
1

A GAZDASÁGI VÁLSÁG HATÁSA
a szlovákiai kis- és középvállalkozásokra

Révkomárom, 2023.03.15.
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ÖSSZEFOGLALÓ

▪ 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát – a hadi lépésre reagálva az Európai Unió szankciókat vezetett be Oroszország ellen. A
háborúnak és a szankcióknak számos negatív gazdasági következményei lettek az Európai Unióra nézve, ezen belül is főként a közép- és kelet
európai országokat érintették. A háború eredményeképpen nagyrészt megszűnt az Ukrajnával való export-import kereskedelem, Oroszország
esetében pedig a szankciók hatására következett be hasonló eredmény.

▪ Szlovákiában a szankciók és a háború kézzel fogható negatív gazdasági következményei közé tartozik a nyersanyagok árának emelkedése
(rosszabb esetben az elérhetetlensége), a mezőgazdasági elsődleges termékek korlátozott hozzáférhetősége, illetve azok behozatalának
csökkenése, a gázolaj és üzemanyag árának emelkedése, az áram és gáz árának emelkedése és a közel 12,2%-os infláció. A felsoroltak hatására
számos vállalkozás került bizonytalan helyzetbe, hiszen a megemelkedett rezsiárak hatására óriási mértékben emelkedtek a költségeik, amit csak
kevesen tudtak ellensúlyozni.

▪ A szlovák kormány több óvintézkedés és támogatási csomag létrehozásában is érdekelt volt a kis- és középvállalkozások számára, ám a
támogatás mértéke, a támogatási csomagok fenntartási ideje és átláthatatlanságuk végett hatékonyságuk mind idáig megkérdőjelezhető.

▪ A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége és a Baross Alapítvány a kialakult helyzet vállalkozókra gyakorolt súlyos negatív hatása, valamint a
szlovák kormány nem megfelelő gazdasági intézkedései miatt megalapozottnak tartotta a jelen helyzet feltérképezését a vállalkozói szférában. Az
ennek céljából készült kutatás a háború és a szankciók vállalkozókra gyakorolt gazdasági hatásait vizsgálja.

▪ A kutatás kérdőíves felmérés formájában valósult meg. A végleges kérdőív 43 kérdésből áll, amelyet összesen 1.074 egyéni, kis- és középvállalat
képviselője töltött ki. A kitöltők közel 42%-a egyéni vállalkozó, hasonló arányban (41%-ban) képviseltek a mikrovállalatok is. A megkérdezettek
16%-a kisvállalatnak minősül, a közepes vállalatok csak nagyon kis arányban (1,7%) jelentek meg. A válaszadók közel kétharmada nyugat-
szlovákiai székhellyel rendelkezik, a közép-szlovákiai székhelyű szervezetek aránya 20%, a vállalatok 17%-a került ki Kelet-Szlovákiából. A kitöltők
46%-a a szolgáltatás és kereskedelem szektoraiban végzi tevékenységét, 28%-a a feldolgozó-, építő- és egyéb ipar területén tevékenykedik, a
mező-, vad- és erdőgazdasággal foglalkozó vállalatok aránya pedig 26%.
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▪ A kutatás célja továbbá, hogy megvizsgálja és kiértékelje a kormány által foganatosított
intézkedések hatékonyságát, amelyet a KKV szektor megerősítése és megvédése céljából
hoztak létre.

Másodlagos cél: 
A kormány által 

elfogadott intézkedések
hatékonyságának 

megvizsgálása

A kutatás célja

A háború és a szankciók következményei több hónapja sújtják a vállalkozásokat. Legtöbbjük jövője bizonytalan és
kiszámíthatatlan, költségeik megduplázódtak, esetenként megháromszorozódtak, forgalmuk pedig jelentősen
redukálódott az utóbbi időszakban.

Elsődleges cél: 
A vállalkozások 

helyzetének felmérése

▪ A felmérés elsődleges célja, hogy átfogó képként visszacsatolást adjon a szlovákiai kis-
és középvállalkozók helyzetéről, valamint hogy vállalkozói típus, regionalitás és
szegmens alapú bontásban ábrázolja és megkülönböztesse a háború és a szankciók
vállalkozásokra gyakorolt hatásait.
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A kutatás menete és időzítése

Előkészítés Adatfelvétel Adatfeldolgozás és értékelés Prezentáció

▪ A kutatás előkészítési fázisában 
fókuszcsoportos beszélgetések 
szervezésére került sor, összesen 
2 alkalommal, 10 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 2.898 vállalkozó 
képezte, ennek alapján 
mintavételi eljárásra nem volt 
szükség.

▪ A kérdőív egy online rendszerben 
lett előkészítve.

▪ Adatfelvétel a kutatásba bevont 
vállalatok között az előre 
elkészített adatbázisnak 
megfelelően történt.

▪ 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 2021.12.31-ig 
történt, amely során a cél a lehető 
legtöbb vállalkozás elérése és 
megkérdezése volt – több 
esetben került sor az 
adatbázisban szereplő adatok 
frissítésére (főleg e-mail cím).

▪ Az adatfelvételt követően az 
adatok feldolgozására, 
adatbázisba rendezésére került 
sor, ennek folyamán validációra 
kerültek a kérdőívek (kiszűrésre 
kerültek 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.

▪ 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.

2022.11.01. – 2022.11.24. 2022.11.25. – 2022.12.31. 2023.01.01. – 2023.02.15. 2023.02.16. – 2023.03.15.
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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 alapján 3 területi csoport került kialakításra:
▪ Nyugat-Szlovákia: pozsonyi-, nagyszombati- és nyitrai kerület
▪ Közép-Szlovákia: besztercebányai kerület
▪ Kelet-Szlovákia: kassai kerület

▪ Szektor alapú bontás
▪ A válaszadók egy listából választották ki vállalkozásuk fő tevékenységét, amely 3 kategória kialakítását tette 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 6 fokozatú Likert skálán értékeltek

▪ különböző állításokat annak megfelelően, hogy azzal mennyire értenek egyet, vagy az adott állítás mennyire vonatkozik szervezetükre (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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Hatókör

A vizsgálati minta bemutatása
A kutatás során megkérdezett szervezetek területi és szegmens alapú áttekintése 

A vállalkozás típusa Területi áttekintés

Szektor

41,5%
(446)

41,3%
(444)

15,5%
(166)

1,7%
(18)

Egyéni vállalkozó

Mikrovállalkozás
(10 alkalmazott alatt)

Kisvállalkozás
(10 - 49 alkalmazott)

Középvállalkozás
(50 - 249 alkalmazott)

26,1%
(280)

27,9%
(300)

46,0%
(494)

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás 
és kereskedelem

63,2%
(670)

19,8%
(210)

17,0%
(180) Nyugat-Szlovákia

Közép-Szlovákia

Kelet-Szlovákia

34,3%
(368)

37,2%
(400)

12,5%
(134)

16,0%
(172) Helyi

Regionális

Országos

Nemzetközi

Részvételi arány

▪ A kutatásba bevont 
2.898 szervezet 
közül összesen 
1.074 töltötte ki a 
kérdőívet. A 
vizsgálati minta 
ennek megfelelően 
N = 1.074, amely 
37%-os részvételi 
aránynak felel meg.

A gazdasági válság általi negatív érintettség

▪ A válaszadó vállalatok 
82%-át érintette 
negatívan a gazdasági 
válság és annak 
következményei.

37%

82%

Összesen 1.060
14 db nem értelmezhető adat
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Hatott-e a vállalkozásokra a gazdasági válság?

Legfontosabb megállapítások
A legmeghatározóbb eredmények összefoglalója a válaszok alapján

Be tudták építeni a vállalkozások a megnövekedett 
költségeket a termékeik/szolgáltatásaik árába?

Várható, vagy történt már elbocsátás a 
vállalkozásukban a gazdasági válság miatt?

A továbbiakban is fenn tudják magukat tartani a 
vállalkozások kizárólag saját forrásból?

▪ A vállalkozások több mint háromnegyedét negatívan 
érintette a gazdasági válság. Számottevő különbséget 
nem tapasztaltunk a vállalkozások típusa vagy területi 
lefedettsége alapján, a legnegatívabb érintettségről 
mező-, vad- és erdőgazdaságban tevékenykedő 
vállalatok adtak számot. 

▪ A válaszadók 72%-a nyilatkozott úgy, hogy csak 
részben tudja beépíteni a megnövekedett költségeket 
az áraiba – hasonlóképpen nincs számottevő 
különbség az egyes csoportbontó tényezők alapján.

▪ A vállalkozásokat a vásárlóerő visszaesése, a 
nyersanyag és az üzemanyag árának a növekedése 
érintette a legérzékenyebben. Fontos hozzátenni, 
hogy a lekérdezés pillanatában a vállalkozók még 
nem kapták meg az áram és gáz számláikat, amely a 
2023-as év első hónapjaiban óriási gondokat okozott 
a vállalkozóknak.

▪ A vállalkozások 26%-a állítja, hogy a válság hatására 
várhatóan meg kell válnia az alkalmazottai egy 
részétől (ebben leginkább a kisvállalatok érintettek), 
ebből 59% nyilatkozott úgy, hogy már sor került 
leépítésre. A tervezett elbocsátások mértéke az 
alkalmazottak 10-20%-át fogja érinteni. A 
kisvállalkozásoknál a legnagyobb mértékű (41%) volt 
az elbocsátás esélye. 

▪ A megkérdezettek 38%-a nyilatkozott úgy, hogy 
kizárólag saját forrásból már nem tudja fenntartani 
vállalkozását, ebben leginkább a közép-szlovákiai 
vállalkozások érintettek (49%). A vállalkozások 
fennmaradó 62%-ának valamivel több, mint negyede 
várhatóan 3-6 hónapig tud saját forrásból üzemelni, 
42%-a tudja magát fenntartani több mint egy évig.

82%

14%

4%

Igen, negatívan

Igen, pozitívan

Nem

6%

72%

22%

Igen

Igen, de csak részben

Nem

26%

74%

Igen

Nem

62%

38%

Igen

Nem
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Vontak be a vállalkozók külső forrást a 
vállalkozásába?

Legfontosabb megállapítások
A legmeghatározóbb eredmények összefoglalója a válaszok alapján

Tervez a továbbiakban külső forrást (vagy további 
külső forrást) bevonni a vállalkozásába?

Számítanak a vállalkozások arra, hogy a válság a 
következő 1 évben is befolyásolja tevekénységüket?

Látnak esélyt a vállalkozók vállalkozásuk bezárására?

▪ A vállalatfinanszírozás leginkább jellemző formája a 
hitel, a vállalkozók 38%-a már élt ezzel a lehetőséggel, 
a legmagasabb arányt (54%) a kisvállalatok esetében 
mértük, területi megközelítésben a közép-szlovákiai 
vállalkozások közel fele vont be hitelt a 
vállalkozásába.

▪ A vállalkozók harmada nyilatkozott úgy, hogy külső 
forrást (vagy további külső forrást) kíván bevonni 
vállalkozásába, szintén harmada a továbbiakban is 
kitart az önálló működés mellett, a megkérdezettek 
33%-ának nem is áll rendelkezésére a külső 
finanszírozás lehetősége.

▪ A vállalkozók negatívan látják az elkövetkezendő egy 
év történéseit, a 98% véleménye az, hogy a válság 
szövődményei a továbbiakban is befolyásolni fogják a 
tevekénységüket. 

▪ Amennyiben nem javulnak a gazdasági feltételek, a 
vállalkozók 57%-a lát esélyt vállalkozása bezárására 
(4%-a rövid időn belül). A leginkább érintett csoport 
az egyéni vállalkozóké (62%), területi szempontból a 
kelet-szlovákiai vállalkozók (69%), tevékenység 
alapján pedig a szolgáltatásban és kereskedelemben 
működő cégek (62%).

▪ A vállalkozók nagyrésze fennmaradásuk érdekében 
költségeik csökkentését, működésük átszervezését, 
valamint szolgáltatásaik, illetve termékeik árainak 
növelését látják megoldásnak.

▪ A vállalatok 62%-ának akár 2 évre is szüksége lehet a 
stabilizációhoz.

38%

6%

55%

Igen, hitelt

Igen, külső befektetőt

Nem, nem volt
rá lehetőségem

24%

9%

33%

35%

Igen, hitelt

Igen, külső befektetőt

Nem, nincs rá 
lehetőségem

Nem, nem szeretnék 
külső forrást bevonni

98%

2% Igen

Nem

52%

43%

4% Igen, rövid időn belül

Igen, hosszú távon,
ha nem változik 
a gazdasági helyzet

Nem
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Elégedettek a vállalkozók a kormány válságkezelési 
intézkedéseivel?

Legfontosabb megállapítások
A legmeghatározóbb eredmények összefoglalója a válaszok alapján

Hatékonyabb intézkedéseket hozna a kormány, ha 
előtte konzultálna a vállalkozókkal? 

Megfelelő segítséget jelentene a rezsiár stop a havi 
szintű fogyasztástól függetlenül?

Megfelelő segítséget jelentene, ha a kormány 
adókedvezményben részesítené a vállalkozókat?

▪ A szlovákiai magyar vállalkozók egyértelműsítették, 
hogy nem elégedettek a kormány válságkezelési 
programjával, intézkedéseivel – az eredmény 
független a vállalkozások típusától, méretétől vagy a 
területi elhelyezkedésüktől. 

▪ Megerősítették továbbá (90%), hogy a kormány 
sokkal hatékonyabb intézkedéseket hozhatna, 
amennyiben a tervezett lépéseket széleskörben, előre 
konzultálná az érintett vállalkozókkal. 

▪ A vállalkozók másrészt megfelelő segítségként 
értékelték a Szlovákiai Magyar Vállalkozók 
Szövetségének javaslatait: 
▪ 79%-uknak megfelelő segítséget jelentene a havi 

fogyasztástól független rezsiár stop (számottevő 
különbség nem mérhető az egyes vállalkozó 
csoportokban)

▪ 93%-uknak valós segítséget jelentene az 
adókedvezmény, ez az eredmény is független a 
vállalkozások típusától, elhelyezkedésétől vagy 
tevékenységi körétől.

7%

93%

Igen

Nem

90%

10% Igen

Nem

79%

21%

Igen

Nem

93%

7% Igen

Nem
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Hogyan hatott a gazdasági válság a szlovákiai kis- és közép vállalkozásokra?
Kérdés: Hatott az Ön vállalkozására a gazdasági válság?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

80%

4%

16%

88%

2%
11%

84%

6%
10%

82%

4%

14%

Igen, negatívan Igen, pozitívan Nem

▪ A gazdasági válság a 
megkérdezett 
vállalkozások 82%-
ára negatívan 
hatott.

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

90%

4% 6%

84%

3%
13%

77%

5%

18%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

89%
82%

3%

15%

80%

5%

15%
6% 5%

▪ A kitöltők 82%-a nyilatkozott úgy, hogy a 
gazdasági válság negatívan befolyásolta 
vállalata működését, a vállalkozók fennmaradó 
18%-át nem befolyásolta, esetleg pozitív 
hatásokat eredményezett.  

▪ A vállalatok típusa alapján nem láthatunk 
jelentős különbségeket, a negatív hatás minden 
esetben 80% fölötti. Hasonló megállapítást 
tehetünk, ha a területi egység alapján értékeljük 
a vállalatok érintettségét.

▪ A tevékenységi kör alapján a leginkább érintett 
szegmens a mező-, vad- és erdőgazdaság (90%), 
a szolgáltatás és kereskedelemben dolgozó 
vállalatok kisebb aránya, 77%-a számolt be 
negatív hatásról, ami másrészt önmagában is 
magas aránynak minősül.
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Milyen mértékű volt a gazdasági válság negatív hatása?
Kérdés: Milyen mértékű volt a gazdasági válság negatív hatása?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A gazdasági válság 
negatív hatása 
közepes. 

3,7

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

3,75 3,51 3,76

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,70 3,61 3,77

▪ A kérdésre összesen 882 vállalkozás adott 
választ, egy 1-től 6-ig terjedő Likert skálán (a 
középérték és a viszonyítási alap ennek 
megfelelően a 3,5).

▪ Az összesített eredmény alapján az eredmény 
3,7 volt, ami alapján a gazdasági válság negatív 
hatása közepesnek minősíthető.

▪ A vállalkozók egyes csoportjaiban nem 
tapasztaltunk jelentős különbségeket, a negatív 
érintettség tekintetében a nagyátlaghoz közeli 
eredményeket mértünk mind területi, 
vállalkozás típus és tevékenységi kör alapján.

3,74 3,58 3,82
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Kiválasztott tényezők negatív hatásai – GÁZ ÁRÁNAK NÖVEKEDÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését a gáz árának növekedése?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A gázárak 
növekedésének 
hatása közepesként 
értékelhető.

3,5

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

3,65 3,09 3,54

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,63 3,44 3,52

▪ Az üzemeltetési költségek közül a gáz árának a 
növekedése befolyásolta legkevésbé a 
vállalkozásokat, az összesített eredmény (3,5) 
szerint a negatív hatás közepes mértékűnek 
értékelhető. 

▪ A területi egység alapú eredmény azt mutatja, 
hogy a nyugat-szlovákiai vállalatok nagyátlagtól 
magasabb érintettségről adtak számot, míg 
Közép-Szlovákiában az érték a legalacsonyabb. 

▪ A vállalkozások típusánál is megfigyelhető egy 
kisebb eltérés. A kisvállalkozásokat befolyásolta 
leginkább az árak változása. 

▪ Az eredmény a különböző tevékenységi 
szektorokban tért el egymástól a legkevésbé.

3,40 3,53 3,80
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ Az elektromos áram 
árának növekedése 
nagyobb, mint 
közepes.

4,3

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,27 4,42 4,08

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

4,10 4,49 4,234,04 4,29 4,80

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – ELEKTROMOS ÁRAM ÁRÁNAK NÖVEKEDÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését az elektromos áram árának növekedése?

▪ Az elektromos áram árának növekedése jól 
láthatóan jelentősebben befolyásolta a 
vállalkozások működését, mint a gázár 
növekedése, az átlagérték 4,3, ami a közepestől 
magasabb érintettségre utal.

▪ A magasabb áram árak a nagyobb 
vállalkozásokra hatottak leginkább, a 
legmagasabb értékeket a kisvállalkozásoknál 
kaptuk, a tevékenységi kör szempontjából pedig 
a feldolgozó-, építő- és egyéb iparban mértük a 
legmagasabb negatív érintettséget (nyilván 
ebben a szektorban a legmagasabb az áram 
használat, a működési költségeik nagyobb 
részét teszi ki, ennek megfelelően az ár 
növekmény jelentősebb ebben a 
szegmensben).
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ Az üzemanyag 
árának emelkedése 
nagy hatást 
gyakorolt a 
vállalkozásokra.4,9

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,79 5,15 5,17

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

5,51 4,89 4,59

▪ Az üzemanyag ár növekedése nagyon 
jelentősen befolyásolta a vállalkozások 
működését, az össz-átlag elérte a 4,9-et, ami 
már magas érintettségről árulkodik.

▪ A közép- és kelet szlovákiai régiókban 
magasabb értékeket kaptunk a nyugat-
szlovákiai székhelyű vállalatokhoz képest, 
másrészt ez a vállalatok tevékenységi kör alapú 
struktúrának köszönhető - legmagasabb értéket 
a mező-, vad- és erdőgazdasággal foglalkozó 
vállalatoknál kaptuk.

▪ Az üzemanyag ár növekedését az egyéni 
vállalkozók csoportja értékelte leginkább 
negatívan, amelynek oka az aktívabb 
gépjárműhasználatban keresendő.

5,16 4,80 4,76

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – ÜZEMANYAG ÁRÁNAK NÖVEKEDÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését az üzemanyag árának növekedése?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A nyersanyagok 
árának növekedése 
a megkérdezetteket 
erősen befolyásolta. 

4,9

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,86 5,09 4,99

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

5,30 5,38 4,38

▪ Az összesített érték (4,9) – hasonlóan az 
üzemanyag ár növekedéshez – nagyon magas 
negatív érintettségről árulkodik. 

▪ A területi alapú különbségek nem jelentősek, 
másrészt a negatív értékelés magasabb volt 
kivállalkozások esetében.

▪ A nyersanyagok (alapanyag, köztes- vagy 
végtermék) használata leginkább a feldolgozó-, 
építő- és egyéb iparban jellemző, ezt 
alátámasztja az eredmény is, miszerint ezt a 
szektort érintette leginkább a nyersanyagok 
árának növekedése.

4,87 4,92 5,17

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – NYERSANYAGOK ÁRÁNAK NÖVEKEDÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését 
a nyersanyagok (alapanyag, köztes- vagy végtermék) árának növekedése?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A szolgáltatások 
árának 
növekedése a 
megkérdezetteket 
erősen 
befolyásolta.

4,5

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,48 4,56 4,64

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

4,62 4,63 4,38

▪ A szolgáltatások árának növekedése szintén 
erősen negatívan befolyásolta a vállalkozások 
működését, az egyes csoportok 
összehasonlítása során nem láthatunk 
számottevő különbségeket.

4,53 4,51 4,59

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK NÖVEKEDÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését a szolgáltatások árának növekedése?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A nyersanyagok 
korlátolt 
elérhetősége 
közepesen 
befolyásolta a 
megkérdezett 
vállalkozókat.

3,9

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

3,81 4,13 4,21

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

4,16 4,11 3,68

▪ Az árváltozások mellett a nyersanyagok 
elérhetősége is nehezítette a vállalkozások 
működését. Az összesített eredmények alapján 
ez a közepestől erősebben hatott a 
vállalkozásokra. 

▪ A területi egység alapú eredmény szerint a 
közép-és kelet-szlovákiai vállalkozások számára 
körülményesebb a nyersanyagok elérhetősége.

▪ Legkevésbé a szolgáltatás és kereskedelemben 
tevékenykedő vállalatok érintettek.

4,02 3,82 4,08

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – NYERSANYAGOK KORLÁTOLT ELÉRHETŐSÉGE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését 
a nyersanyagok (alapanyag, köztes- vagy végtermék) korlátolt elérhetősége?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A szolgáltatások 
korlátolt 
elérhetősége 
közepesen 
befolyásolta a 
vállalkozókat.

3,4

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

3,32 3,65 3,61

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,39 3,51 3,40

▪ A kiválasztott tényezők közül a szolgáltatások 
korlátolt elérhetősége volt a legkevésbé 
problémás a megkérdezett vállalkozások 
esetében, az összesített eredmény 3,4, ami 
közepesnek minősíthető.

▪ Jelentős különbségeket az egyes csoportokban 
nem tapasztaltunk.

3,47 3,37 3,50

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – SZOLGÁLTATÁSOK KORLÁTOLT ELÉRHETŐSÉGE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését a szolgáltatások korlátolt elérhetősége?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A bérköltségek 
növekedése 
közepestől 
erősebben  
befolyásolta a 
vállalkozókat. 

4,1

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,06 4,43 4,13

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

4,01 4,14 4,23

▪ A bérköltségek növekedése a közepestől 
erősebb negatív hatást jelentett a 
vállalkozóknál. Fontos hozzátenni, hogy a 
lekérdezés pillanatában még nem voltak 
elérhetőek a hivatalos inflációs adatok a 2022-
es évet illetően, tehát a bérnyomás magasabb 
értéket vehet fel a 2023-as év első hónapjaiban. 

▪ A területi egységek eredményeit tekintve a 
közép-szlovákiai vállalkozók adtak számot a 
legmagasabb negatív hatásról, a szektor alapú 
értékelés során nem láthatunk jelentős 
eltéréseket.

▪ A vállalkozás típusa alapján viszont 
egyértelműen a nagyobb alkalmazotti létszámú 
kisvállalkozások érintettek leginkább (4,64), 
szemben az egyéni vállalkozókkal, akiknél 
alacsonyabb értéket láthatunk (3,71).3,71 4,35 4,64

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – BÉRKÖLTSÉGEK NÖVEKEDÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését a bérköltségek növekedése?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A vásárlóerő 
visszaesése erősen 
befolyásolta a 
vállalkozókat.

4,6

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,52 4,81 4,46

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,93 4,67 4,93

▪ A gazdasági válság nem csak a vállalkozókat, de 
a vásárlókat is nagyban befolyásolta, hiszen 
erős vásárlóerő visszaesésről tanúskodnak a 
számok, az összesített 4,6-os eredmény erős 
hatást ír le. 

▪ Területi alapon a közép-szlovákiai vállalkozások 
érintettek a leginkább.

▪ A tevékenységi kör tekintetében szolgáltatás és 
kereskedelem szektorok adtak számot a 
leginkább negatív befolyásoltságról.

4,53 4,71 4,41

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – VÁSÁRLÓERŐ VISSZAESÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését a vásárlóerő visszaesése (kevesebbet költenek)?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A kliensek 
számának 
visszaesése 
közepestől 
erősebben 
befolyásolta a 
megkérdezett 
vállalkozásokat. 

4,1

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,03 4,34 4,14

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,19 4,43 4,53

▪ A kevesebb költés mellett a vásárlók számának 
visszaesése is jelentős bevételkiesést 
generálhat a vállalkozóknál – ennek hatása a 
közepestől erősebbként értékelhető.

▪ Területi alapon a közép-szlovákiai vállalkozások 
érintettek a leginkább.

▪ A tevékenységi kör tekintetében szolgáltatás és 
kereskedelem szektorok adtak számot a 
leginkább negatív befolyásoltságról.

3,99 4,24 4,15

Kiválasztott tényezők negatív hatásai – KLIENSEK SZÁMÁNAK VISSZAESÉSE
Kérdés: Mennyire negatívan befolyásolja vállalata működését 
a kliensek számának visszaesése (kevesebb az ügyfél)?
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A gazdasági válság hatása a bérköltségek alakulására
Kérdés: Átlagosan mennyivel növekedtek a bérköltségei?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

17%

34%

28%

14%

27% 27%

22%

40%

25%

12%

4%

1%
3%

18%

5%
3%

4%

9%

3% 1%
0%

17%

34%27%

13%

4%
2%

3%

Nem növekedett

1-20%-kal

21-40%-kal

41-60%-kal

61-80%-kal

81-100%-kal

Több, mint 100%-kal

▪ Leginkább 1-20%-
kal növekedett a 
bérköltség. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

20%

36%

18%

13%

32% 33%

19%

33%

30%

12%

8%

2%
5%

14%

5%

2% 2%

13%

2%
1%

2%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

28%

23%
25%

15%

5%

1%
4%

13%

41%

27%

12%

4%

1% 2%
5%

43%

28%

12%

3%
5%

3%

▪ A megkérdezett vállalkozások 17%-ánál nem 
növekedtek a válság hatására a bérköltségek. 

▪ 34%-nál viszont legfeljebb 20%-os növekedést 
állapíthatunk meg, további 27%-nál pedig 
legfeljebb 40%-ról beszélhetünk. 

▪ Az egyéni vállalkozók 28%-ánál nem növekedtek 
a bérköltségek. A mikro- és kisvállalkozóknál 
azonban már 41% és 43%-nál, legfeljebb 20%-
kal növekedtek a bérköltségek. 

▪ A szektor alapú eredményeket tekintve a 
legmagasabb százalékokra (30% körül) az 1-től 
40%-ig terjedő erősségű bérköltség növekedés 
volt jellemző.
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

5%

12%

25%

21%

16%

8%

13%

2% 2%

34%

25%

11%
10%

15%

4%

17%

24%
22%

8%
7%

18%

4%

11%

26%

22%

13%

8%

15%

Nem növekedett

1-20%-kal

21-40%-kal

41-60%-kal

61-80%-kal

81-100%-kal

Több, mint 100%-kal

▪ Átlagosan 50%-kal 
növekedett a 
nyersanyagok 
költsége. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

1%

6%

18% 17%
15%

13%

29%

2%

6%

33%

26%

14%

7%

11%

7%

17%

27%

23%

12%

6% 7%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

5%

11%

21%

26%

10%
8%

19%

5%

12%

26%

22%

16%

11%
8%

0%

8%

38%

15% 15%

4%

20%

▪ A nyersanyagköltségek alakulása a 
megkérdezettek 26%-át befolyásolták egy 21-től 
40-ig terjedő százalékskálán. 15%-uk pedig úgy 
nyilatkozott, hogy több, mint 100%-kal 
növekedtek a nyersanyagköltségeik. 

▪ A közép-szlovákiai vállalkozók 34%-a 
nyilatkozott úgy, hogy legfeljebb 40%-kal 
növekedtek a nyersanyagköltségek. 

▪ A kis vállalkozások 38%-a állítja, hogy legfeljebb 
40%-kal növekedtek a nyersanyagköltségek. Az 
egyéni vállalkozók 19%-a, a kisvállalkozók 20%-a 
szerint több, mint 100%-kal növekedtek a 
nyersanyagok árai. 

▪ A mező-, vad- és erdőgazdaságok mintegy 29%-
a állítja, hogy több, mint 100%-kal növekedtek a 
nyersanyagárak.

A gazdasági válság hatása a nyersanyagköltségek alakulására
Kérdés: Átlagosan mennyivel növekedtek a nyersanyagok (alapanyag, köztes- vagy végtermék) költségei?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

5%

16%

28%

22%

11%

6%

12%

2%

10%

35%

20%

13%
11%

9%

3%

26%
29%

12%

17%

4%

9%

4%

17%

29%
19%

13%

6%

11%

Nem növekedett

1-20%-kal

21-40%-kal

41-60%-kal

61-80%-kal

81-100%-kal

Több, mint 100%-kal

▪ Átlagosan 30-40%-
kal növekedett a 
rezsi költsége. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

2%

18%

25%
23%

14%

7%

11%

5%

14%

33%

17%

12%

7%

12%

5%

18%

30%

18%

14%

5%

10%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

6%

14%

31%

20%

15%

7%
8%

4%

20%

27%

20%

12%

6%

11%

0%

16%

31%

15%

12%

7%

19%

▪ A megkérdezettek 29%-a szerint legfeljebb 40%-
kal növekedtek a rezsiköltségek. 

▪ Míg Közép-Szlovákiában a megkérdezettek 
10%-a, addig Kelet-Szlovákiában a 
megkérdezettek 26%-a állítja, hogy maximálisan 
20%-os rezsiköltség emelkedés jelent meg 
náluk.

▪ A kisvállalkozások 19%-a állítja, hogy több, mint 
100%-kal növekedtek a rezsi költségei és 0%-uk, 
hogy nem növekedett.

▪ Fontos hozzátenni, hogy a lekérdezés 
pillanatában a vállalkozók még nem kapták meg 
az áram és gáz számláikat, amely a 2023-as év 
első hónapjaiban óriási gondokat okozott a 
vállalkozóknak. Ebből kifolyólag nagyobb 
növekedés prognosztizálható jelen pillanatban.

A gazdasági válság hatása a rezsiköltségek alakulására
Kérdés: Átlagosan mennyivel növekedtek a rezsi költségei?
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A megnövekedett költségek árba való beépítésének lehetőségei
Kérdés: Be tudja építeni a megnövekedett költségeket a termékei/szolgáltatásai árába?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

6%

75%

19%

4%

66%

30%

5%

70%

25%

6%

72%

22%

Igen Igen, de csak részben Nem

▪ A megkérdezettek 
nagy része csak 
részben tudja 
beépíteni a 
megnövekedett 
költségeket a 
termékei árába.

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

3%

75%

21%

6%

73%

21%

7%

69%

24%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

4%

72%

24%

6%

73%

21%

8%

72%

20%

▪ Az 1.074 megkérdezett vállalkozás 72%-a állítja, 
hogy csak részben tudja beépíteni a 
megnövekedett költségeket a 
termékei/szolgáltatásai árába. 

▪ A szlovákiai vállalkozások mintegy 22%-a nem 
tudja beépíteni a megnövekedett költségeket az 
áraiba.

▪ Nincsenek nagy eltérések a területi egység 
alapú megfigyelésnél, a vállalkozás típusa 
szerint, illetve a szektor alapú eredmények 
alapján sem. 
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A vállalkozások EDDIGI reakciója – KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE, OPTIMALIZÁLÁSA
Kérdés: Mennyire volt jellemző vállalkozásában a költségek csökkentése, optimalizálása?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A vállalkozásokban 
a költségek 
csökkentése 
közepesen volt 
jellemző. 3,8

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

3,75 3,97 3,83

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,64 4,06 3,74

▪ A vállalkozások összesítve közepes eredményt 
mutattak a költségek csökkentése és 
optimalizálása terén. 

▪ A szektor alapú eredményeket tekintve a 
feldolgozó-, építő- és egyéb iparok területén 
csökkentették illetve optimalizálták leginkább a 
költségeket.  

3,73 3,87 3,76
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A vállalkozások 
működésének 
átszervezése 
közepesen volt 
jellemző. 3,8

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

3,72 3,89 3,82

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,47 4,14 3,73

▪ A működés átszervezése és a hatékonyság 
növelése közepesen volt jellemző a 
vállalkozásokra. Ezt bizonyítja az összesített 
eredmény, ami 3,8 volt. 

▪ A kis-vállalkozásoknak kellett leginkább 
átszervezniük a működésüket. 

3,85 4,13 4,28

A vállalkozások EDDIGI reakciója – MŰKÖDÉS ÁTSZERVEZÉSE, HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE
Kérdés: Mennyire volt jellemző vállalkozásában a működés átszervezése, a hatékonyság növelése?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ Közepesen volt 
jellemző a 
vállalkozásokban a 
termékek, 
szolgáltatások 
árának növelése. 

4,0

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,05 3,95 4,08

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,92 4,30 3,94

▪ A termékek és a szolgáltatások árának növelése 
az összesített eredmények alapján a közepestől 
erősebbnek mondható – az eredmény 4 volt a 
6-os Likert skálán. 

▪ Leginkább a kisvállalkozások emeltek az 
áraikon. 

3,85 4,13 4,28

A vállalkozások EDDIGI reakciója – TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK NÖVELÉSE
Kérdés: Mennyire volt jellemző vállalkozásában a termékek, szolgáltatások árának növelése?
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Tervezett vagy megvalósult elbocsátások a vállalkozásokban
Kérdés: Várható, vagy történt már elbocsátás a vállalkozásában a gazdasági válság miatt?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

24%

76%

33%

67%

24%

76%

26%

74%

Igen Nem

▪ 26% már 
végrehajtott vagy 
tervez elbocsátást. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

14%

86%

29%

71%

31%

69%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

16%

84%

29%

71%

41%

60%

▪ A gazdasági válság hatására a megkérdezettek 
74%-a egyelőre nem tervez, illetve nem is 
bocsátott el senkit a vállalkozásában.

▪ A válaszadók 26%-a viszont már végrehajtott 
vagy tervez valamilyen mennyiségű elbocsátást 
a vállalkozásában.

▪ Míg az egyéni vállalkozásoknál a legkisebb 
mértékű (16%), addig a kisvállalkozásoknál a 
legnagyobb mértékű (41%) volt az elbocsátás 
esélye. 

▪ Legalacsonyabb százalékban a mező-, vad- és 
erdőgazdaságban tevékenykedők állították, 
hogy elbocsátottak volna valakit. A szolgáltatás 
és kereskedelemben dolgozók 31%-a azonban 
elbocsátotta már alkalmazottját, vagy tervezi 
azt.



34

Tervezett vagy megvalósult elbocsátások a vállalkozásokban
Kérdés: Az eddigi helyzetből kiindulva, milyen időszakon belül következik be elbocsátás?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

61%

28%

63%

10%

44%

22%

8%
3%

20%

7%

28%

6%

59%22%

14%

4%

Már történt elbocsátás

1-3 hónapon belül

4-6 hónapon belül

Több, mint 6 hónapon belül

▪ Az előző kérdésnél 
igennel válaszolók 
59%-ánál már 
történt elbocsátás.

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

56%

17%

64%

17%

58%

27%
22%

6%

17%

3%

10%
5%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

55%

21%

60%

27%

63%

13%
10%

14% 12%

2%

23%

0%

▪ Az előző kérdésre igent válaszoló 226 vállalkozó 
59%-ánál már történt elbocsátás.

▪ Az igennel válaszolók 22%-ánál, 1-3 hónapon 
belül végbemegy valamilyen mennyiségű 
elbocsátás, 14%-ánál ez a folyamat legfeljebb 6 
hónapig tart majd.

▪ Közép-Szlovákiában történt a legmagasabb 
százalékban elbocsátás - 63%. Kelet-
Szlovákiában a legalacsonyabb ez a szám - 44%.

▪ A vállalkozás típusát tekintve a kis-
vállalkozásoknál a legmagasabb a már 
megtörtént elbocsátások száma, mintegy 63%.

▪ A szektor alapú eredmények azt mutatják, hogy 
a feldolgozó-, építő- és egyéb iparokban a 
legmagasabb az elbocsátottak száma. 64%-uk 
nyilatkozott úgy, hogy már bocsátották el 
alkalmazottjukat.
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Tervezett vagy megvalósult elbocsátások a vállalkozásokban
Kérdés: Az alkalmazottak körülbelül hány százalékát bocsátották vagy bocsátják el?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

39%

27%

9%
12%

43%

17%
20%

3%

44%

33%

11%

0%

12%
17%

11%

42%

25%

12%

8%

13%

1-10%

11-20%

21-40%

41-60%

Több mint 60%

▪ A legtöbben az 
alkalmazottaik 
minimális 
százalékát 
bocsátották el. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

33%

6%

17% 17%

47%

22%

17%

8%

41%

32%

8%
5%

28%

6%

14%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

41%

10%

3%

21%

38%

23%
19%

6%

43% 43%

10%

0%

24%

13%

3%

▪ A megkérdezettek 42%-a az alkalmazottai 1-
10%-át bocsátotta el vagy tervezi elbocsátani.  

▪ 25% pedig legfeljebb az alkalmazotti 
létszámának a 20%-ától válik meg.

▪ A kelet-szlovákiai vállalkozások 44%-a az 
alkalmazottai 1-10%-át tervezi elbocsátani vagy 
bocsátotta már el. 

▪ A kisvállalkozások 86%-a legfeljebb az 
alkalmazottai 40%-át bocsátotta el vagy tervezi 
elbocsátani. 

▪ Az egyéni vállalkozók esetében a legnagyobb az 
arány, 24%-a több, mint az alkalmazottai 60%-át 
tervezi elbocsátani, vagy már elbocsátotta.

▪ A mező-, vad- és erdőgazdaságban vállalkozók 
28%-a bocsátotta el vagy tervezi elbocsátani az 
alkalmazottai több, mint 60%-át. 
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A vállalkozások jövőbeli fenntartási lehetőségei és finanszírozása
Kérdés: A továbbiakban is fenn tudja tartani vállalkozását kizárólag saját forrásból?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

66%

34%

51% 49%

61%

40%

62%

38%

Igen Nem

▪ A megkérdezettek 
62%-a továbbra is 
fenn tudja tartani a 
vállalkozását saját 
forrásból. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

64%

37%

60%

40%

63%

37%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

65%

35%

60%

40%

61%

39%

▪ A megkérdezettek 62%-a továbbra is fenn tudja 
tartani a vállalkozását saját forrásból. 38%-uk 
azonban külső befektetőre, vagy kölcsön 
igénybevételére szorul.

▪ A területi egység alapú eredmények, a 
vállalkozás típusa szerinti eredmények és a 
szektor alapú eredmények is nagyjából 60:40 
arányban osztották fel a válaszokat. A 
vállalkozók kb. 60%-a állítja, hogy fenn tudja 
majd tartani a vállalkozását saját forrásból, a 
40%-a pedig, hogy nem.
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A vállalkozások jövőbeli fenntartási lehetőségei és finanszírozása
Kérdés: A jelenlegi helyzet alapján meddig tudja még fenntartani saját forrásból vállalata működését?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

6%

21%

9%

23%

2%

28%
32%

40%

23%

45%

26%

43%
6%

23%

29%

42%

1-3 hónapig

4-6 hónapig

7-12 hónapig

Több, mint 12 hónapig

▪ A megkérdezettek 
legnagyobb 
százaléka több, 
mint 12 hónapig 
tudja még 
fenntartani saját 
forrásból a 
vállalatának 
működését. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

1%

16%

8%

24%

8%

26%
31%

51%

36%
33%

24%

42%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

4%

23%

9%

21%

7%

24%

31%

42%

29%

42%

24%

44%

▪ A megkérdezettek 42%-a állítja, hogy több, mint 
12 hónapig tudja majd fenntartani a 
vállalkozását saját forrásból. 

▪ 29%-nál ez 7-12 hónapot, 23%-nál legfeljebb 6 
hónapot, míg 6%-nál ez maximálisan 3 hónapot 
jelent.

▪ A területi egység alapú eredmények azt 
mutatják, hogy országszerte a vállalkozók 40-
45%-a tudja több, mint 12 hónapig fenntartani 
saját forrásból a vállalkozását. 

▪ A kisvállalkozások 24%-a állítja, hogy 4-12 
hónapig tudják fenntartani a vállalkozásukat, 
7%-uk 1-3 hónapig és 44%-uk pedig több, mint 
12 hónapig. 

▪ A mező-, vad- és erdőgazdaságok 51%-a tudja 
több, mint 12 hónapig fenntartani a 
vállalkozását saját forrásból és 1%-a pedig 1-3 
hónapig. Eme eredmény alapján ez a szektor 
van a legjobb helyzetben.
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A vállalkozások jövőbeli fenntartási lehetőségei és finanszírozása
Kérdés: Vont be külső forrást a vállalkozásába?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

36%

7%

48%

4%

34%

7%

57%

48%

59%

38%

6%

55%

Igen, hitelt Igen, külső befektetőt Nem, nem volt rá lehetőségem

▪ A legtöbb 
vállalkozás nem 
vont be külső 
forrást a 
vállalkozásába, mert 
nem volt rá 
lehetősége. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

43%

6%

43%

4%

32%

8%

51% 53%

60%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

31%

7%

37%

7%

54%

5%

62%
56%

41%

▪ A vállalkozások 55%-ának nem volt lehetősége 
arra, hogy külső befektetőt vonjon be a 
vállalkozásába. 6%-a külső befektetőt, 38%-a, 
ami 338 vállalkozót jelent pedig hitelt vett fel a 
vállalkozása megmentése érdekében. 

▪ A kelet-szlovákiaiak 59%-ának nem volt 
lehetősége külső forrást bevonni a 
vállalkozásába, közép-szlovákiai vállalkozók 
48%-ban vontak be hitelt és ugyanennyi 
százalékban nem volt rá lehetőségük. 

▪ Az egyéni vállalkozók 62%-ának nem volt 
lehetősége a külső forrás bevonására, a 
kisvállalkozók 54%-a pedig hitelt vett fel.
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A vállalkozások jövőbeli fenntartási lehetőségei és finanszírozása
Kérdés: Tervez a továbbiakban külső forrást (vagy további külső forrást) bevonni a vállalkozásába?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

22%

10%

29%
27%

9%

41%

28%

4%

36%
39%

23%

33%24%

9%

33%

35%

Igen, hitelt

Igen, külső befektetőt

Nem, nincs rá lehetőségem

Nem, nem szeretnék külső forrást bevonni

▪ A megkérdezettek 
nagy százaléka nem 
szeretne vagy nem 
tud a továbbiakban 
külső forrást 
bevonni a 
vállalkozásába. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

33%

8%

28%

23%

9%

32%

18%

9%

36%

31%

37% 36%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

17%

8%

41%

24%

9%

32%

39%

11%
14%

34% 35% 37%

▪ A szlovákiai vállalkozók 33%-a szeretne 
valamilyen befektetőt bevonni, vagy hitelt 
felvenni a vállalkozására a jövőben.

▪ 68%-ának azonban vagy nincs rá lehetősége 
vagy nem is szeretne külső befektetőt bevonni 
a vállalkozásába. 

▪ A kelet-szlovákiai vállalkozások túlnyomórészt 
nem terveznek külső befektetővel a jövőre 
nézve, azonban 28%-uk hitelt szeretne felvenni. 

▪ A vállalkozás típusa szerinti eredmények 
alapján a kisvállalkozások szeretnének 
leginkább hitelt felvenni a vállalkozásuk 
megmentése/fellendítése érdekében. Azonban 
túlnyomórészt itt is a nemleges válasz a 
mérvadó. 

▪ A szektor alapú eredmények azt mutatják, hogy 
a mező-, vad- és erdőgazdászok szeretnének 
leginkább hitelt felvenni a jövőben és 8%-uk 
valamilyen külső befektetőn gondolkozik.
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

98%

2%

97%

3%

100%

0%
98%

2%

Igen Nem

▪ A megkérdezettek 
számítanak még 
negatív 
változásokra.

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

99%

1%

98%

2%

98%

2%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

98%

2%

99%

1%

99%

1%

▪ A megkérdezett vállalkozók 98%-a gondolja úgy, 
hogy a válság a következő egy évben is 
negatívan befolyásolni fogja a vállalkozása 
működését.

A vállalkozások várakozásai a következő 1 évben
Kérdés: Számít arra, hogy a válság negatív hatásai a következő 1 évben is befolyásolni fogják vállalkozása működését?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A közepestől 
erősebben lesz 
jellemző a 
vállalkozásokban a 
költségek 
csökkentése, 
optimalizálása. 

4,3

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,23 4,18 4,61

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

4,03 4,44 4,33

▪ A vállalkozások jellemzően a költségek 
csökkentésére és optimalizálására fókuszálnak 
a következő időszakban, erről leginkább a kelet-
szlovákiai vállalatok vélekedtek a legnagyobb 
arányban. 

▪ A vállalkozások típusát tekintve a 
kisvállalkozásoknál mértünk a legmagasabb 
értéket, a tevékenységi kör tekintetében pedig 
feldolgozó-, építő- és egyéb iparral, valamint a 
szolgáltatással és kereskedelemmel foglalkozó 
vállalatok körében. 

4,18 4,28 4,45

A vállalkozások VÁRHATÓ reakciója – KÖLTSÉGEK CSÖKKENTÉSE, OPTIMALIZÁLÁSA
Kérdés: Mennyire lesz jellemző vállalkozásában a költségek csökkentése, optimalizálása?



42

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ A közepestől 
erősebben lesz 
jellemző a 
vállalkozásokban a 
működés 
átszervezése.

4,3

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,27 4,16 4,59

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

3,87 4,71 4,32

▪ Hasonlóan a költségoptimalizációhoz, a 
működés átszervezése és a hatékonyság 
növelése szintén jellemezni fogja a szlovákiai 
vállalkozókat.

▪ A kelet-szlovákiai vállalatok esetében magasabb 
értéket mértünk, és jellemzően a 
kisvállalkozások fogják leginkább keresni a 
hatékonyságnövelés lehetőségeit. 

▪ A mező-, vad- és erőgazdaság szereplőinél 
mérsékeltebb értéket mértünk (viszont még 
mindig a közepestől magasabb), kiugró értéket 
viszont az ipar képviselőinél. 

4,14 4,33 4,53

A vállalkozások VÁRHATÓ reakciója – MŰKÖDÉS ÁTSZERVEZÉSE, HATÉKONYSÁG NÖVELÉSE
Kérdés: Mennyire lesz jellemző vállalkozásában a működés átszervezése, a hatékonyság növelése?
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Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

▪ Közepesen lesz 
jellemző a 
termékek, 
szolgáltatások 
árának növekedése 
a megkérdezettek 
szerint. 

4,4

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4,33 4,57 4,62

Egyéni
vállalkozó

Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

Mező-, vad-
és erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás
és kereskedelem

4,09 4,73 4,47

▪ A termékek és szolgáltatások árának emelése 
szintén jellemző lehet a vállalkozások 
fenntartása érdekében, viszont ez nem 
mindenhol lehet realizálható – a mező, vad- és 
erőgazdaság képviselői alacsonyabban 
értékelték ezt a lehetőséget, mint az ipar, a 
szolgáltatás és kereskedelem képviselői.

4,30 4,46 4,64

A vállalkozások VÁRHATÓ reakciója – TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK ÁRÁNAK NÖVELÉSE
Kérdés: Mennyire lesz jellemző vállalkozásában a termékek, szolgáltatások árának növelése?
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Meddig tarthat a vállalkozások a gazdasági válság utáni talpra állása
Kérdés: A gazdasági válság lecsengését követően hónapokban számítva 
milyen időtartamon belül számít a válság előtti árbevételi szintjének újbóli elérésére?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4%

9%

27%

33%

5% 7%

40%

25%

7%
11%

33% 32%

26%
23%

18%

5%
9%

31%

31%

24%

1-3 hónap

4-6 hónap

7-12 hónap

13-24 hónap

Több, mint 24 hónap

▪ A megkérdezettek 
több, mint felének a 
válság lecsengése 
után még legalább 
fél évre van 
szüksége. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

2%

6%

30%
29%

6%

10%

35%
32%

7%
10%

28%

33%33%

18%

22%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

5%

10%

27%
27%

3%

8%

33%
36%

8% 10%

38%

27%

31%

20%
18%

▪ A megkérdezettek kis része (14%) úgy vélekedik, 
hogy a válság után akár 3-6 hónap is elegendő 
lenne a válság előtti árbevételi szint újbóli 
elérésére, másrész a vállalatok 62%-ának akár 2 
évre is szüksége lehet a stabilizációhoz.

▪ A kérdéskört tekintve a kisvállalkozók a 
legbizakodóbban, a szegmens képviselőinek 
55%-a gondolja úgy, hogy 12 hónapon belül 
visszatérhet a válság előtti szintre.

▪ A mező-, vad- és erdőgazdaság  szektor 
nagyobb aránya gondolja úgy, hogy várhatóan 
13-24 hónap elteltével tudja újra azt produkálni, 
mint a válság előtti időszakban.
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A vállalkozások bezárásának esélyei
Kérdés: Lát esélyt rá, hogy bezárja vállalkozását?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

4%

49%

4%

52%

4%

65%

47%
44%

32%

4%

52%

43%

Igen, rövid időn belül

Igen, hosszú távon, ha nem változik a gazdasági helyzet

Nem

▪ A megkérdezett 
vállalkozók 52%-a 
szerint hosszú 
távon van rá esély, 
hogy bezárja 
vállalkozását. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

3%

48%

4%

49%

5%

57%

48% 47%

38%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

5%

57%

3%

51%

5%

47%

38%

46% 47%

▪ Amennyiben nem javulnak a gazdasági 
feltételek, a vállalkozók 57%-a lát esélyt 
vállalkozása bezárására (4%-a rövid időn belül). 

▪ A leginkább érintett csoport az egyéni 
vállalkozóké (62%), területi szempontból a kelet-
szlovákiai vállalkozók (69%), tevékenység 
alapján pedig a szolgáltatásban és 
kereskedelemben működő cégek (62%).
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A vállalkozások véleménye a kormány válságkezelése intézkedéseivel
Kérdés: Elégedett a kormány válságkezelési intézkedéseivel?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

6%

94%

5%

95%

7%

93%
7%

93%

Igen Nem

▪ A megkérdezett 
vállalkozások 
nagyon nagy 
százaléka nem 
elégedett a 
kormány 
válságkezelési 
intézkedéseivel.

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

7%

93%

6%

94%

7%

94%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

5%

95%

7%

93%

8%

92%

▪ A szlovákiai magyar vállalkozók 
egyértelműsítették, hogy nem elégedettek a 
kormány válságkezelési programjával, 
intézkedéseivel – az eredmény független a 
vállalkozások típusától, méretétől vagy a 
területi elhelyezkedésüktől. 
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A vállalkozások véleménye a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetesének javaslatairól
Kérdés: Ön szerint hatékonyabb intézkedéseket hozna a kormány, 
ha konzultációt folytatna a gazdaságot befolyásoló intézkedések megszületése előtt a vállalkozókkal?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

90%

11%

90%

10%

92%

8%

90%

10%

Igen Nem

▪ A vállalkozók szerint 
a kormánynak 
konzultálnia kellene 
a vállalkozókkal az 
őket érintő 
intézkedések 
megszületése előtt. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

91%

9%

89%

11%

90%

10%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

92%

8%

86%

14%

92%

8%

▪ Megerősítették továbbá (90%), hogy a kormány 
sokkal hatékonyabb intézkedéseket hozhatna, 
amennyiben a tervezett lépéseket széleskörben 
előre konzultálná az érintett vállalkozókkal.
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A vállalkozások véleménye a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetesének javaslatairól
Kérdés: Megfelelő segítséget jelentene, ha a kormány üzemanyagár stopot vezetne be 
a vállalkozók tulajdonában lévő gépjárművekre?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

64%

36%

70%

30%

79%

21%
68%

32%

Igen Nem

▪ A megkérdezett 
vállalkozók 68%-a 
szerint segítene az 
üzemanyagár stop. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

82%

19%

64%

36%

63%

37%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

77%

23%

61%

39%

62%

38%

▪ Annak ellenére, hogy az üzemanyag ár 
növekedése nagyon jelentősen befolyásolta a 
vállalkozások működését, a vállalkozók 
egyharmada nem tartaná megfelelő 
segítségnek, ha a kormány üzemanyagár stopot 
vezetne be a vállalkozók tulajdonában lévő 
gépjárművekre (legnagyobb arányban a nyugat-
szlovákiai vállalkozások körében vélekedtek így).

▪ Az üzemanyagár stop jellemzően az egyéni 
vállalkozók csoportjának, valamint a mező-, vad 
és erőgazdaság képviselőinek jelentene 
megfelelő segítséget.
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A vállalkozások véleménye a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetesének javaslatairól
Kérdés: Megfelelő segítséget jelentene, ha a kormány rezsiár stopot vezetne be 
a vállalkozók részére, havi szintű fogyasztástól függetlenül?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

78%

22%

80%

20%

80%

20%

79%

21%

Igen Nem

▪ A szlovákiai 
vállalkozók szerint 
segítené 
munkájukat a 
rezsiár stop.

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

78%

22%

79%

21%

80%

20%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

83%

18%

74%

26%

82%

18%

▪ A vállalkozók 79%-a gondolja azt, hogy a rezsiár 
stop segítené a vállalkozásukat. 

▪ Azon kívül, hogy a vállalat típusánál láthatunk 
kis véleménybeli különbséget, egyéb csoport-
bontásban hasonló eredményeket mértünk.
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A vállalkozások véleménye a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének javaslatairól
Kérdés: Megfelelő segítséget jelentene, ha a kormány adókedvezményben részesítené a vállalkozókat?

Összesített eredmények Területi egység alapú eredmények

Vállalkozás típusa szerinti eredmények Szektor alapú eredmények

Nyugat-Szlovákia Közép-Szlovákia Kelet-Szlovákia

92%

8%

93%

7%

96%

4%
93%

7%

Igen Nem

▪ A vállalkozók szerint 
az őket érintő 
adókedvezmény 
nagy segítséget 
jelentene a 
kormánytól. 

Mező-, vad- és 
erdőgazdaság

Feldolgozó-, építő-
és egyéb ipar

Szolgáltatás és 
kereskedelem

92%

8%

95%

5%

92%

8%

Egyéni vállalkozó Mikro-
vállalkozás

Kis-
vállalkozás

94%

6%

94%

6%

88%

12%

▪ Az adókedvezmény valós segítséget tudna 
nyújtani a vállalkozásoknak. A szlovákiai 
vállalkozók 93%-a vélekedett így a kérdést 
illetően.

▪ Magasabb egyetértés született egyéni 
vállalkozók és a mikro-vállalkozások körében a 
kisvállalkozásokkal szemben. 
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Iván Tamás, elnök
info@vallalkozzokosan.sk
www.vallalkozzokosan.sk

A kutatásban együttműködő partnerünk
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