Szenvedélyünk a piackutatás

A koronavírus hatása a budapesti vállalkozásokra
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Legfontosabb megállapítások
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Legfontosabb megállapítások #1
A minta
összetétele

A gépipar
területén működő
vállalkozások
jelenlegi helyzete



A riport 84, a gépipar területén működő vállalkozás összesített válaszait
mutatja be, kétharmaduk mikro-vállalkozás, ugyanakkor negyedük a KKV
szektorba tartozik, és 7%-uk pedig 250 főnél több főt is foglalkoztat.



A gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások nem sorolhatók a
legsúlyosabban érintett ágazatok közé, de itt is sokan (64%) szenvedtek
el komoly veszteségeket, különösen a kisebb cégek. Ugyanakkor voltak
olyanok (30%), akiknek még csak mérsékelt károkat okozott a járvány,
vagy nem is érintette őket (5%). A közepes (50%) és nagy cégek (67%)
nagyrészt mérsékelt károkról számoltak be.



A belföldi kereslet csökkenése a vállalkozások több mint felét, a külföldi
kereslet csökkenése pedig harmadukat érintette. Ez utóbbi a közepes és
nagyobb vállalatokat nagyobb mértékben (57-60%-ban) sújtja.



A vállalkozások egyharmadánál a munkafolyamatok, munkarend
megváltozásához vezettek a járványügyi intézkedések. Ez jellemzőbb a
nagyobb vállalatoknál.



Az ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak zöme (86%) kénytelen volt
megszorító intézkedéseket hozni. A vállalkozások több mint harmada
bezárt, felfüggesztette a működését, harmaduk létszámcsökkentéssel, a
munkaidő csökkentésével reagált a krízis helyzetre. Bércsökkentéssel
minden ötödik cég élt. Ötödüknél az is előfordult, hogy nem tettek eleget
fizetési kötelezettségeiknek.



Ez az ágazat is nehéz pénzügyi helyzetben van, de más szektorokhoz
képest kicsivel jobb a helyzetük. 17%-uknak elfogytak a tartalékai, 36%uk azonban legalább három hónapig ki tud tartani.
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Legfontosabb megállapítások #2



Az elkövetkezendő három hónap várható forgalma tekintetében a
gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások is meglehetősen
negatívan látják a jövőt.



Optimista becsléssel átlagosan 49%-os, pesszimista becsléssel 74%-os
forgalom csökkenést jósolnak.



Munkaidő/munkabér csökkentés jó esetben átlagosan a dolgozók 33%-át,
rossz esetben 59%-ukat is érintheti.



Kevésbé borúlátóak az elbocsátások tekintetében: jó esetben átlagosan
15%-os leépítéssel számolnak, a legrosszabb esetben pedig 38%-ot
jósolnak.



A válság végét optimista esetben 4, a legrosszabb esetben pedig
hónapra becsülik.

Várakozások
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Legfontosabb megállapítások #3

Igényelt
támogatások



Az elkövetkezendő három hónapot a legtöbb (49%) gépipari vállalkozás
az állam támogatásával tudná finanszírozni, de 39% a tartalékaihoz is
hozzá tud nyúlni és 39%-nak vannak kintlévőségei is.



Spontán megfogalmazott igényeik leginkább pénzügyi jellegűek (35%)
és járulékfizetési könnyítésekre vonatkoznak (31%), valamint ötödük
adókedvezményt is vár az államtól.



Emellett többeknek segítene a hitelfelvétel könnyítése, a KATA díj
elengedésében érintettek körének kiterjesztése is.



A gazdaságvédelmi intézkedések közül a gépiparban működő
vállalkozások is az anyagi helyzetüket javító intézkedéseket tartják
hasznosnak. Elsősorban az adó- és járulékfizetési könnyítés, illetve az
egyszeri vissza nem térítendő támogatást tartják nagy segítségnek.



Emellett a bérleti díjak területén nyújtott támogatást és a családi
támogatások jogosultságának meghosszabbítását tartják még
hasznosnak.



Speciális igények:
 Életképes
cégekbe
befektetés,
állami
részvétellel,
visszavásárlási lehetőséggel, profitelvárás nélkül.


és

Lokálpatriotizmus erősítése: olyan termékcsoportok esetében,
ahol van magyar gyártó, az állami beruházások, pályázatok
esetében kizárólagosságot adni, és akik ezt a korlátozást magukra
nézve kötelezővé teszik, adókedvezményt, támogatást biztosítani.
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Legfontosabb megállapítások #4


A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítása a gépiparban megkérdezett
vállalkozások körében kimondottan erős (82%-os) támogatottságot élvez.



A BKIK 6 pontos csomagjából a SZÉP kártyán keresztül adható adómentes
jövedelem a legvonzóbb javaslat. A válaszadók több mint fele kifejezetten
hasznosnak vagy hasznosnak érzi, és közel fele nyitott is az
igénybevételére.



A követeléskezelési elképzelést is jó elképzelésnek tartják a gépiparban
működő vállalkozások; több mint felük a gazdaság egészére nézve
hasznosnak tartja, és 42%-uk saját vállalkozása részére is fontolóra venné.



A generációváltást támogató javaslat is elég vonzó az ágazat válaszadói
körében. A gazdaság egészére nézve közel felük hasznosnak tartja, és
40%-uk nyitottságot mutatott az igénybevételére is.



A támogatott eszközfelvásárlást a gazdaság egészére nézve a válaszadók
negyede hasznosnak illetve nagyon hasznosnak tartja, és harmaduk cége
számára is fontolóra venné, de ezzel kapcsolatban már a legtöbben (50%)
elutasítóak voltak.



Ebben az ágazatban is az az elképzelés volt a legkevésbé vonzó, hogy az
állam tőkeinjekcióért cserébe résztulajdonossá váljon egy cégben. A
gazdaság egészére nézve a válaszadók negyede tartotta hasznosnak, és
közel ennyien mutattak nyitottságot arra is, hogy ők maguk igénybe
vegyék. Ugyanakkor legtöbben (51%) elutasítóak voltak ezzel
kapcsolatban.

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

84
VÁLASZ

68%

Cégméret
szerinti
megoszlás

mikrovállalkozás

15%

10%

7%

kisvállalkozás

közepes vállalkozás

nagyvállalat

A mikrovállalkozásokon belül
54%

46%
0%

1-2 fős
mikrovállalkozás

2 fősnél nagyobb
mikrovállalkozás

nincs adat
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Részletes eredmények

A vállalkozások jelenlegi helyzete,
válságreakciók
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A koronavírus hatása a gépiparban működő vállalkozásokra 2020
áprilisáig
A gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások nem sorolhatók a legsúlyosabban érintett ágazatok közé, de itt is sokan
(64%) szenvedtek el komoly veszteségeket, különösen a kisebb cégek. Ugyanakkor voltak olyanok (30%), akiknek még csak
mérsékelt károkat okozott a járvány, vagy nem is érintette őket (5%). A közepes (50%) és nagy cégek (67%) nagyrészt
mérsékelt károkról számoltak be. A belföldi kereslet csökkenése a vállalkozások több mint felét, a külföldi kereslet csökkenése
pedig harmadukat érintette. Ez utóbbi a nagyobb vállalatokat nagyobb mértékben (57-60%-ban) sújtja. A vállalkozások
egyharmadánál a munkafolyamatok, munkarend megváltozásához vezettek a járványügyi intézkedések.

A mai napig bezárólag hogyan érintette a koronavírus az Önök vállalkozásának működését?
nagyon súlyos, szinte visszafordíthatatlan károkat okozott
súlyos károkat okozott
eddig mérsékelt károkat okozott
nem érintette a vállalkozást
kissé kedvezően hatott a vállalkozásra
inkább kedvezően hatott a vállalkozásra
nagyon kedvező hatása volt a vállalkozásra
nincs válasz

26%
39%
30%
5%
0%
0%
0,0%
Bázis: n=84

0,0%

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

58%

a cég termékei, szolgáltatásai iránti külföldi kereslet csökkenése

35%

megváltozott munkafolyamatok, munkarend, munkakörülmények

34%

alapanyag beszerzési problémák külföldről

21%

a munkaerő rendelkezésre állása nehézkes

20%

megnőtt a vállalkozás követelésállománya, a partnerek elmaradnak a számlák kifizetésével
alapanyag beszerzési problémák belföldről
csökkenő árak az ágazatban, ami csökkenti a profitabilitást

15%

13%
6%

Bázis: akiknek károkat okozott, n=80
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések jellege a gépiparban
működő vállalkozásoknál 2020 áprilisáig
Az ágazatban tevékenykedő vállalkozásoknak a zöme (86%) kénytelen volt megszorító intézkedéseket hozni. A vállalkozások
több mint harmada bezárt, felfüggesztette a működését, ugyanakkor harmaduk létszámcsökkentéssel, a munkafolyamatok,
munkaidő megváltoztatásával keresett megoldást a helyzetre. Ötödüknél az is előfordult, hogy nem tettek eleget fizetési
kötelezettségeiknek.

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

nem volt szükség ilyen intézkedésre

14%

be kellett zárni egy vagy több üzemet, egységet, irodát

37%

csökkentettük az aktív dolgozók létszámát, munkaidejét, megváltoztattuk a munkarendjüket

35%

bizonyos számlákat nem fizettünk ki

19%

visszatartottuk vagy csökkentettük a dolgozók bérét
nem válaszol, egyéb

Bázis: n=84

15%

8%
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések mértéke a
gépiparban működő vállalkozásoknál 2020 áprilisáig
A gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások leggyakrabban (a cégek harmada) a munkaidő csökkentésével reagált a
krízis helyzetre, körülbelül negyedük rendelt el otthoni munkavégzést illetve fizetés nélküli szabadságot. Bércsökkentéssel
minden ötödik cég élt. Az elbocsátás kevésbé (8%) volt jellemző.

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
(3340 fő) képest
ennyi %

munkaidő csökkentése

33%

58%

353 fő

11%

otthoni munkavégzés elrendelése

24%

43%

359 fő

11%

fizetés nélküli szabadságra küldés

23%

51%

52 fő

2%

bércsökkentés

20%

54%

195 fő

6%

bónuszok törlése

15%

85%

547 fő

16%

kötelező fizetett szabadság

14%

52%

72 fő

2%

8%

64%

66 fő

2%

elbocsátás
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Számlák visszatartása, kintlévőségek
A gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások ötödénél fordult elő, hogy nem fizette ki a számláit.
Elsősorban adótartozásaikat és partnereikkel szemben fennálló tartozásaikat nem rendezték.
A kintlévőségeiket tekintve azonban sokkal rosszabb a helyzetük, közel minden másodiknak vannak kintlévőségeik.

számlák, amit a vállalkozások
visszatartottak:

a koronavírus miatt
elmaradt számláinak
kifizetésével:

19%

adók, járulékok

A teljes minta 12%-a

63%

n=84
a cég partnereinek számlái

közüzemi számlák

10%

6%

50%

31%

a partnerek fizetési morálja:
44%

38%

10%

8%
1-2 partner
nem fizetett

sok partner
nem fizetett

banki hiteltörlesztések

nem volt
elmaradás

5%

25%

Bázis: n=16

nincs válasz

Bázis: n=84
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Részletes eredmények

A közeljövő a vállalkozások
szemével

15

Várakozások
A gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások is meglehetősen negatívan látják a jövőt.
Optimista becsléssel átlagosan 49%-os, pesszimista becsléssel 74%-os forgalom csökkenést jósolnak.
Munkaidő/munkabér csökkentés jó esetben átlagosan a dolgozók 33%-át, rossz esetben 59%-ukat is érintheti.
Kevésbé borúlátóak az elbocsátások tekintetében: jó esetben átlagosan 15%-os leépítéssel számolnak, a legrosszabb esetben
pedig 38%-ot jósolnak. A válság végét optimista esetben 4, a legrosszabb esetben pedig 8 hónapra becsülik.

A forgalom /
megrendelés-állomány
alakulása a válság előtti
időszakhoz képest, 3
hónap távlatában

Legjobb
esetben

Átlag: 49%-os
visszaesés
Legtöbben (negyedük)
26-50%-os visszaeséssel
számolnak

Átlag: 74%-os
visszaesés

Legrosszabb
esetben

Legtöbben (40%) 100%os visszaeséssel
számolnak

Elbocsátások a
következő 3
hónapban

Munkaidő/munkabér
csökkentés a
következő 3
hónapban

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

alkalmazottak 15%ának elbocsátása

alkalmazottak
ánál

33%-

Legtöbben
(kétharmaduk) úgy
számolnak, hogy nem
lesz elbocsátás

Legtöbben (a
vállalkozások fele) azzal
számolnak, hogy senkinél
sem kell csökkenteni

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

alkalmazottak 38%ának elbocsátása
Legtöbben (több mint
egyharmaduk) úgy
számolnak, hogy nem
lesz elbocsátás

alkalmazottak
ánál

59%-

Legtöbben (45%) azzal
számolnak, hogy
mindenkinél csökkenteni
kell

A válság
időtartama

Átlag: 4 hónap

Legtöbben (több mint
felük) 1-3 hónappal
számolnak

Átlag: 8 hónap
Legtöbben (közel
felük) 4-6 hónappal
számolnak
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Likviditás
A gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások is nehéz pénzügyi helyzetben vannak, de más ágazatokhoz képest
kicsivel jobb a helyzetük. 17%-uknak már ebben az ágazatban is elfogytak a tartalékai, 36%-uk azonban legalább három
hónapig ki tud tartani.
Az elkövetkezendő három hónapot a legtöbb vállalkozás az állam támogatásával tudná finanszírozni, de 39% a tartalékaihoz is
hozzá tud nyúlni és 39%-nak vannak kintlévőségei is.

Mennyi időre elegendőek a vállalkozás
pénzügyi tartalékai jelen helyzetben?

az állam támogatásával

már elfogytak a tartalékok
1-2 hétre

Milyen módon tudja finanszírozni a
vállalkozását az elkövetkezendő 3 hónapban?

6%

a korábban elvégzett, még ki nem fizetett teljesítésekből befolyó összegekből

39%

a vállalkozás saját tartalékaiból, befektetéseiből, megtakarításaiból

39%

1 hónapra

19%

értékesíteni kell a cég vagyonának, eszközeinek egy részét

2 hónapra

18%

hitelt kell felvenni

3 hónapra

21%

valamilyen módon be kell hajtani, el kell adni a kintlévőségeket, követeléseket
nincs szükség különleges lépésekre

4-6 hónapra
6 hónapnál többre
nincs válasz

17%
14%
7%
5%

8%
7%
4%

új befektetőket kell bevonni

1%

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

1%

magánvagyonból, tagi kölcsönből
nem tudja, nem válaszol

Bázis: n=84

49%

17%

Bázis: n=84

1,2%
6,0%
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Részletes eredmények

Elvárt intézkedések, igényelt
támogatás
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A kormánytól elvárt segítség – spontán említések összesítve
Legtöbben pénzügyi támogatást és járulékfizetési könnyítéseket, valamint ötödük adókedvezményt is vár az államtól.
Emellett többeknek segítene a hitelfelvétel könnyítése, a KATA díj elengedésében érintettek körének kiterjesztése és.
Pénzügyi támogatás, kompenzáció, bértámogatás, kiesett bér pótlása

35%

Járulékok csökkentése, átvállalása

31%

Adókedvezmény, ÁFA csökkentése

19%

Hitelfelvétel könnyítése, államilag támogatott hitelek

12%

KATA díj, IPA elengedése, kiterjesztés nem KATÁsokra is

10%

Támogatott ágazatok körének kiterjesztése

Bázis: n=84

8%

Gazdaság élénkítése, vásárlóerő generálása

4%

Kijárási korlátozás feloldása

4%

Munkaerő biztosítása, munkaerő-megtartó intézkedések

2%

Munkanélküliek támogatása

2%

Adó- és járulékfizetési kötelezettség kitolása

1%

Állami megrendelések, beruházások

1%

ÁFA fizetés halasztása

1%

Bérleti díjak csökkentése, átvállalása

1%
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek#1
Pénzügyi támogatás,
kompenzáció,
bértámogatás, kiesett bér
pótlása
35%

„A 70%-os bértámogatás legyen egy valóban, nem feltételekhez kötött, de maximum
összegben meghatározott támogatás.”
„Az érintett, a társadalom érdekében munkájukról letiltott embereknek igenis meg kell adni a
fizetésük 60-85 %-át, főleg a kiskeresetűeknek.”
„Legfőbb feladatunk hűséges, tapasztalt szakembereink megőrzése. A vállalkozás
megtakarításait azonban nem lehet az utolsó fillérig felélni, mert akkor soha nem lehet újra
talpra állni! Ehhez kellene az államnak is hozzájárulnia! A munkavállalóknak ígért 70 %-os ki
tudja mi egyenlő a nullával.”
„1 éves bevétel átlagának legalább 90 % át kéne az államnak finanszírozni.”

Járulékok csökkentése,
átvállalása
31%

Adókedvezmény, ÁFA
csökkentése
19%

Bázis: n=84

„A járulékfizetési kötelezettség mérséklése az iparban is!”
„Munkabér terhek jelentős (akár 100%) eltörlése 6 hónapra.”

„Bérjárulékok és egyéb adók eltörlése a válságos időszakban.”
„Járulék fizetés felfüggesztése,elengedése mindenkinek.”
„A „miért fizetem című adók" megszüntetése: építményadó, iparűzési adó.”

„Minden adó- és járulék-tehertől menetesítést kapjanak, pl.: iparűzési adó, eü bizt járulék,
cégautó-adó, stb.”
„Minden kicsinek: az adott hónapban kibocsátott számlák után az ÁFA-t csak akkor kelljen
befizetni az államnak, ha az ellenérték befolyt a vevőtől. Sok vevő 60 napra fizet, így nemcsak
a munkát, anyagot kell előfinanszírozni, hanem az állam étvágyát is az 50...21 napon belül
befizetendő ÁFA révén. A számlaforgalom ugyanis ismert az adóhatóság előtt, ezzel nem
lehet (legalábbis remélem, hogy nem lehet) visszaélni.”
„Legnagyobb segítséget a társasági adó és a helyi iparűzési adó mértékének csökkentése
jelentené. Pl. 2019 év alapján fizetendő adók mérséklése. Elengedni nem szükséges, de egy
30% elengedése nagy segítség lenne. Azt az összeget a bér fizetésre fordítanánk, hogy ne
kelljen elbocsátanunk senkit.”
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #2
Hitelfelvétel könnyítése,
államilag támogatott
hitelek
12%

„Magyar Export-Import Bank Zrt.: a nemzetközileg piacképes magyar áruk és szolgáltatások

külpiacokon történő értékesítéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatások és 0%-os
hosszúlejáratú hitelek biztosítása.”
„Ki kell dolgozni olyan kedvezményes hitelkonstrukciókat, melyek korlátozott fedezet mellett is
felvehetők. Semmiképpen nem szabad hagyni, hogy az exportképes termékeket gyártó cégek
tönkre menjenek.”

„Ki kell dolgozni olyan kedvezményes hitelkonstrukciókat, melyek korlátozott fedezet mellett is
felvehetők.”
„Magyar Fejlesztési Bank: a vállalkozások válságkezelése, várható felívelés miatti beruházási
igények finanszírozása alacsony 0%-os kamatú, hosszú lejáratú hitelekkel.”
„Kamatmentes kölcsön biztosítása, kockázati tőke befektetés, K+F pályázatok folytatása.”

„Automatikusan felvehető banki hitel ami az élethez kell.”

KATA díj elengedése,
kiterjesztése

„A KATA járulék csökkentésének kiterjesztése.”
„Eltörölni a KATÁ-t ”

10%

„A KATA időszakos fizetési mentessége.”

Támogatott ágazatok
körének kiterjesztése

8%

Bázis: n=84

„Hasonlóan a többi tagországhoz a vállalkozások támogatása. Kérdőív valójában nem
segítség!”
„Egyéni vállalkozókra is kiterjeszteni a könnyítéseket.”
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #3
Speciális ágazati
igények
1-1 fő által említve

„Az olyan termékcsoportok esetében, ahol van magyar gyártó, az állami beruházások esetében
kizárólagosságot kell adni. A piaci beruházások esetében, a vállalkozások részére, akik ezt a
korlátozást (lokálpatriotizmus) magukra nézve kötelezővé teszik, adókedvezményt, támogatást kell
biztosítani. Pályázatok esetén is elő kell írni ezt a lokálpatrióta pozíciót.”

„A válság után várhatóan életképes, de a válság alatt tőkehiányos cégekbe befektetés állami
részvétellel, és visszavásárlási lehetőséggel, profitelvárás nélkül.”
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Kormányzati intézkedések hasznosságának megítélése
A gazdaságvédelmi intézkedések közül a gépiparban működő vállalkozások is az anyagi helyzetüket javító intézkedéseket
tartják hasznosnak. Elsősorban az adó- és járulékfizetési könnyítés, illetve az egyszeri vissza nem térítendő támogatást tartják
nagy segítségnek. Emellett a bérleti díjak területén nyújtott támogatást és a családi támogatások jogosultságának
meghosszabbítását tartják még hasznosnak.
Kifejezetten
hasznos (5)

Egyáltalán nem
hasznos (1)

adó- és járulékterhek ideiglenes csökkentése, eltörlése

4,67

egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

4,62

helységbérleti díjak és építményadó támogatása

4,36

lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságok meghosszabbítása

4,29

kilakoltatások, lefoglalások, adóvégrehajtások felfüggesztése

4,17

munkavállalás szabályainak rugalmasabbá tétele

4,11

hiteltörlesztések felfüggesztése

3,95

a SZÉP kártya felhasználhatóságának jelentős mértékű
kiterjesztése
kedvezményes hitelekhez való hozzájutás

Bázis: n=84

3,71
3,39
Értékelés ötfokozatú skálán

TOP2BOX %
(kifejezetten hasznos +
hasznos)

95%
90%
85%
83%
80%
69%
68%
63%
50%

23

A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Nemzeti Válságkezelő
Központ
A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítását a gépiparban megkérdezett vállalkozások körében

kimondottan erős (82%-os) támogatottságot élvez.

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=84

82%

13%

5%

24

A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – SZÉP kártya

A gépipar, gépgyártás területén működő vállalkozások körében is a SZÉP kártyán keresztül adható adómentes jövedelem a
legvonzóbb javaslat. A válaszadók több mint fele kifejezetten hasznosnak vagy hasznosnak érzi, és közel fele nyitott is az
igénybevételére.

--- 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?

kifejezetten hasznos

biztosan igénybe
venné

29%

nem, tudja, nincs
válasz

18%

11%

nem, tudja, nincs
válasz

hasznos

24%

13%
13%
15%

hasznos is meg nem is
Bázis: n=84

6%

valószínűleg
igénybe venné

15%

egyáltalán
nem hasznos
nem igazán
hasznos

talán igénybe
venné, talán nem

31%
biztosan nem
venné igénybe

12%
13%
valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Faktoring, követeléskezelés
A követeléskezelési elképzelést is jó elképzelésnek tartják a gépiparban működő vállalkozások, több mint felük a gazdaság
egészére nézve hasznosnak tartja, és 42%-uk saját vállalkozása részére is fontolóra venné.

--- 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?

kifejezetten hasznos

24%

nem, tudja,
nincs válasz

12%
hasznos

27%

14%
2%
20%

Bázis: n=84

hasznos is meg nem is

nem, tudja, nincs
válasz

biztosan igénybe venné

17%
valószínűleg igénybe
venné

1…

33%

egyáltalán nem
hasznos

nem igazán
hasznos

7%

biztosan nem venné
igénybe
talán igénybe
venné, talán nem

13%
18%
valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Generációváltás támogatása
A generációváltást segítő javaslat is elég vonzó az ágazat válaszadói körében.
A gazdaság egészére nézve közel felük hasznosnak tartja, és 40%-uk nyitottságot mutatott az igénybevételére is.

--- 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

nem, tudja, nincs válasz

20%

hasznos

14%

24%

nem, tudja,
nincs válasz

valószínűleg
igénybe venné

12%egyáltalán nem
hasznos

15%
hasznos is meg nem is

Bázis: n=84

14%
nem igazán
hasznos

8%

biztosan igénybe
venné

talán igénybe
venné, talán nem

15%

7%

33%

biztosan nem venné
igénybe

18%
18%
valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Eszközfelvásárlás

A támogatott eszközfelvásárlást a gazdaság egészére nézve a válaszadók negyede hasznosnak illetve nagyon hasznosnak
tartja, és harmaduk cége számára is fontolóra venné, de ezzel kapcsolatban már a legtöbben (50%) elutasítóak voltak.

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

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
nem, tudja, nincs válasz

kifejezetten hasznos

13%
13%
hasznos

nem, tudja,
nincs válasz

12%

valószínűleg
igénybe venné

18%

egyáltalán nem
hasznos

35%
hasznos is meg nem is
Bázis: n=84

10%

nem igazán
hasznos

7% 4%

biztosan igénybe venné

talán igénybe
venné, talán nem

6%
18%

50%

biztosan nem venné
igénybe

15%
valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Tőkeinjekció
Ebben az ágazatban is az az elképzelés volt a legkevésbé vonzó, hogy az állam tőkeinjekcióért cserébe résztulajdonossá
váljon egy cégben. A gazdaság egészére nézve a válaszadók negyede tartotta hasznosnak, és közel ennyien mutattak
nyitottságot arra is, hogy ők maguk igénybe vegyék. Ugyanakkor legtöbben (51%) elutasítóak voltak ezzel kapcsolatban.

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

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?

kifejezetten hasznos

biztosan igénybe venné

15%
hasznos

nem, tudja,
nincs válasz

7%

13%

11%

talán igénybe venné, talán nem

hasznos is meg
nem is

19%

26%
15%

Bázis: n=84

6% 8%

valószínűleg igénybe venné

nem, tudja, nincs
válasz

10%

egyáltalán nem
hasznos

18%
valószínűleg nem
venné igénybe

51%
biztosan nem venné
igénybe

nem igazán
hasznos
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A BKIK 6 pontos javaslatának ismertsége
A gépiparban működő vállalkozások több mint fele hallott a BKIK válságkezelő javaslatáról. A vállalkozásoknak megközelítőleg
feléhez eljutott a javaslatot részletesen ismertető levél, és akik nem kapták meg, azok kétharmada is szeretné megkapni.
Volt aki kimondottan elismerését fejezte ki „Nagyon támogatom és egyben köszönöm a javaslatcsomag kidolgozását. Amit nem
látok tisztán, az a döntési mechanizmus, vagyis hogy ki, mikor, milyen támogatást, és mekkora összeget kaphat a felsorolt
támogatási lehetőségekből.”

Hallott Ön a BKIK 6 pontos
gazdasági válságkezelő
javaslatáról?

Megkapta a javaslatot
részletesen bemutató
levelet?

57%
44%

35%

44%

12%

8%

Bázis: n=84

közülük 65%
szívesen
elolvasná

hallott róla

megkapta

nem hallott róla

nem kapta meg

nem tudja, nincs válasz

nem tudja, nincs válasz
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