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Legfontosabb megállapítások
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Legfontosabb megállapítások #1
A minta
összetétele



A riport 182 darab, az egyéb gazdasági szolgáltatások területén
működő vállalkozás összesített válaszait mutatja be, úgymint
követelésbehajtás; konferencia, kereskedelmi bemutatók szervezése,
immateriális javak kölcsönzése, stb.



Ezen vállalkozások nagyobb része mikrovállalkozás (80%), és ezek
közel kétharmada is csupán egy-két fős vállalkozás, ami jelentősen
befolyásolja az eredményeket. Emellett nagyjából egyenlő arányban
képviseltetik magukat a kis és közepes vállalkozások, 8-8%-kal.



Ez az ágazat eddig viszonylag védettnek mutatkozik a koronavírus által
okozott gazdasági hatásokkal szemben. Ugyanakkor fontos felismerni, hogy
mivel más, jobban érintett területeken működő cégeknek nyújtanak
gazdasági szolgáltatásokat, és nem közvetlenül a (visszaesett) lakossági
fogyasztásból tartják fenn magukat, így a hatások előbb-utóbb hozzájuk is
begyűrűznek majd, ha a megrendelőik helyzete tovább romlik, és
fizetésképtelenné válnak.



Legfontosabb problémája a szektor cégeinek, hogy a szolgáltatásaik iránti
kereslet lecsökkent. Ezzel együtt 32%-uk egyenlőre nem kényszerült még
semmilyen rendkívüli intézkedés meghozatalára a normál ügymenet
fenntartása érdekében.



A cégek likviditási helyzetét illetően az derül ki az adatokból, hogy a cégek
tízedének már elfogytak a tartalékai, és a többi cég nagy része is hasonló
cipőben fog járni legkésőbb a kutatás időpontjától számított negyedik hónap
végére, nagyjából augusztusra.

Az ágazatban
működő
vállalkozások
jelenlegi helyzete

4

Legfontosabb megállapítások #2



Az elkövetkezendő három hónap várható forgalma tekintetében relatíve
borúlátóak a válaszadók – legjobb esetben átlagosan 39%-os
visszaesésre számítanak, a legrosszabb szcenárió bekövetkezése
esetén pedig átlagosan 66%-os csökkenést jósolnak.



A munkaidő, munkabér csökkentést illetően úgy érzik, rossz esetben a
dolgozóik közel felének, a legjobb esetben negyedének csökkenteniük
kell a munkaidejét, munkabérét.



Az elbocsátásokkal kapcsolatban kevésbé borúlátóak, úgy érzik, hogy
jó esetben az alkalmazottjaik 9%-ától, rossz esetben pedig 32%-ától
meg kell válniuk. Mivel 80%-ban mikrovállalkozásokról van szó, így a
kevés elbocsátás is azt jelenti, hogy a cégek mérete tovább csökken.



A válságidőszakot jó esetben még további 4, rossz esetben 8 hónapra
teszik, számukra a válság végét az fogja jelenteni, ha azok a
vállalkozások, akik számára gazdasági szolgáltatásokat nyújtottak, újra
képesek lesznek megrendelni a szolgáltatásaikat.

Várakozások
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Legfontosabb megállapítások #3


Az egyéb gazdasági szolgáltatások területén működő
vállalkozások több mint fele
(54%)
saját tartalékai
felhasználásával tervezi
tovább finanszírozni cégét az
elkövetkezendő hónapokban. Azonban amint elkezdenek majd
elfogyni ezek a tartalékok, vélhetőleg megemelkedik majd azok
aránya, akik az állam támogatására fognak számítani. Ez az
arány jelen pillanatban 36%.



Minden olyan támogatást hasznosnak tartanak, amelyek
valamilyen anyagi támogatást vagy könnyítést jelentenek
számukra. Legtöbben pénzügyi támogatást várnak az államtól a
kieső bérek pótlására, valamint járulékcsökkentésre és
adókedvezményekre, ÁFA csökkentésre való igényüket is
kifejezték.



A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítását az ágazatban
működő vállalkozások közel kétharmada jó ötletnek tartja.



A BKIK által kidolgozott javaslatok közül a SZÉP kártyán keresztül
adható adómentes jövedelem bizonyult a leghasznosabb
javaslatnak a turizmus és kapcsolódó ágazatai körében. A
válaszolók több mint fele kifejezetten hasznosnak vagy
hasznosnak találta össz-gazdasági szinten és 44%-uk nyitott
lenne az igénybevételére is.

Igényelt
támogatások
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Legfontosabb megállapítások #4


A követeléskezeléssel kapcsolatos javaslatot a válaszadók 47%-a
össz-gazdasági szinten hasznosnak, illetve nagyon hasznosnak
tartja, ugyanakkor mivel a cégek abban reménykednek, hogy
képesek lesznek az állam segítsége nélkül rendezni
követeléseiket, kevesebbek (31%) számára releváns.



A
generációváltást
segítő
javaslatot
a
vállalkozások
megközelítőleg harmada (35%) tartja hasznosnak illetve nagyon
hasznosnak, és hasonló arányban (29%) nyitottságot is mutattak
arra, hogy igénybe vegyék ezt a fajta támogatást.



Az eszközkezelési javaslatot a válaszadók több mint negyede
(28%) a gazdaság egészére nézve hasznosnak illetve nagyon
hasznosnak ítélte, de
ennek saját részükre történő
igénybevételére csak kevesebben (13%) mutattak nyitottságot.



A gazdaság egészét és saját vállalkozásukat tekintve is azt a
javaslatot tartották a legkevesebben (20-14%) hasznosnak illetve
vonzónak, hogy tőkeinjekcióért cserébe az állam kisebbségi
tulajdonossá váljon a cégükben.

Igényelt
támogatások
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Részletes eredmények

A kutatás adatai, a szegmens
összetétele
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Kutatási design

Az
adatfelvétel
módja

Online
kitöltések

Telefonos
interjúk

ÖSSZESEN

182
VÁLASZ

80%

Cégméret
szerinti
megoszlás

mikrovállalkozás

8%

8%

3%

kisvállalkozás

közepes vállalkozás

nagyvállalat

A mikrovállalkozásokon belül
68%
32%

1-2 fős mikrovállalkozás

2 fősnél nagyobb
mikrovállalkozás
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Részletes eredmények

A vállalkozások jelenlegi helyzete,
válságreakciók
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A koronavírus hatása az egyéb gazdasági szolgáltatás ágazatban
2020 áprilisáig
Az egyéb gazdasági tevékenységek területén működő cégek számára a koronavírus miatt életbe lépett intézkedések és a
gazdaság részleges leállása jellemzően súlyos (41%) vagy mérsékelt (40%) károkat okozott, illetve 7% számolt be arról, hogy a
károk szinte visszafordíthatatlanok. A minta összesen 88%-át kitevő cégek, azok, akiket negatívan befolyásolt a válság,
jellemzően a cég termékei, szolgáltatásai iránti belföldi (69%) és külföldi (24%) kereslet csökkenéséről számoltak be. Emellett a
megváltozott munkarend- és körülmények okoztak még jelentősebb zavart ezen cégek működésében (42%).

A mai napig bezárólag hogyan érintette a koronavírus az Önök vállalkozásának működését?
nagyon súlyos, szinte visszafordíthatatlan károkat okozott

7%

súlyos károkat okozott

41%

eddig mérsékelt károkat okozott

40%

nem érintette a vállalkozást

9%

kissé kedvezően hatott a vállalkozásra

1%

inkább kedvezően hatott a vállalkozásra

1%

nagyon kedvező hatása volt a vállalkozásra

0,0%

nincs válasz

1,1%

Bázis: n=182

Milyen tényezők azok, ami miatt a koronavírus károsan érintette a cég tevékenységét?
a cég termékei, szolgáltatásai iránti belföldi kereslet csökkenése

69%

megváltozott munkafolyamatok, munkarend, munkakörülmények

42%

a cég termékei, szolgáltatásai iránti külföldi kereslet csökkenése

24%

megnőtt a vállalkozás követelésállománya, a partnerek elmaradnak a számlák kifizetésével

21%

csökkenő árak az ágazatban, ami csökkenti a profitabilitást
a munkaerő rendelkezésre állása nehézkes

16%
11%

alapanyag beszerzési problémák belföldről

6%

alapanyag beszerzési problémák külföldről

4%

Bázis: akiknek károkat okozott, n=159
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések jellege az egyéb
gazdasági szolgáltatások ágazatban 2020 áprilisáig
A járvány, bár jellemzően károkat okozott az ágazat cégei számára, leginkább a kereslet csökkenésén keresztül, egyenlőre nem
kényszerítette rá őket radikális lépések megtételére, 32% nem hozott intézkedéseket 2020 áprilisáig. Az aktív dolgozók
létszámának csökkentése, munkaidejük vagy munkarendjük megváltoztatása volt a legjellemzőbb intézkedés, amit a cégek 28%-a
kényszerült meglépni. 23% számolt be arról, hogy bizonyos számlákat nem fizetett ki, 15% arról, hogy visszatartották vagy
csökkentették a dolgozóik bérét.

Szükség volt már bármilyen megszorító intézkedésre az Önök
vállalkozásánál a koronavírus miatt?

32%

nem volt szükség ilyen intézkedésre
csökkentettük az aktív dolgozók létszámát, munkaidejét, megváltoztattuk a
munkarendjüket

28%

bizonyos számlákat nem fizettünk ki
visszatartottuk vagy csökkentettük a dolgozók bérét
nem válaszol / egyéb

be kellett zárni egy vagy több egységet, szünetelteti a vállalkozást

Bázis: n=182

23%

15%

13%

9%
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések mértéke az egyéb
gazdasági tevékenységek ágazatában, 2020 áprilisáig
Az ágazatban hozott intézkedések közül a legjellemzőbb az otthoni munkavégzés elrendelése volt (28%), ezt követte a
munkaidő csökkentése (23%), valamint a bónuszok törlése és a bércsökkentés fej-fej mellett (18% és 17%). Amely cégeknél
törölték a bónuszokat, ott ez majdnem minden dolgozót érintett (86%), nagyjából 1400 embert. Azon cégek, akik otthoni
munkavégzést rendeltek el, ezt a dolgozóik több mint felére alkalmazni voltak kénytelenek. Ahol csökkentették a munkaidőt, ott
ez átlagosan a dolgozók felét érintette, nagyjából 600 főt.
A cégek ennyi
százalékánál történt
intézkedés a
koronavírus
hatására

Ahol volt, ott
átlagosan a
dolgozók ennyi %-át
érintette az
intézkedés

Főben megadva
ennyi alkalmazottat
érintett az
intézkedés

Ez a mintában
szereplő cégek
összlétszámához
(4568 fő) képest
ennyi %

otthoni munkavégzés elrendelése

28%

58%

724 fő

16%

munkaidő csökkentése

23%

50%

593 fő

13%

bónuszok törlése

18%

86%

1387 fő

30%

bércsökkentés

17%

50%

152 fő

3%

elbocsátás

12%

37%

157 fő

3%

kötelező fizetett szabadság

10%

42%

181 fő

4%

9%

45%

215 fő

5%

fizetés nélküli szabadságra küldés
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Számlák visszatartása, kintlévőségek
A vállalkozások többségükben fizetőképesek maradtak egyelőre és csak viszonylag kevesen, a cégek 23%-a maradt el
valamilyen számlája befizetésével. Ezen fizetéssel elmaradó cégek jellemzően az adókat, járulékokat nem fizették be (63%),
illetve üzleti partnereik számláit (56%). A partnerek fizetési morálját tekintve a vállalkozások 48%-a számolt be elmaradásról
partnerei részéről (29% esetében 1-2 partner nem fizetett, 19%-ban pedig sok), és ugyanilyen arányban voltak azok a cégek,
amelyek nem tapasztaltak elmaradást.

számlák, amit a vállalkozások
visszatartottak:

a koronavírus miatt
elmaradt számláinak
kifizetésével:

23%

adók, járulékok

A teljes minta 14%-a

üzleti partnerek számlái

n=42

13%

közüzemi számlák

a partnerek fizetési morálja:

banki törlesztések

63%
56%

8% 37%

5%

24%

48%

Nem tudja,nem válaszol 2% 7%

29%
19%

4%
1-2 partner
nem fizetett

sok partner
nem fizetett

nem volt
elmaradás

Bázis: n=42

nincs válasz

Bázis: n=182
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Részletes eredmények

A közeljövő a vállalkozások
szemével
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Várakozások
A vállalkozások a következő 3 hónapra legrosszabb esetben a forgalom és megrendelés-állomány 66%-os visszaesését
prognosztizálják, míg a legjobb esetben 39%-os visszaesést. Az elbocsátások szükségességét tekintve valamivel
optimistábbak, érzésük szerint legrosszabb esetben a dolgozóik 32%-ától kell megválniuk ebben az időtávlatban. Ugyanakkor a
válaszadók majdnem fele azzal számol, hogy senkitől sem kell majd megválniuk, a legjobb esetre vonatkozó becslésük szerint
9%-os elbocsátások várhatóak náluk. A válságidőszakot jó esetben még további 4, rossz esetben 10 hónapra teszik.
A forgalom /
megrendelés-állomány
alakulása a válság előtti
időszakhoz képest, 3

Elbocsátások a
következő 3
hónapban

Munkaidő/munkabér
csökkentés a
következő 3
hónapban

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

hónap távlatában

Legjobb
esetben

Átlag: 39%-os
visszaesés
Legtöbben 26-50% körüli
visszaeséssel számolnak

Átlag: 66%-os
visszaesés

Legrosszabb
esetben

Legtöbben – egyenlő arányban
(24-24%) - 100%-os, illetve
26-50%-os visszaeséssel
számolnak.

alkalmazottak 9%ának elbocsátása

alkalmazottak
ánál

Legtöbben (a válaszadók több
mint kétharmada) úgy számol,
hogy a legjobb esetben nem
lesz elbocsátás

Legtöbben (a válaszadók fele)
úgy számol, hogy a legjobb
esetben senkinek nem kell
csökkenteni

Átlag: az
alkalmazottak 32%ának elbocsátása
A válaszadók majdnem fele
(42%) azzal számol, hogy senkit
sem kell bocsátaniuk.

25%-

A válság
időtartama

Átlag: 4 hónap
Legtöbben (a
válaszadók több mint
fele) 1-3 hónappal
számolnak

Átlag: csökkentés az
alkalmazottak
ánál

51%-

A válaszadók legnagyobb
arányban ( 35%) azzal
számolnak, hogy
mindenkinek csökkenteni kell

Átlag: 10 hónap

Legtöbben (több mint a
válaszadók harmada)
4-6 hónappal
számolnak
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Likviditás
Az egyéb gazdasági területen működő cégek több mint fele jelen pillanatban a saját tartalékaikból, megtakarításaiból tervezi
finanszírozni a működését az elkövetkezendő három hónapban, az állam segítségére 36%-uk számít ebben. Hasonló arányban
számítanak arra, hogy a korábban elvégzett, még ki nem fizetett teljesítésekből befolyó összegek fogják segíteni a likviditásuk
megőrzését, míg 15%-uk tervez hitelt felvenni ezzel a céllal. Pénzügyi tartalékaik tekintetében hozzávetőleg minden tizedik
cégnek fogytak el a pénzügyi tartalékai. A cégek többségének, 53%-nak legkésőbb a negyedik hónapra fognak elfogyni a
tartalékai, ezen túl 26%-uk gondolja úgy, hogy képes lesz finanszírozni vállalkozását a tartalékaiból.

Mennyi időre elegendőek a vállalkozás
pénzügyi tartalékai jelen helyzetben?
már elfogytak a tartalékok
1-2 hétre

Milyen módon tudja finanszírozni a
vállalkozását az elkövetkezendő 3 hónapban?
a vállalkozás saját tartalékaiból, befektetéseiből, megtakarításaiból

11%
5%

1 hónapra

15%

54%

az állam támogatásával

36%

a korábban elvégzett, még ki nem fizetett teljesítésekből befolyó
összegekből
hitelt kell felvenni

35%

15%

2 hónapra

19%

valamilyen módon be kell hajtani, el kell adni a kintlévőségeket,
követeléseket
értékesíteni kell a cég vagyonának, eszközeinek egy részét

3 hónapra

19%

nincs szükség különleges lépésekre

5%

nem tudja, nem válaszol

5%

új befektetőket kell bevonni

4%

új szolgáltatások kifejlesztése, új partnerek felkutatása

4%

már semmi sem segít, biztos, hogy nem éli túl a cég a válságot

3%

magánvagyonból, tagi kölcsönből

2%

a vállalkozás szüneteltetésével

1%

4-6 hónapra

11%
15%

6 hónapnál többre
nincs válasz

Bázis: n=182

4%

Bázis: n=182

9%
8%
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Részletes eredmények

Elvárt intézkedések, igényelt
támogatás
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A kormánytól elvárt segítség – spontán említések összesítve
Legtöbben pénzügyi támogatást várnak az államtól (31%). Emellett a különböző adók és járulékok tekintetében pedig könnyítést
szeretnének, valamint az ÁFA csökkentését (25 és 24%). Az általános elvárások mellett az ágazat speciális igénye a KATA díj, IPA
elengedése, kiterjesztése a nem KATÁ-s vállalkozókra is, ezt 13%-ban említették spontán.
Pénzügyi támogatás, kompenzáció, bértámogatás, kiesett bér pótlása

31%

Járulékok csökkentése, átvállalása

25%

Adókedvezmény, ÁFA csökkentése

13%

KATA díj, IPA elengedése, kiterjesztés nem KATÁsokra is

13%

Gazdaság élénkítése, vásárlóerő generálása

7%

Hitelfelvétel könnyítése, államilag támogatott hitelek

7%

Támogatott ágazatok körének kiterjesztése

5%

Egyéb

5%

Állami megrendelések, beruházások
Bérleti díjak csökkentése, átvállalása
Adó- és járulékfizetési kötelezettség kitolása
Kamarai díj eltörlése
Rezsiköltségek átvállalása
Munkaerő biztosítása, munkaerő-megtartó intézkedések
Házhozszállítás, webáruház fejlesztés, online tevékenységre átállás támogatása
Több vírustesztelés, koncentráljon a járvány megfékezésére, munkahelyi vírustesztelés
támogatása

Bázis: n=233

24%

Nincs válasz

3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%

Munkanélküliek támogatása

2%

Moratórium hitelek fizetésére

1%

ÁFA fizetés halasztása

1%

Kijárási korlátozás feloldása

1%

Kötelező határidők kitolása (ellenőrzésekre, előző évi zárás, stb)

1%
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #1

Pénzügyi támogatás,
kompenzáció,
bértámogatás, kiesett bér
pótlása
31%

„Az ügyfeleknél tapasztaltak szerint nagyon sok dolgozót fizetés nélküli szabadságra küldtek,
nem mondtak fel nekik. Ők a munkanélküli hivatalban nem tudnak jelentkezni, nem fognak
szerepelni a statisztikákban, nem kapnak segélyt, viszont fizetés nélkül próbálják átvészelni
ezt az időszakot. Ezen a dolgozók támogatását is meg kellene oldani.”
„Egyértelmű és pontos szabályozás a munkabér és járulékok valóban segítséget jelentő
mértékű támogatására/átvállalására (50-75%, elengedésére (100%). A vállalkozás számára
ennek egyszerű elérhetősége, lehívhatósága, érvényesíthetősége.”

„Havi 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, KATA-mentesség 4 hónapig.”
„A munkavállalók bérének átvállalása legalább 3 hónapra, és a bért terhelő járulékok
elengedése, IPA elengedése vagy állami átvállalása, ÁFA visszaigénylés felgyorsítása, állami
számlák kötelező kifizetése 5 naptári napon belül, a többi számla állami faktorálása.”
„90 százalékot kifizeti az állam a béreknél és a járulékoknál.”
„A munkaidő csökkentését kellene 70 %-ban támogatnia az államnak, hogy a dolgozó meg
tudjon élni, és ne kelljen elhagynia a céget, hogy a járvány után teljes munkaidőben nálam
maradjanak a jól képzett, gyakorlott, a vállalatot, a vállalat termékeit évek óta ismerő
dolgozók.”

Járulékok
csökkentése,
átvállalása

„Adó, járulékcsökkentés min 50% min 6 hónapra.”
„Járulékok megfizetésének engedése, Adókönnyítések (ágazat független módon),
Kedvező hitellehetőségek.”

„90 százalékot kifizeti az állam a béreknél és a járulékoknál.”
25%

Bázis: n=182

„Adó és járulék elengedése/könnyítése.”
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #2
Adókedvezmény, ÁFA
csökkentése
24%

„pl. Társasági adó csökkentés.”
„Adócsökkentés, járulékcsökkentés - ez pillanatnyilag nagy segítség lenne - még akár úgy is,
hogy később pl. egy év múlva lehessen befizetni a mostani járulékokat - ne csak a KATÁsoknál, más is nehéz helyzetben van...”
„Legalább 4-6 hónapra elengedni az adók fizetését, a kamarai tagságok befizetését. A banki
és adótartozásokat legalább az év végéig elengedni úgy,hogy azokra addig ne
rakódhassanak kamatok.”

KATA díj, IFA
elengedése, kiterjesztés
nem KATÁsokra is
13%

„KATA járulék mentesség szükség szerinti meghosszabbítása. Önkormányzati Gk. adó [súly]
és az Iparűzési adó arányos csökkentése. Bevétel hiányában a rezsi is nehézzé válhat.”
„A KATA átalányadó befizetésének hosszú távon (legalább fél évig) történő elengedése.
Kamatmentes hitel rendelkezésre bocsátása.”
„Nagy segítség lehetne, ha a KATA-s vállalkozások tevékenysége cégformától, gazdasági
ágazattól függetlenül szüneteltethetővé válhatna, vagy átmeneti adómentességet kaphatna.
A vészhelyzet elmúlásával ezek a vállalkozások továbbra is likvidítási gondok, adótartozások
nélkül azonnal ugrásra készen állhatnának az ügyfeleik rendelkezésére.”

„Mikró-, KKV-k részére másfél-hároméves fedezet nélküli max. 3-5 millió Ft-os
Hitelfelvétel könnyítése,
államilag támogatott hitelek áthidaló hitelt/lízing lehetőséget szerkezetváltáshoz/eszközbeszerzéshez/(digitális,

infókommunikációs)fejlesztéshez 6-12 hónap türelmi idővel, teljes, vagy részbeni (pl.
lízingelt eszközök elévülésére vonatkozóan) állami garanciával, hitelbiztosítással.”

7%

Bázis: n=182

„TB kedvezmény, kamatmentes áthidaló hitel és adókedvezmény a támogató
vállalkozásoknak.”
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Kormányzati intézkedések hasznosságának megítélése
A vállalkozások azokat a támogatásokat tartják a leghasznosabbnak, amelyek anyagilag segítik őket, vagy kapnak valamilyen
támogatást (pl. vissza nem térítendő támogatás, bérleti díjak támogatása), mentesülnek valamilyen fizetési kötelezettség alól
(pl. adók, járulékok felfüggesztése, eltörlése), illetve amelyek lejáró jogosultságok meghosszabbítására irányulnak (gyes, gyed,
gyet).
Kifejezetten
hasznos (5)

Egyáltalán nem
hasznos (1)

TOP2BOX %
(kifejezetten hasznos +
hasznos)

egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

4,47

82%

adó- és járulékterhek ideiglenes csökkentése, eltörlése

4,44

84%

lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságok meghosszabbítása

4,21

helységbérleti díjak és építményadó támogatása

4,09

kilakoltatások, lefoglalások, adóvégrehajtások felfüggesztése

4,05

munkavállalás szabályainak rugalmasabbá tétele

3,83

a SZÉP kártya felhasználhatóságának kiterjesztése
hiteltörlesztések felfüggesztése
kedvezményes hitelekhez való hozzájutás

76%
74%

64%
65%

3,62

52%

3,61

52%

3,21

39%

Értékelés ötfokozatú skálán
Bázis: n=182
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Nemzeti Válságkezelő
Központ

A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítását az egyéb gazdasági szolgáltatás területén működő vállalkozások is nagyon jó
ötletnek tartják, majdnem kétharmaduk támogatja, és csak ötödük tartja fölöslegesnek.

Mit szólna ahhoz, ha az állam létrehozna egy Nemzeti Válságkezelő Központot annak érdekében,
hogy a kormányzati válságkezelés jól átláthatóan, koordináltan, egyablakos rendszerben
működjön?

jó ötletnek tartom
nincs rá szükség, szerintem felesleges
nem tudom eldönteni

Bázis: n=182

60%

21%

18%
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – SZÉP kártya
A SZÉP kártyán keresztül adható adómentes jövedelem bizonyult a leghasznosabb javaslatnak az egyéb gazdasági
szolgáltatást nyújtó cégek körében. A válaszolók több mint fele kifejezetten hasznosnak vagy hasznosnak találta (55%), és 44%
nyitott lenne az igénybevételére is.

--- az állam munkavállalónként havi 100 ezer forintig adómentessé teszi a SZÉP kártyán kifizetett
jövedelmeket --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe
venné

kifejezetten hasznos

24%

valószínűleg
igénybe venné

17%

nem, tudja,
nincs válasz

13%
18%

nem, tudja,
nincs válasz

13%

hasznos

31%

8%

14%
hasznos is meg nem is
Bázis: n=182

7%

talán igénybe
venné, talán nem
egyáltalán
nem hasznos

nem igazán
hasznos

13%
8%

valószínűleg nem
venné igénybe

35%
biztosan nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Faktoring, követeléskezelés
A követeléskezeléssel kapcsolatos javaslatot a válaszadók 47%-a össz-gazdasági szinten hasznosnak, illetve nagyon
hasznosnak tartja, ugyanakkor az igénybevétel szempontjából az adatok azt mutatják, hogy az ágazatban dolgozó cégek arra
számítanak, hogy képesek lesznek a követeléseiket maguk rendezni, és nem szorulnak majd ebben az állam segítségére.

--- az állam támogatott áron megvásárolja a vállalkozás még le nem járt vagy már lejárt
követeléseit (faktoring, követeléskezelés) --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe venné

kifejezetten hasznos

16%

nem, tudja,
nincs válasz

valószínűleg igénybe venné

15%
hasznos

7%
21%
Bázis: n=182

nem igazán
hasznos

4% 9%
12%
15%

nem
9% egyáltalán
hasznos

31%

hasznos is meg nem is

nem, tudja, nincs
válasz

45%

talán igénybe venné,
talán nem

15%
valószínűleg nem
venné igénybe

biztosan nem venné
igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Generációváltás támogatása
Az általában érzékeny témának tartott generációváltással kapcsolatos javaslatot a vállalkozások megközelítőleg harmada
(35%) tartja hasznosnak illetve nagyon hasznosnak, és hasonló arányban nyitottságot is mutattak arra, hogy igénybe vegyék
ezt a fajta támogatást (29%).

--- az állam fejlesztési források biztosításával, tanácsadással, vezetői képzésekkel támogatja a
generációváltást a cégnél --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?

kifejezetten hasznos

10%
hasznos

nem, tudja,
nincs válasz

18%

25%

valószínűleg igénybe venné

14%
hasznos is meg nem is

21%

13%

egyáltalán nem
hasznos

nem igazán
hasznos
Bázis: n=182

nem, tudja,
nincs válasz

biztosan igénybe
venné

talán igénybe
venné, talán nem

4%

12%

8%
17%
48%
12%

valószínűleg nem
venné igénybe

biztosan nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Eszközfelvásárlás

Az eszközkezelési javaslatot a válaszadók 28%-a a gazdaság egészére nézve hasznosnak illetve nagyon hasznosnak ítélte, de
ennek saját részükre történő igénybevételére már jóval kevesebben (13%) mutattak nyitottságot.

--- az állam támogatott áron megvásárolja a vállalkozások felesleges, nélkülözhető eszközeit --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe venné

kifejezetten hasznos
nem, tudja,
nincs válasz

10%
hasznos

18%

16%

valószínűleg igénybe venné
talán igénybe venné, talán nem

valószínűleg nem
venné igénybe

10%

1%
2% 8%

nem, tudja, nincs
válasz

16%

19%
hasznos is meg nem is

27%
10%

Bázis: n=182

nem igazán
hasznos

egyáltalán nem
hasznos

62%
biztosan nem venné
igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Tőkeinjekció

Össz-gazdasági szinten azt a javaslatot tartják a legkevesebben (20%) hasznosnak, hogy tőkeinjekcióért cserébe az állam
kisebbségi tulajdonossá váljon egy cégben, és saját magukra vonatkoztatva is kevésbé (14%) tartják elképzelhetőnek, hogy
éljenek ilyen lehetőséggel.

--- az állam tőkeinjekcióval segíti a vállalkozást, amiért cserébe kisebbségi tulajdonossá válik --Mennyire tartja hasznosnak a gazdaság
egészét tekintve?

biztosan igénybe venné

kifejezetten hasznos
hasznos

13%

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?

7%

nem, tudja,
nincs válasz

valószínűleg igénybe venné
talán igénybe venné, talán nem

17%
hasznos is meg
nem is

20%

valószínűleg nem
venné igénybe

31%
12%
nem igazán
hasznos
Bázis: n=182

egyáltalán nem
hasznos

nem, tudja,
nincs válasz

3% 9%
2%
9%

12%
65%
biztosan nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának ismertsége

A kutatás időpontjában a vállalkozások 60%-a hallott a BKIK válságkezelő javaslatáról (a kutatásra már több mint egy héttel a
javaslat publikációját követően került sor). Az ágazatban minden második vállalkozás megkapta a javaslatot részletesen
ismertető levelet – az érdeklődést mutatja, hogy azok nagy része (62%) akikhez nem jutott el, szeretné megkapni ezt a levelet.

Hallott Ön a BKIK 6 pontos
gazdasági válságkezelő
javaslatáról?

Megkapta a javaslatot
részletesen bemutató
levelet?
közülük 62%
szívesen
elolvasná

60%
48%
35%
29%

23%

5%

Bázis: n=182

hallott róla

megkapta

nem hallott róla

nem kapta meg

nem tudja, nincs válasz

nem tudja, nincs válasz
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