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Legfontosabb megállapítások
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Legfontosabb megállapítások #1
A minta
összetétele

A ruha-, textil-,
bőripari és
művészi
kézműves ágazat
területén működő
vállalkozások
jelenlegi helyzete



A riport 157, a ruha-, textil-, bőripari és művészi kézműves ágazat
területén működő vállalkozás összesített válaszait mutatja be, melyek
jellemzően mikro-vállalkozások, és azon belül is többnyire egy-két fővel
működnek.



Az ágazatban működő vállalkozások túlnyomó többségét is (83%)
negatívan érintette a koronavírus járvány. Tízből három cégnek szinte
visszafordíthatatlan, ötnek pedig súlyos károkat okozott, ahogy
fogalmazták, mivel „nincs értékesítés, nincs kereslet” a termékeikre.



Korlátozó intézkedések ugyan nem tiltották közvetlenül az ágazat
működését, de közvetetten a felvevőpiac, a megrendelések, a
rendezvények, a külföldiek elmaradása miatt komoly károkat szenved el
az ágazat. A belföldi kereslet elmaradása mellett, több mint negyedüket
(főként a kézműves termékeket gyártókat) a külföldi kereslet elmaradása
is sújtja.



Szinte valamennyi (90%) vállalkozásnak megszorító intézkedéseket kellett
hoznia. A vállalkozások fele bezárt, felfüggesztette a működését,
harmaduk a munkaerő, munkaidő, munkarend megváltoztatására
kényszerült, több mint negyedük pedig a fizetési kötelezettségeinek nem
tett eleget, az állam, a közüzemi szolgáltatók és partnereik felé. Elindult a
körbetartozási folyamat, sokuknak (44%) már partnereik sem fizetnek.



Ez az ágazat is nehéz anyagi helyzetben van. 20%-uknak már nincs
tartaléka, három hónapra elegendő tartalékkal csak a cégek negyede
rendelkezik, pedig a járványt ettől, még optimista esetben is, hosszabb
időre jósolják.
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Legfontosabb megállapítások #2



Az elkövetkezendő három hónap várható forgalma tekintetében a ruha-,
textil- és bőripari ágazat területén működő vállalkozások is meglehetősen
negatívan látják a jövőt.



Jó esetben 67%-os forgalom csökkenésre számítanak, viszont rossz
esetben akár 87%-ot is elképzelhetőnek tartanak.



Munkaidő/munkabér csökkentés jó esetben a dolgozók 39%-át, negatív
forgatókönyv szerint azonban félő, hogy akár 61%-ukat is érintheti.



A legjobb esetben átlagosan 19%-os leépítéssel számolnak, legrosszabb
esetben pedig 45%-ossal.



A válság végét optimista esetben 4 hónapra jósolják, a legrosszabb
esetben átlagosan 9 hónappal számolnak.

Várakozások
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Legfontosabb megállapítások #3

Igényelt
támogatások



Az elkövetkezendő három hónap finanszírozásához - mindamellett,
hogy saját tartalékaikat is fel fogják használni - elsősorban az állam
támogatását várják.



Spontán megfogalmazott igények leginkább (34-37%) pénzügyi
támogatásra és járulékfizetési könnyítésekre irányultak, valamint közel
negyedük adókedvezményt is vár az államtól.



A vizsgált gazdaságvédelmi intézkedések is elsősorban azokat az
anyagi segítségeket tartják hasznosnak, amelyek pénzt hagynak a
vállalkozásnál (adó- és járulékfizetési könnyítés, bérleti díj támogatás),
vagy pénzhez juttatják őket (egyszeri vissza nem térítendő támogatás).



Az ágazat speciális igényei:
 Sokan a bérleti díjak, helypénzek kérdésében szeretnének
kedvezményeket, például a plázák bezárásával tiszta jogi helyzetet
teremteni, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetniük.
 Állami megrendelés egészségügyi védőfelszerelés (orvosi köpenyek,
nadrágok, maszkok, fejvédők) gyártására.
 Az alternatív értékesítés többféle módon való támogatása:
 Webshop támogatás
 Interneten való megjelenés, marketing, weboldal szerkesztés
 Házhozszállítás kivitelezésének segítése
 Zsűrizett népi és iparművészeti termékek ÁFA mentességét
visszaállítani.
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Legfontosabb megállapítások #4


A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítását az ágazatban megkérdezett
vállalkozások háromnegyede támogatja.



A BKIK 6 pontos csomagjából a SZÉP kártyán keresztül adható adómentes
jövedelem a legnagyobb támogatottságot élvező javaslat. A válaszadók
közel fele hasznosnak találta, és minden harmadik nyitott az
igénybevételére is.



A követeléskezelésre irányuló javaslat bizonyult a második legvonzóbbnak.
A gazdaság egészére nézve a válaszadók 42%-a hasznosnak tartja, és
minden negyedik maga is fontolóra venné.



A generációváltáshoz nyújtandó támogatás is elég vonzónak bizonyult. A
gazdaság egészére nézve több mint harmaduk hasznosnak tartja, és az
ágazat közel minden negyedik válaszadója nyitott az igénybevételére.



Az eszközfelvásárlási megoldást a gazdaság egészére nézve a válaszadók
harmada hasznosnak érzi, és negyedük fontolóra venné, hogy éljen vele,
de a többség (52%) elzárkózónak bizonyult, biztosan nem venné igénybe.



A legkevésbé az az elképzelés szimpatikus, hogy az állam tőkeinjekcióért
cserébe résztulajdonossá váljon egy cégben. A gazdaság egészére nézve
is csak kevesen (21%) tartják hasznos elképzelésnek, ők maguk pedig még
kevésbé (16%) élnének vele, közel kétharmaduk teljes mértékben
elzárkózik ettől.

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

157
VÁLASZ
89%

8%

Cégméret
szerinti
megoszlás

mikrovállalkozás

kisvállalkozás

2%

1%

közepes vállalkozás

nagyvállalat

A mikrovállalkozásokon belül
74%
26%
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 ruha-, textil-, bőripari és művészi kézműves
ágazatban működő vállalkozásokra 2020 áprilisáig
A ruha-, textil- és bőripari ágazat területén működő vállalkozásokat is komolyan sújtotta a koronavírus járvány. Tízből három
cégnek szinte visszafordíthatatlan, ötnek pedig súlyos károkat okozott. 18% abban a szerencsés helyzetben van, hogy még
csak mérsékelt károkat szenvedett el, és egyetlen olyan is akadt, aki pozitív hatásról számolt be.
Szinte valamennyi (90%) vállalkozásnál csökkent a termékek iránti belföldi kereslet, és 29%-ukat a külföldi kereslet elmaradása
is érintette, 27%-ukat pedig a munkafolyamatok megváltoztatására is rákényszerítette.

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

29%
52%
18%
0%
0%
1%
0,0%
Bázis: n=157

0,0%

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

90%

a cég termékei, szolgáltatásai iránti külföldi kereslet csökkenése

29%

megváltozott munkafolyamatok, munkarend, munkakörülmények

27%

alapanyag beszerzési problémák küllföldről

23%

alapanyag beszerzési problémák belföldről

19%

megnőtt a vállalkozás követelésállománya, a partnerek elmaradnak a számlák kifizetésével

11%

a munkaerő rendelkezésre állása nehézkes

5%

csökkenő árak az ágazatban, ami csökkenti a profitabilitást

5%

Nincs válasz

1%

Bázis: akiknek károkat okozott, n=156
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések jellege a ruha-, textil-,
bőripari és művészi kézműves ágazatban működő vállalkozásoknál
2020 áprilisáig
Szinte minden (90%) az ágazatban tevékenykedő vállalkozás kénytelen volt megszorító intézkedéseket hozni. A vállalkozások
fele bezárt, felfüggesztette a működését. A cégek több mint harmada a munkaerő, munkaidő, munkarend területén tett
lépéseket. Több mint negyedük pedig nem tett eleget fizetési kötelezettségeinek.

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

nem volt szükség ilyen intézkedésre

10%

be kellett zárni egy vagy több üzemet, egységet, irodát

52%

csökkentettük az aktív dolgozók létszámát, munkaidejét, megváltoztattuk a munkarendjüket

37%

bizonyos számlákat nem fizettünk ki

27%

visszatartottuk vagy csökkentettük a dolgozók bérét
nem válaszol, egyéb

Bázis: n=157

17%

8%
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A koronavírus miatt foganatosított intézkedések mértéke a ruha-,
textil-, bőripari és művészi kézműves ágazatban működő
vállalkozásoknál 2020 áprilisáig
A ruha-, textil- és bőripari ágazat területén működő vállalkozások leggyakrabban (a cégek negyede) a munkaidő csökkentésével
és fizetés nélküli szabadság elrendelésével reagált a krízis helyzetre, és minden ötödik leépítésre is kényszerült.
A válaszadó vállalkozások összlétszámát tekintve a legnagyobb arányban (a dolgozók negyedét) a munkaidő csökkentés és a
kötelező fizetett szabadság érintette a dolgozókat.

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
(5296 fő) képest
ennyi %

munkaidő csökkentése

25%

67%

1196 fő

23%

fizetés nélküli szabadságra küldés

24%

52%

200 fő

4%

elbocsátás

20%

45%

93 fő

2%

bércsökkentés

17%

67%

526 fő

10%

kötelező fizetett szabadság

14%

42%

1257 fő

24%

otthoni munkavégzés elrendelése

13%

31%

488 fő

9%

bónuszok törlése

10%

70%

494 fő

9%
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Számlák visszatartása, kintlévőségek
A ruha-, textil- és bőripari ágazat területén működő vállalkozások több mint negyede tartotta vissza a számláit. Elsősorban
adótartozásaikat, közüzemi számláikat és partnereikkel szemben fennálló tartozásaikat nem rendezték.
A kintlévőségeiket tekintve is nagyon kedvezőtlen a helyzetük, már 44%-uk jelezte, hogy vannak nem teljesített kintlévőségeik.
Az ágazatban erősen jelentkezett a körbetartozás.

számlák, amit a vállalkozások
visszatartottak:

a koronavírus miatt
elmaradt számláinak
kifizetésével:

27%

adók, járulékok Teljes minta 16%-a

14%

közüzemi számlák

n=157

a cég üzleti partnereinek számlái

11%

banki hiteltörlesztések 4%

a partnerek fizetési morálja:

61%
54%

41%

15%

bérleti díj 2% 7%
42%

nem tudja, nem válaszol1% 5%

31%
14%

13%

Bázis: n=42
1-2 partner
nem fizetett

sok partner
nem fizetett

nem volt
elmaradás

nincs válasz

Bázis: n=157
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Részletes eredmények

A közeljövő a vállalkozások
szemével

15

Várakozások
A ruha-, textil- és bőripari ágazat területén működő vállalkozások is meglehetősen negatívan látják a jövőt.
A forgalmuk tekintetében jó esetben 67%-os csökkenést, rossz esetben 87%-os visszaesést jósolnak.
Munkaidő/munkabér csökkentés jó esetben a dolgozók 39%-át, negatív forgatókönyv szerint azonban félő, hogy akár a 61%ukat is érintheti. A legjobb esetben átlagosan 19%-os leépítéssel számolnak, legrosszabb esetben pedig 45%-ossal.
A válság végét optimista esetben 4 hónapra jósolják, a legrosszabb esetben átlagosan 9 hónappal számolnak.

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

Legjobb
esetben

Átlag: 67%-os
visszaesés
Legtöbben (harmaduk)
26-50%-os visszaeséssel
számolnak

Átlag: 87%-os
visszaesés

Legrosszabb
esetben

Legtöbben (a válaszadók
közel fele) 100%-os
visszaeséssel számolnak

Elbocsátások a
következő 3
hónapban

Munkaidő/munkabér
csökkentés a
következő 3
hónapban

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

alkalmazottak 19%ának elbocsátása

alkalmazottak
ánál

39%-

Legtöbben (több mint
felük): úgy számolnak,
hogy nem lesz
elbocsátás

Legtöbben (harmaduk)
azzal számolnak, hogy
senkinél sem kell
csökkenteni

Átlag: az

Átlag: csökkentés az

alkalmazottak 45%ának elbocsátása
Legtöbben (harmaduk)
úgy számolnak, hogy
nem lesz elbocsátás

alkalmazottak
ánál

61%-

Legtöbben (44%) azzal
számolnak, hogy
mindenkinél csökkenteni
kell

A válság
időtartama

Átlag: 4 hónap

Legtöbben (több mint
felük) 1-3 hónappal
számolnak

Átlag: 9 hónap

Legtöbben (43%) 4-6
hónappal számolnak
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Likviditás
A ruha-, textil- és bőripari ágazat területén működő vállalkozások is nehéz anyagi helyzetben vannak. 20%-uknak már elfogytak
a tartalékai, és három hónapra elegendő tartalékkal csak a cégek negyede rendelkezik, pedig a járványt ettől, optimista esetben
is, hosszabb időre jósolják.
Az elkövetkezendő három hónap finanszírozásához - mindamellett, hogy saját tartalékaikat is fel fogják használni - elsősorban
az állam támogatását várják, 20%-uknak pedig még kintlévőségei is további forrást jelentenek ebben.

Mennyi időre elegendőek a vállalkozás
pénzügyi tartalékai jelen helyzetben?

Milyen módon tudja finanszírozni a
vállalkozását az elkövetkezendő 3 hónapban?
az állam támogatásával

már elfogytak a tartalékok

53%

20%
a vállalkozás saját tartalékaiból, befektetéseiből, megtakarításaiból

1-2 hétre

6%

48%

a korábban elvégzett, még ki nem fizetett teljesítésekből befolyó összegekből

20%

1 hónapra

22%

hitelt kell felvenni

13%

2 hónapra

22%

értékesíteni kell a cég vagyonának, eszközeinek egy részét

11%

3 hónapra
4-6 hónapra
6 hónapnál többre
nincs válasz

14%

új befektetőket kell bevonni
valamilyen módon be kell hajtani, el kell adni a kintlévőségeket, követeléseket

4%

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

4%

10%
2%
4%

magánvagyonból, tagi kölcsönből
a vállalkozás szüneteltetésével
nem tudja, nem válaszol

Bázis: n=157

8%

Bázis: n=157

2%
0,6%
7,6%
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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 közel negyedük adókedvezményt vár az államtól.
Emellett többeknek segítene a bérleti díjak csökkentése, a támogatottak körének kiterjesztése és a hitelfelvétel könnyítése.
Pénzügyi támogatás, kompenzáció, bértámogatás, kiesett bér pótlása

37%

Járulékok csökkentése, átvállalása

34%

Adókedvezmény, ÁFA csökkentése

22%

Bérleti díjak csökkentése, átvállalása

12%

KATA díj, IPA elengedése, kiterjesztés nem KATÁsokra is

8%

Hitelfelvétel könnyítése, államilag támogatott hitelek

8%

Támogatott ágazatok körének kiterjesztése

8%

Házhozszállítás, webáruház fejlesztés, online tevékenységre átállás támogatása

4%

Adó- és járulékfizetési kötelezettség kitolása

3%

Gazdaság élénkítése, vásárlóerő generálása

3%

Kijárási korlátozás feloldása

3%

Kamarai díj eltörlése

3%

Állami megrendelések, beruházások

2%

ÁFA fizetés halasztása

2%

Több vírustesztelés, a járvány megfékezése, munkahelyi vírustesztelés támogatása

1%

Rezsiköltségek átvállalása

1%

Fórum létrehozása, ahol más iparágak, országok tapasztalatait lehetne megosztani

1%

Munkaerő, munkanélküliek átképzése

1%

ÁFA mentesség

1%

Erősebb forint

1%

Bázis: n=157
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek#1
Pénzügyi támogatás,
kompenzáció,
bértámogatás, kiesett bér
pótlása
37%

„Ha a dolgozóknak fizetendő bért és bérköltségeket az állam átvállalná, mint a környező
országokban. A hitel, a jelenlegi hitelek csúsztatása semmire sem megoldás.”
„Leadott havi állományi / bér / lista alapján, egyenesben a dolgozóknak utalják a pénzt. Ezzel
kizárható minden visszaélési lehetőség. ”
„Az összes alkalmazott teljes munkaidőre számított bérének és járulékainak legalább 50%
mértékű vissza nem térítendő támogatásra lenne szükségünk.”
„Az alkalmazottak bérének jelentős százalékát vállalja át, úgy mint Csehországban,
Szlovákiában, Romániában, Ausztriában stb.”
„Újrakezdési támogatás.”

Járulékok csökkentése,
átvállalása
34%

„Általános járulék elengedés ( ez fontos , hogy ne kelljen pályázni / folyamodni TEAOR
számokat nézegetni).”
„Javasolnám 0 Ft bér vagy tagi kivét esetén csak az eü. szolgáltatási járulék
megfizetését. Ha valamennyit mégis tud magának fizetni a vállalkozó, akkor a normál,
mindenki másnál alkalmazott mérték kerüljön figyelembe vételre és ne a 150% és
112,5% növekménnyel számított járulék.”

„A válság ideje alatt a járulékok fizetése alóli mentesség.”
„Járulék fizetés felfüggesztése, de legalább csökkentése.”
„Egyėni vállalkozó, ruha üzlet nem kap kedvezmėnyt a járulėkfizetėshez.”

Adókedvezmény, ÁFA
csökkentése
22%

„50%-os ÁFA csökkentés.”
„Halasztott ÁFA fizetés.”
„Adók befizetésének átütemezése.”
„Adózás, járulékfizetés felfüggesztése.”
„Az építményadó alól is felmentést kapjanak a kis vállalkozók és ez is befizetettnek minősüljön.”
„Az idei évre törölni az adó kötelezettségeket.”

Bázis: n=157
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #2
Bérleti díjak
csökkentése, átvállalása
12%

KATA díj elengedése,
kiterjesztése
8%

„Műhely bérlőknek ne fizetési halasztást adjanak hanem fügeszék fel a bérleti díjat.”
„Bérbeadó és bérlők közötti bérleti szerződések átmeneti felfüggesztése.”
„Bérleti díj fizetési moratórium.”
„Bérleti díjak , közös költségek központi befagyasztása a válság időtartama alatt.”
„Kiadott boltok esetében a bérbeadó (magánszemély) és bérlő közti szerződésben foglalt összegeket
(esetemben a 3 havi bérleti díj) a váratlanul kialakult helyzet miatti jogosságát felülbíráltatnám.”
„Zárassák be a bevásárlóközpontokat, mert most a bérbeadók úgy kérik a bérleti díjat, üzemeltetési
költséget, mintha mi sem történt volna.”
„Ha a gyorsított eljárással üres önkormányzati tulajdonú akár felújítandó helységbe tudnánk költözni,
annak bérleti díjának kifizetését pedig a válság lefutásához hangolva esetleg késleltetve
törleszthetnénk az adott önkormányzatnak.”
„A ruhaiparban dolgozó, és az egyszemélyes Katás vállalkozásoknak is megadni az adókedvezményt.”
„Kata adómentesség az összes katásnak.”
„A KATÁs vállalkozók között miért kell különbséget tenni? Pont azok nem kapták meg
a kedvezményt, akiket a legérzékenyebben érintett a járvány.”

Hitelfelvétel könnyítése, „Olcsó hosszúlejáratú kölcsön.”
államilag támogatott „Áthidaló kamatmentes - vagy maximum jegybanki alapkamat mértékkel kamatozó
gyorshitel juttatás, hogy alapanyagot tudjunk vásárolni és így előre gyártani.”
hitelek
8%

Támogatott ágazatok
körének kiterjesztése
8%

Bázis: n=157

„A hitelfelvételnek gyors ügyintézésűnek és állami garanciavállalással kellene lennie.”
„0%-os hitel biztosítása a vállalkozásoknak.”
„Átmeneti hitelfolyósítás, amit jövőre minimális kamattal visszatörleszthetünk.”
„Gyorsan folyósításra kerülő hitel.”
„A rendezvényszervezéshez kapcsolódó vállalkozások miért maradtak ki a koronavírus miatt
megalkotott támogatási rendszerből. A mi cégünk pl. elsősorban sportrendezvényekre,
fesztiválokra és egyéb hasonló eseményekre, gyárt, emblémáz pólókat, ajándéktárgyakat,
valamint munkaruhákra készít feliratokat, emblémákat.”
„Kézműves termékek eladása a turizmus visszaesésével lenullázódott. Alkotótevékenységgel
foglalkozom, a válság ugyanúgy érint, mint az összes előadó- és alkotóművészt. TEAOR
számaim: 900301, 479901, 478901.”
„Méretes Szabóság hiányszakma miért nem segítik 42 éve vagyok vállalkozó nem szeretnék
bezárni.”
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A kormánytól elvárt segítség – idézetek #3
Speciális ágazati
igények
1-1 fő által említve

„Munkát szeretnék az államtól, tudnék szabni-varrni orvosi köpenyeket, nadrágokat, maszkot, fejvédőt stb.”
„Webshop támogatás.”
„Házhozszállítás kivitelezésének segítése.”
„Interneten való szereplés segítése, marketing, weboldal szerkesztés.”

„Ha kinyitnának a színházak. Vagy valamilyen átmeneti segély a háttér munkásoknak a színházi szakmában.”
„Helypénzek módosításával.”
„Be kell záratni a plázákat, ezzel tiszta jogi helyzetet teremteni, hogy ne kelljen bérleti díjat fizetnünk!”
„Ruházati boltok hivatalosan nyitva lehetnek 10-15 óráig, azonban a kijárási korlátozás miatt az emberek csak
indokolt esetben mehetnek vásárolni, amibe nem tartozik bele a ruházat vásárlása!”

„A gyártott termék speciális jellegére való tekintettel kereslet/megrendelés lenne és tudnánk termelni is, de a légi
forgalmi túlterheltség miatt a készterméket több mint egy hónapja nem tudom kiszállítani, mivel a tengerentúlra
USA/ Izrael exportáljuk a termékeinket. Így nem utalnak a vevőim.”
„Legyenek kedvesek a kiskereskedőkkel is törődni, akikkel eddig érdemben semmilyen intézkedés nem történt! Pl.
ruházati, cipő, táska stb. boltok! Velünk mi lesz? A vásárlók nem jöhetnek, a boltok hivatalosan nyitva lehetnek.”
„Zsűrizett népi és iparművészeti termékek ÁFA mentességét visszaállítani.”

Bázis: n=157
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Kormányzati intézkedések hasznosságának megítélése
A gazdaságvédelmi intézkedések közül a ruha-, textil-, bőripari és művészi kézműves ágazatban működő vállalkozások is
elsősorban azokat az anyagi segítségeket tartják hasznosnak, amelyek pénzt hagynak a vállalkozásnál (adó- és járulékfizetési
könnyítés, bérleti díj támogatás), vagy pénzhez juttatják őket (egyszeri vissza nem térítendő támogatás).

Kifejezetten
hasznos (5)

Egyáltalán nem
hasznos (1)

adó- és járulékterhek ideiglenes csökkentése, eltörlése

4,68

egyszeri, vissza nem térítendő támogatás

4,53

helységbérleti díjak és építményadó támogatása

4,48

lejáró gyes, gyed, gyet jogosultságok meghosszabbítása

kilakoltatások, lefoglalások, adóvégrehajtások felfüggesztése
munkavállalás szabályainak rugalmasabbá tétele

a SZÉP kártya felhasználhatóságának jelentős mértékű
kiterjesztése
kedvezményes hitelekhez való hozzájutás

Bázis: n=157

(kifejezetten hasznos +
hasznos)

89%
83%
88%

4,34

77%

4,33

80%

4,01

hiteltörlesztések felfüggesztése

TOP2BOX %

68%

3,94

65%

3,84

54%

2,91
Értékelés ötfokozatú skálán

34%
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Nemzeti Válságkezelő
Központ

A Nemzeti Válságkezelő Központ felállítását a ruha-, textil-, bőripari és művészi kézműves ágazatban
megkérdezett vállalkozások háromnegyede támogatja.

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=157

73%

9%

18%
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – SZÉP kártya

A ruha-, textil-, bőripari és művészi kézműves ágazatban működő vállalkozások körében is a SZÉP kártyán keresztül adható
adómentes jövedelem a legnagyobb támogatottságot élvező javaslat. A válaszadók közel fele kifejezetten hasznosnak vagy
hasznosnak találta, és minden harmadik nyitott 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?
nem, tudja, nincs
válasz

kifejezetten hasznos

17%
nem, tudja, nincs
válasz

24%
hasznos

29%

17%
hasznos is meg nem is
Bázis: n=157

biztosan igénybe
venné

valószínűleg
igénybe venné

8%

16%
10%
10%

egyáltalán
nem hasznos

6%
nem igazán
hasznos

talán igénybe
venné, talán nem

13%

39%
biztosan nem
venné igénybe

13%
valószínűleg nem
venné igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Faktoring, követeléskezelés
A még le nem járt vagy már lejárt követelések kezelésére irányuló javaslat bizonyult a második legvonzóbbnak a ruha-, textil-,
bőripari és művészi kézműves ágazatban működő vállalkozások körében. A gazdaság egészére nézve az ágazat válaszadóinak
42%-a hasznosnak tartja, és minden negyedik maga 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?
nem, tudja, nincs válasz

kifejezetten hasznos

15%

nem, tudja,
nincs válasz

20%

hasznos

11% nem igazán
hasznos

18%
Bázis: n=157

6%

valószínűleg igénybe
venné

nem
8% egyáltalán
hasznos

27%

biztosan igénybe venné

talán igénybe
venné, talán nem

10%

7%

50%

11%

biztosan nem venné
igénybe

valószínűleg nem
venné igénybe

16%

hasznos is meg nem is
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Generációváltás támogatása
A generációváltás támogatásához nyújtandó is elég vonzó ennek az ágazatnak a válaszadói körében. A gazdaság egészére
nézve több mint harmaduk hasznosnak tartja, és közel minden negyedik maga is fontolóra venné a lehetőséget.

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

biztosan igénybe
venné

kifejezetten hasznos

8%

hasznos

nem, tudja,
nincs válasz

21%

29%

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?

valószínűleg
igénybe venné

talán igénybe
venné, talán nem

nem, tudja, nincs válasz

3% 11%
8%

12%
43%

10%

egyáltalán nem
hasznos

hasznos is meg nem is

Bázis: n=157

20%

11%
nem igazán
hasznos

22%

biztosan nem venné
igénybe

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

Az eszközfelvásárlást a gazdaság egészére nézve a válaszadók harmada hasznosnak illetve nagyon hasznosnak tartja, és
negyedük még saját maga is fontolóra venné, de ezzel kapcsolatban már a többség (52%) elzárkózó volt, biztosan nem venné
igénybe.

--- 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

11%

nem, tudja,
nincs válasz

valószínűleg
igénybe venné
hasznos

21%

hasznos is meg nem is
Bázis: n=157

egyáltalán nem
hasznos

17%

21%

13%

8%

biztosan igénybe venné

17%

nem igazán
hasznos

talán igénybe
venné, talán nem

valószínűleg nem
venné igénybe

8%
5%
10%
17%

52%
biztosan nem venné
igénybe
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A BKIK 6 pontos javaslatának értékelése – Tőkeinjekció
A legkevésbé az az elképzelés szimpatikus, hogy az állam tőkeinjekcióért cserébe résztulajdonossá váljon egy cégben.
A gazdaság egészére nézve is csak kevesen (21%) tartják hasznos elképzelésnek, ők maguk pedig még kevésbé (16%)
élnének vele, közel kétharmaduk teljes mértékben elzárkózik ettől.

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

Mennyire valószínű, hogy Ön igénybe
venné?
biztosan igénybe venné

kifejezetten hasznos

4%
hasznos

valószínűleg igénybe venné

nem, tudja,
nincs válasz

22%

17%

talán igénybe venné, talán nem

valószínűleg nem
venné igénybe
hasznos is meg
nem is

24%

23%
10%

Bázis: n=157

egyáltalán nem
hasznos

3%2%9%
11%

nem, tudja, nincs
válasz

13%
63%
biztosan nem venné
igénybe

nem igazán
hasznos
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A BKIK 6 pontos javaslatának ismertsége
A kutatás időpontjában a ruha-, textil-, bőripari és művészi kézműves ágazatban működő vállalkozások fele hallott a BKIK
válságkezelő javaslatáról (a kutatásra néhány nappal a javaslat publikációját követően került sor). A vállalkozásoknak csak a
harmada kapta meg a javaslatot részletesen ismertető levelet, de akik nem kapták meg, azokat nagy arányban (63%)
érdekelné.

Hallott Ön a BKIK 6 pontos
gazdasági válságkezelő
javaslatáról?

Megkapta a javaslatot
részletesen bemutató
levelet?

51%
48%

44%

közülük 63%
szívesen
elolvasná

33%
19%
5%

Bázis: n=157

hallott róla

megkapta

nem hallott róla

nem kapta meg

nem tudja, nincs válasz

nem tudja, nincs válasz
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