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Bevezetés 

A gazdasági válság és annak hatása napjainkban nagyon sok embert foglalkoztat. 

Szinte elkerülhetetlen, hogy a témával ne találkozzunk nap, mint nap. Sok elképzelés, 

vélemény és tévhit kering az emberek között, melyek esetenként megalapozottak, míg 

többségük nem alátámasztható elképzelésekre épül. 

Ami biztos és kimutatható, hogy a gazdasági teljesítmény-mutatók romlanak, tanúi 

vagyunk annak, hogy a lakosság jelentős része elvesztette állását, bizonyos hányadának 

pedig veszélyben van a munkahelye. A megrendelések nagymértékű csökkenése arra 

kényszeríti a vállalatokat, hogy folyamatos létszámleépítést végezzenek fennmaradásuk 

céljából. A munkahelyek elvesztése, a munkaidő, és a munkanapok korlátozása viszont 

a bevételek kiesését vagy csökkenését eredményezi a családokban, ebből kifolyólag 

folyamatosan csökken a vásárlóerő és az életszínvonal is. A fogyasztóknak 

hatékonyabban kell beosztaniuk jövedelmüket, és sok esetben bizonyos javakról és 

szolgáltatásokról is le kell mondaniuk, mivel nem telik rá.  

Ezeket az állapotokat és folyamatokat figyelembe véve választottam ezt a témát, mert 

ez az egyik legaktuálisabb jelenség, sok benne a feltáratlan terület, melyek közül 

leginkább a dél-Szlovákiai régióra vonatkozó hatásokat szeretném megvizsgálni. Ehhez 

készítek egy kérdőíves felmérést is, melyben Szlovákia déli régiókra lebontva 

szeretném összehasonlítani, majd kiemelten foglalkoznék az egyetemista korú 19-23 

éves korosztállyal. Ebben kimutatom majd, hogy mely régiót sújtotta nagyobb 

mértékben a válság, illetve, hogy érzékelhető-e különbség köztük, vagy általánosan 

érvényesültek a hatások, régiótól függetlenül. 

Ismeretes az a tény, hogy ez nem az első gazdasági válság a történelem folyamán. Rá 

szeretnék világítani arra, melyek a közös pontok a múltbéli illetve a jelenlegi válságban, 

van-e párhuzam azok kirobbanásában, és ha igen, akkor kielemezném, hogy ha ezeket a 

szempontokat figyelembe vesszük, akkor megelőzhető lett-e volna. 

A jelenlegi válság alakulását részletesebben bemutatnám, egészen lebontva addig, 

mikor és hogyan gyűrűzött be a hatása Szlovákiába, annak is az említett térségébe. 

Elemezném azt is, hogy ezt megfelelően kezelték-e az illetékes szervek. 

Be szeretném mutatni, hogyan változott az elmúlt néhány év munkanélküliségi aránya 

országos, illetve regionális szinten, valamint a környékbeli országokhoz viszonyítva. 
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A kérdőíves felmérésből kimutatom, milyen mértékben érdekli, foglalkoztatja az 

említett régióban élő embereket a gazdasági válság és hatásai, befolyásolta-e szülei, 

illetve saját maga munkaerő-piaci helyzetét, továbbá érzékeli-e saját magán a gazdasági 

válság hatását, illetve milyen módon befolyásolta anyagi helyzetét. Választ kapok arra a 

kérdésre is, hogy az Euró (€) bevezetése szerintük milyen módon hatott a gazdasági 

válság kibontakozására a saját régiójában. 

A fent említett kérdésköröket kielemezve el szeretnék jutni egy javaslatig, esetleg egy 

működő megoldásig, amely minimálisan az adott régióra alkalmazva enyhíthetné a 

válság hatását, vagy tisztázhatná a téves eszmék egy jelentős részét, melyek a válsággal 

kapcsolatban alakultak ki. Terveim és reményeim szerint eljutok egy olyan megoldásig, 

mely valóban alkalmazható lesz és a válság erejét gyengíti majd, illetve a folyamatot 

visszafordítja és eredményül a térség gazdasága újra fellendülhetne, az eredeti, válság 

előtti állapothoz képest is jelentősebb mértékben. Ez megvalósíthatónak tűnik, hiszen 

történelemben és jelenleg is a világon számtalan működő megoldás létezik, melyek 

ezeket a problémákat jelentős mértékben enyhítik, illetve orvosolják. 

A szakdolgozatom megírásában több forrást is alkalmazok majd. Jelentős mértékben 

magyar, angol és német szakirodalom szerepel majd benne, de szolgálni fogok friss 

adatokkal egyes gazdasági folyóiratokból, sajtóanyagból, valamint a téma aktualitása és 

ebből kifolyólag a szakirodalom hiánya miatt az internet segítségét is igénybe kívánom 

venni. 
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1. A globális gazdasági válság kialakulásának története 

A gazdasági válságról köztudott, hogy az Egyesült Államokból robbant ki. Ott fújták 

fel azt a bizonyos buborékot, amit a gazdasági elemzők emlegetnek. Hogy mi ez a 

buborék, miért alakult ki és miért durrant ki? Előzménye a pénzügyi válság volt, 

amelynek kialakulása elsősorban a bankrendszerre, illetve a hiteleket igénylő 

fogyasztókra vezethető vissza. A jelenség egyik fő oka, hogy az amerikai fogyasztók 

szinte minden terméket és később már a szolgáltatásokat is hitelre vásárolták. Ez 

annyira elfajult, hogy a fogyasztók már úgy érezték, hogy bármit megvehetnek. Olyan 

pazarló életmódot folytattak, amelyre a történelem folyamán még sohasem volt példa. 

Természetesen mindezt hitelből. Hitelt pedig szinte bárki kaphatott, előnyös 

feltételekkel, kezes nélkül, hitel alkalmassági bizonylatok nélkül. Később már hitelből 

fizették a hiteleket, mivel nem volt pénzük a törlesztő részletekre, hiszen az emberi 

mohóság miatt túlköltekezték magukat. A cégek pedig ahhoz, hogy ki tudják elégíteni 

az elképesztően magas fogyasztást és fogyasztói elvárásokat, szintén hiteleket vettek 

fel. Erre azért volt szükség, hogy a beszállítóknak időben fizetni tudjanak, illetve kellő 

készlet és választék álljon a fogyasztóik rendelkezésére, természetesen minél 

alacsonyabb áron. Ez olyan mértékű körbetartozást generált, amelyet a kialakított 

buborék rendszer terhelhetősége nem bírt tovább és kialakult a fizetőképtelenség.  

1
Tovább tetézte a helyzet súlyosságát, hogy 2002-ben az Egyesült Államokban 

elképesztően népszerű befektetési forma volt az ingatlanvásárlás. Az ingatlanárak 

elképesztően gyors emelkedése annyira felkeltette a bankok figyelmét, hogy bárki 

kedvezőnek tűnő hitel(ek)hez jutott. Az emberek pedig a lehetőséget kihasználva éltek a 

lehetőséggel és meggondolatlanul, szinte ész nélkül vették fel a hiteleket. Jelentősen 

kihasználták a kedvezőnek tűnő hitelkonstrukciók gyengeségeit és olyan összegű 

hitelekhez folyamodtak, amelyből nem csak az ingatlant, de még a kiszemelt autót és 

egyéb luxuscikkeket is meg tudták vásárolni. Ez annak tudható be, hogy nem érezték a 

hitellel járó felelősséget. Ezt meg is tehették, hiszen nem volt szükség adóvizsgálatra, 

illetve semmilyen hiteles igazolásra arra vonatkozóan, hogy mennyire hitelképesek.  A 

FED, az Amerikai Egyesült Államok jegybankja szintén hozzájárult a buborék 

kialakulásához, hiszen az a monetáris politika, amelyet folytattak, ezeket a ma már 

meggondolatlannak tűnő lépéseket támogatta és teret is adott nekik. Ez abban nyilvánult 

                                                 
1
 A válság kialakulása és hatásai dióhéjban 

<http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=65473>, letöltés ideje: 2010.03.30., 21:32  
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meg, hogy 2002-től fokozatosan csökkentette, majd alacsonyan tartotta a kamatokat, 

míg 2006-ban jelentősebb kamatemeléshez folyamodtak. Ez azt eredményezte, hogy a 

befektetési kedv, amely főleg az ingatlanokat érintette, apadni kezdett. A hiteltörlesztő  

részletek pedig a valójában előnytelen konstrukcióknak köszönhetően fokozatosan nőni 

kezdtek, az ingatlanárak pedig ezzel párhuzamosan esni kezdtek. A gazdasági elemzők 

első pesszimista jóslatai ekkor láttak napvilágot, amelyben már annak adtak hangot, 

hogy ez a pénzügyi rendszer hamarosan be fog dőlni, hiszen a fogyasztók képtelenek 

lesznek fizetni a hitel törlesztő részleteket és elindul az ún. dominó effektus, ami 

magával ránt valamennyi pénzintézetet és hitelest. Ez hamarosan be is következett: 

„Tömegesen jelentek meg a fizetésképtelen fogyasztók, akik nem tudták törleszteni 

hiteleiket a megemelkedett kamatok miatt. A bankok részben ennek köszönhetően 

szintén likviditási problémákkal küzdöttek, így a fizetésképtelen fogyasztókkal szemben 

be kellett hajtaniuk követeléseiket, és egyre több ingatlan került lefoglalásra, és 

kényszerárverésre. A 2007-es év folyamán 1,3 millió ingatlan került kalapács alá, ami 

az előző évihez képest 79%-os növekedést jelentett. A világ gazdasági intézményei 

ebből kifolyólag hozzávetőlegesen 435 milliárd dolláros veszteséget szenvedtek el. Az 

ingatlanválság jelzálogválságot eredményezett, mivel az adósok nem tudták fizetni 

hiteleiket, viszont – mint arról már szó volt - a folyósított hitel sok esetben sokkal 

nagyobb volt, mint az adott ingatlan ára (subprime hitel). Ebből kifolyólag több 

pénzintézet és befektetési alap is tönkrement. Az amerikai pénzügyi-gazdasági válság 

természetesen hatással volt a világ többi országára is, így Szlovákiára is. Az amerikai 

pénzintézetek több bonyolult pénzügyi konstrukciót hoztak létre, amelyeknek részei 

voltak a másodpiaci (subprime) ingatlanhitelek is. Ezeket a másodlagos értékpapírokat 

(derivatívákat) pedig kockázatuk csökkentése céljából továbbadták leányvállalataiknak 

és más pénzintézeteknek.”
2
 

A pénzügyi és gazdasági problémák hitelválságot eredményezett, ez pedig a 

vásárlóerő visszaesést okozta. Következő lépésként pedig a válság átterjedt a 

reálszférára, tehát a gazdaságra. Mivel Amerika a világ legnagyobb fogyasztását 

produkáló ország, ahol a válság miatt jelentős mértékben csökkent a fogyasztás, ezért az 

európai és kínai termelést és megrendeléseket is hátrányosan érintette. Ennek hatására 

az Európai Unióban mérséklődött a kereslet, így Szlovákia exportjában is számottevő 

visszaesést tapasztalhattunk, amely napjaikig érzékelhető. 

                                                 
2 Morvai János - A gazdasági válság hatása a hallgatók fogyasztási szokásaira, (4.old.), TDK munka 2009 
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2. A GDP alakulása az Európai Unióban 
 

A válság hatása teljes mértékben begyűrűzött a gazdasági szegmensek minden 

területére. Ennek következtében nem kerülte ki a termelési szektorokat sem, így a hazai 

össztermelési mutatók is jelentős visszaesés áldozatai lettek. A következőkben 

szeretném szemléltetni, az Európai Unió néhány gazdaságilag erős országának GDP 

alakulását a 2008-ban kirobban gazdasági válság előtt, illetve után.  

Látható, hogy a GDP változása a 2004-es EU-s tagországi csatlakozást követően 

csökkentette az Európai Unió tagországainak az átlagát, hiszen a 2004-ben csatlakozott 

országok termelése és gazdasági értékelése nem érte el a nyugati országokét. Részben 

az újonnan csatlakozott országokkal szembeni elvárások, részben pedig a felzárkózási 

ütemtervnek köszönhetően a GDP változás jelentős mértékű növekedésnek indult a 

csatlakozást követő stabilitásnak köszönhetően. Ezt követte a 2007-ben kirobbanó 

gazdasági válság, amely gyakorlatilag 2007 végén, tehát az USA-beli kirobbanását 

követően, negyed év alatt fokozatosan terjedt át Európára, így az EU tagországaira is. 

Ez jelentős hatással volt a GDP alakulására is, azonban a késői érkezése már érdemben 

nem tudta az éves átlagot befolyásolni, viszont a visszaesés mértéke már kimutatható 

volt ekkor is. A nagyobb értékcsökkenés azonban a 2008-as évtől volt érzékelhető, 

amikor több mint 2 százalékponttal csökkent az EU tagországainak a GDP-je az előző 

évekhez képest. Ez azonban még mindig egy recesszió kezdeti stádiumát szemlélteti, 

hiszen 2008-as évben volt amikor a válság kifejtette hatását és a felső gazdasági 

szektoroktól eljutott egészen az apró vállalkozásokig, melyek komolyabb megszorító 

intézkedéseket kényszerültek végrehajtani a túlélésük érdekében. A kevésbé 

szerencsések pedig tömeges elbocsátásokra kényszerültek, esetleg csődbe mentek. Ez 

pedig egy hosszabb folyamat következménye. A 2009-es év szemlélteti leginkább a 

globális gazdasági válság hatását, hiszen akkor már minden szektorba begyűrűzött 

kisebb nagyobb mértékben. Ez a grafikon alapján tökéletesen megfigyelhető, hiszen a 

visszaesés mértéke olyan magas volt, hogy az már negatív értéket vett fel. Az előző 

évhez viszonyítva közel 5 százalékpontos volt az értékbeli különbség, amely 

gyakorlatilag példátlan értékű. 
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1. ábra: A reál GDP növekedési üteme az EU 27 tagországában (%)  

Forrás: Saját szerkesztés az EPP Eurostat hivatalos adatai alapján 

2.1.  A GDP változás bemutatása a Visegrádi négyek országaiban  

A válság kiemelten érintette az újonnan csatlakozott, illetve a feltörekvő országokat és a 

magas államadósággal küzdő országokat is az euro zónán kívül, mint például 

Magyarországot. Az alábbi táblázat pedig az EU-hoz 2004-ben egyszerre csatlakozó 

Visegrádi négyek ország csoportban milyen mértékben változott a bruttó hazai termék. 

Az adatok pedig a csatlakozástól számított időszakot mutatják be, mely alapján 

könnyedén összehasonlítható mely ország volt a leginkább fejlődőképes, illetve 

melyiket érintette legkorábban, illetve a legintenzívebb mértékben a válság. Kiolvasható 

a táblázatból, hogy a válság kirobbanását követően milyen elképesztő mértékben 

zuhantak az értékek. Legszembetűnőbb adat Szlovákia esete, aki a válság kirobbanása 

előtt a mezőny elején járt, jelentős fölénnyel, míg a válság kibontakozását követően 

gyakorlatilag Magyarországgal vetekszik az utolsó helyért, amely ország a csatlakozást 

követően sereghajtóvá vált. Ebből egyértelműen állíthatjuk, a Visegrádi négyek közül 

legjobban Szlovákia sínylette meg a válságot. Ez részben az autóiparra alapozott 

gazdaságának tudható be. A táblázatból megfigyelhető, hogy Lengyelország kivételével 

mindegyik jelentős mínusszal zárta az évet. Tény, hogy esetükben is jelentősen 

visszaesett a GDP, viszont még mindig növekedést tudtak produkálni. Ez azért meglepő 

és figyelemre méltó tény, hiszen a köztudatban az kering, hogy az Euró a stabil 

pénznem, neki köszönhetjük, hogy nem estünk vissza nagyobb mértékben. Európa- 

szerte azt hangoztatják a politikusok és a gazdasági elemzők, hogy az Eurót még nem 

használó államok pénzneme, és így közvetve a gazdasága is sebezhető. Ez a táblázat  
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pedig részben rácáfol ezekre az érvekre. Ezzel részben erősítve az eurószkeptikusok 

véleményét.
3
 

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

CZ 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,8 

HU 4,9 3,5 4 1 0,6 -6,5 

PL 5,3 3,6 6,2 6,8 5 1,2 

SVK 5 6,7 8,5 10,6 6,2 -5,8 

1. táblázat: A reál GDP növekedési üteme a Visegrádi négyek (V4) országaiban (%) 

Forrás: Saját szerkesztés az EPP Eurostat hivatalos adatai alapján 

 

 
2. ábra: A reál GDP alakulása a V4 országaiban – oszlopdiagram (%) 

Forrás: Saját szerkesztés az EPP Eurostat hivatalos adatai alapján 

2.2. GDP változás a gazdasági válság hatására Szlovákiában 

A recesszió hatására az előző évekhez képest a Szlovák gazdaság is jelentősen lelassult. 

A 2007-es évben Szlovákia GDP-je 10,6%-os növekedést ért el, 2008-ban már csökkent 

a mutató értéke 6,2%-ra. Mivel a válság kirobbanása a 2008-as évhez köthető, annak is 

a második felére, ezért a visszaesés mértéke a következő táblázatban figyelhető meg. 

2008 utolsó negyedévében terjedt át a válság Európára, akkor is főként a gazdaságilag 

legerősebb államokat (Németország, Anglia, Franciaország, Svájc) sújtotta elsőként, 

Szlovákiába csak ezek után érkezett. Ennek tudható meg, hogy még a kirobbanás 

évében is jelentős növekedés volt megfigyelhető a gazdaságban. 2009-ben az állami 

szervek előrejelzéseikkel és közleményeivel ellentétben óriási visszaesés volt 

tapasztalható gazdaságunkban. Remélhetőleg ez a jelenség átmeneti jellegű, amelyre jó 

                                                 
3
Meddig tart a szlovák csoda?,< http://www.haszon.hu/hatter/1333-meddig-tart-a-szlovak-csoda.html>,  

letöltés: 2010. április 29. , 14:55 
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esély van, hiszen az Eurostat elemzései alapján 2010-ben ismét növekedés lesz 

kimutatható. 

 

 
3. ábra: A reál GDP növekedési üteme Szlovákiában (%) 

Forrás: Saját szerkesztés az EPP Eurostat hivatalos adatai alapján 

Ez azért érdekes adat, mivel elemzések és a lakosság körében végzett alapján a 2009-

ben bevezetésre került Euro (€) csökkentette a gazdasági válság hatását az 

országunkban. Ez több téren is megmutatkozott, többek között abban, hogy míg 

Magyarországon visszaestek a személygépkocsi eladások (66 százalékkal), addig 

Szlovákiában jelentős mértékben (46 százalékkal) nőtt az eladásuk az előző évhez 

képest. Ez részben az euró bevezetésének az oka, azonban nagy valószínűséggel 

a Szlovákiában bevezetett roncsprémium hatására nőtt meg az autók iránti kereslet. 

Ennek ellenére mégsem sikerült az intézkedéssel megfékezni, illetve pozitív értéken 

tartani a GDP-t. Sok elemzés foglalkozott azzal, hogy a roncsprémium vajon segített-e 

a gazdaságon, mivel nem feltétlenül a hazai termelést élénkítette az intézkedés.  Alapja, 

hogy nem volt feltétele a roncsprémium igénybe vételének a hazai gyártmányú autó 

vásárlása, így lehet, hogy adott esetben épp francia, olasz, vagy német gyártmányt és 

termelést szponzorálták a vevők. A lakosság jelentős része pedig 2008 végén a pénznem 

átváltása előtt befektette a pénzét, illetve többségét elköltötte, mert a pénznem átváltása 

és a válság kibontakozása bizonytalanságokat keltett az emberekben. 

Valószínűsíthetően ez okozta, hogy ugrásszerű csökkenés következett be a 2009-es 

évben. A GDP csökkenés a befektetőket sújtó világgazdasági válság hatása miatt 

globális szinten visszafogták a befektetéseket, így értelemszerűen Szlovákiában is. 
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„Az eurózónához való csatlakozás miatt Szlovákia kevésbé sebezhető, mint a nagyobb 

szomszédok: Magyarország, Lengyelország és Csehország. A több mint húsz százalékot 

kitevő, szélsőséges árfolyam-ingadozások megnehezítik az említett országok 

vállalkozóinak életét, miközben a szlovák cégek – legalábbis a pénzügyek terén – 

biztonságban érezhetik magukat.”
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Meddig tart a szlovák csoda? ,<http://www.haszon.hu/hatter/1333-meddig-tart-a-szlovak-csoda.html>,  

letöltés:  2010. április 29. , 14:55 
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3. Munkaerő-piaci jellemzők Európában 

A közgazdászok megítélése szerint még biztosan eltart néhány évig, amíg a gazdaság 

és a munkaerő-piac újra egyensúlyi helyzetbe kerül annak ellenére is, hogy a 

kimutatások és az eredmények a napokban már növekvő tendenciát kezdenek mutatni. 

A helyzetet nehezíti, hogy a bankok továbbra sem rendelkeznek jelentős mennyiségű 

kihelyezhető forrásokkal, ezért sokkal jobban odafigyelnek, hogy mely vállalatoknak és 

fogyasztóknak folyósítanak hiteleket, a kamatok pedig továbbra is egyre magasabbak. 

Mivel a feltételek jelentősen szigorodtak, ezért a fogyasztás és beruházások 

folyamatosan csökkentek. Ez nem kímélt semmilyen iparágat sem, valamint jelentős 

mértékben növelte a munkanélküliséget szerte a világon, így Szlovákiában is. A 

szerencsésebbek nem estek áldozatul a leépítéseknek, amelyet sok helyen a munkaidő, 

így a fizetés csökkentésével próbálták meg áthidalni ezt az időszakot. 

A kilátás nem tűnik biztatónak. Országunkban, ahol az autóipar a gazdaság egyik 

motorja, óriási visszaesésekkel kellett számolni, ahogyan az építőiparban is. Sok helyen 

kényszerszabadságokat hirdettek, illetve a gazdasági szaklapok több száz munkás 

elbocsátásáról számolnak be másfél éve gyakorlatilag nap, mint nap. Például 

Szlovákiában a nyitrai Sony megvált csaknem minden ügynökségen keresztül 

foglalkoztatott munkásától (800 fő), elbocsátások történtek a gútai Kromberg & 

Schubert kábelgyártó vállalatnál (514 alkalmazott), a pozsonyi Volkswagen 

autógyárnál is (400 dolgozó) és a párkányi Smurfit Kappa papírgyárnál
5
 is (298 

dolgozó). Ezt a régiót érinti a komáromi Nokiánál történő elbocsátási hullám is. 

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

2009 8.50 8.80 9.10 9.20 9.30 9.40 9.50 9.60 9.80 9.90 10.00 9,90  

2008 7.30 7.20 7.20 7.30 7.40 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 8.00 8.20 

2007 7.80 7.70 7.60 7.50 7.50 7.50 7.50 7.40 7.40 7.30 7.30 7.40 

2006 8.80 8.80 8.70 8.60 8.50 8.40 8.20 8.20 8.20 8.10 8.00 7.90 

2005 9.00 9.10 9.10 9.10 9.00 9.00 8.90 8.90 9.00 8.90 8.80 8.80 

2004 8.90 8.90 8.90 8.90 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.10 

2. táblázat: A munkanélküliség alakulása Európában (%) 

Forrás: Európai Statisztikai hivatal 

                                                 
5
 Bezár a párkányi papírgyár, tömeges elbocsátás, http://hvg.hu 

http://hvg.hu/gazdasag/20100331_parkanyi_papirgyar_tomeges_elbocsatas
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3.1. A munkanélküliség alakulása a V4-ek országaiban 

A fenti ábrából láthatjuk, hogy egész Európában a munkanélküliség mértéke a válság 

kialakulásáig gyakorlatilag azonos szinten volt minden évben, sőt, még havi szinten is. 

Csupán kisebb ingadozások voltak megfigyelhetőek. Ami talán figyelemre méltó adat, 

hogy 2008-ban jelentősebb csökkenés mutatkozott meg a munkanélküliek számát 

tekintve, amely a válság kirobbanásáig tartotta magát. Augusztusban, amikor az első 

rémhírek nyilvánosságra kerültek, fokozatosan, egyre nagyobb mértékben elkezdett 

nőni Európában is az átlag munkanélküliségi arány. 

Mivel korábbi ábrák elemzéséből az derült ki, hogy a visszaesés mértéke 2009-es 

évben sújtotta leginkább a Visegrádi négyek országait. Az alábbi táblázatban láthatjuk, 

átlagban is milyen jelentős mértékben eltérnek az adatok az európai átlagtól, és ami még 

meglepőbb, hogy ezen országok adatai egymástól is meghatározó mértékben eltérnek. 

Megfigyelhetjük, hogy az európai átlagot leginkább Magyarország közelíti meg 2009-

ben. Kisebb mértékben, pozitív irányban, Lengyelország tér el havi lebontásban az 

átlagtól, míg két ország Szlovákia és Csehország pedig óriási különbséget mutat az 

európai átlaghoz képest. Szlovákia negatív irányban mélyen alulmúlja ezt az átlagot, 

míg vele szemben Csehország jócskán felülmúlja nem csak a Visegrádi országok 

értékeit, de ugyanígy ez európai szintet is túlszárnyalja. Ez szintén figyelemre méltó, 

hiszen a Szlovák gazdaság, ahol már ekkorra bevezetésre került az Euró, nem volt képes 

megmenteni a vállalatokat, illetve az állásokat a válság következményei alól. Ez 

szertefoszlat jó néhány feltételezést, melyek az erős szlovák gazdaságról és az Euró 

pozitív hatásairól szóltak. 

 jan feb marc apr maj jun jul aug sept okt nov dec 

CZ 5,2 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 7 7,3 7,5 7,7 7,9 7,5 

HU 8,8 9,3 9,6 9,6 9,7 9,9 10,2 10,5 10,7 10,8 10,8 10,6 

PL 7,4 7,7 7,9 8 8 8,1 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 8,7 

SVK 9,7 10,1 10,5 10,8 11,1 11,6 12,1 12,6 13 13,4 13,6 14,2 

3. táblázat: A munkanélküliség alakulása 2009-ben a Visegrádi négyek országaiban (%) 

Forrás: Saját szerkesztés az EPP Eurostat hivatalos adatai alapján: 

3.2. A munkanélküliség alakulása Szlovákiában 

A következő táblázatban megfigyelhetjük, hogy Szlovákiában milyen mértékben, 

illetve mikortól kezdett el jelentősen nőni a munkanélküliség. Bátran kijelenthető ez 

alapján, hogy a munkaerő-piacot 2008 legvégén, pontosabban november-december 
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környékén érte el a válság. Egészen 2008 októberéig kisebb ingadozásokkal (7,4% - 

7,6%), de azonos szinten állt a munkanélküliség mértéke, majd novemberben volt 

először tapasztalható a növekedés, decemberben pedig már ugrásszerűen megnőtt a 

munkanélküliség, ami már egyértelműen a válságnak tudható be. Ez az állapot pedig 

hasonló léptékekben növekedett hónapról hónapra, majd beállt 12 - 12,5% közé, melyet 

csaknem fél éven keresztül tartott. 2009-ben, szintén a decemberi hónapban ismételten 

nőtt ez az érték, mely 2010 első hónapjára tovább nőtt, majd a következő három 

hónapban tartotta magát közel 13%-on országos szinten. Végül volt némi csökkenés, de 

az év további szakaszában is 12,2-12,5% között ingadozott ez az érték, ami még mindig 

borzasztóan magas értéknek számít. 

 

 
4. ábra: A munkanélküliség mértékének alakulása havi bontásban 2008-2010 között (%) 

Forrás: Saját szerkesztés a Szlovák Statisztikai Hivatal adatai alapján 

 

A következő táblázatban megfigyelhető, hogy a GDP alapján készült elemzés szerint 

a válság mélypontján, a 2009-es év közepén hogy oszlott meg a munkanélküliség 

mértéke az országban. Kijelenthető, hogy a legjobb a helyzet a fővárosban, míg az 

ország déli, keleti, illetve dél-keleti részén a legsúlyosabb mértékű a válság hatása, ha a 

munkanélküliség arányát vizsgáljuk. Míg az ország nyugati részén javarészt 9-12 

százalékos munkanélküliséggel küzd, addig keleten és dél-keleten 20-25 százalékos a 

munkanélküliség. Legaggasztóbb a helyzet azonban a déli régiókban, ahol ez az arány a 

25%-ot is jócskán meghaladja. 
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5. ábra: A munkanélküliség mértéke Szlovákiában járások szerint 

Forrás: http://www.sme.sk 

3.3. A munkanélküliség alakulása észak-Magyarországon 

A következő ábra szemlélteti Magyarország északi részének munkanélküliségi 

arányát régiós szinten. Megfigyelhető, hogy mutat némi hasonlóságot az eloszlás 

Szlovákia azonos területi egységeivel, viszont nem teljes mértékű az azonosság. Míg 

Szlovákia déli részének középső területein legmagasabb a munkanélküliség, addig 

Magyarországon a kiugróan magas adatok az Észak-Magyarországi régióban 

mutathatóak ki. Ez részben annak tudható be, hogy Magyarország nagyobb régiókra van 

bontva, ott nincsenek járások, így Közép-Magyarország magába foglalja Budapestet, 

tehát a fővárost is, amely vélhetőleg jelentős mértékben leszorítja a régiós 

munkanélküliségi értékeket. Ezt a szempontot figyelembe véve hasonlóságot mutat 

Szlovákiával, hiszen ott is a főváros és környéke az a terület, ahol a legalacsonyabb a 

munkanélküliek aránya. Így ezeket a szempontokat tudomásul véve kijelenthető, hogy 

azonos mértékben nőtt mindkét ország azonos régióiban a munkanélküliség.  

Egyértelműen kijelenthető, hogy mindkét országban az keleti régió az, amely 

leginkább sújtott a munkanélküliek arányát tekintve, míg ezzel szemben a főváros és 

környéke, valamint a nyugati régió, amelyik leginkább képes megbirkózni a válság 

http://www.sme.sk/c/4363530/interaktivny-graf-vyvoj-nezamestnanosti-na-slovensku-1997-az-2009.html
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hatásaival. Talán ez annak tudható be, hogy a nyugati, erősebb országok a nyugati 

régiókra, tehát hozzájuk minél közelebb telepednek le, illetve fektetnek be, ezzel is 

minimalizálva a költségeiket. 

6. ábra: Munkanélküliség mértéke Magyarország északi részén (%) 

Forrás: Saját szerkesztés a Szlovák Statisztikai Hivatal adatai alapján 

 

A következő ábra a fenti adatok szemléltetésére szolgál, melyen Magyarország régiós 

bontása látható. Így láthatjuk, hogy megnevezve melyek Magyarország északi régiói, 

amelyet a munkában vizsgálunk. 

 

 
7. ábra: Magyarország régiós bontása 

Forrás: http://lazarus.elte.hu 
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4. A gazdasági világválság lakossági észlelése 

 

„
6
A Gfk Slovakia piackutató intézet 2009. január végén végzett felmérése azt mutatja, 

hogy a Szlovák lakosság lényegesen nagyobb aggodalommal tekint a gazdasági 

világválságra, mint egy évvel korábban. A 838 megkérdezett fele úgy nyilatkozott, hogy 

nagyon aggódik a válság és annak jövőbeli kimenete miatt, egyharmada mérsékelten 

aggodalmaskodik. A válaszadók több mint fele már saját bőrén is tapasztalhatta a válság 

hatását. E tapasztalatok általában a munkahely elvesztése, a munkakörülmények 

rosszabbodása, és az új munkahely keresésének növekvő nehézségei voltak. A 

megkérdezettek nem egész egynegyedének a rövidített munkaidővel, 17%-uknak pedig 

a javadalmazás stagnálásával is voltak már tapasztalata. 9% nyilatkozott úgy, hogy a 

munkaadója a fizetése csak egy részét fizette ki, és 16% volt azon személyek aránya, 

akiknek hitelfelvételi nehézségei akadtak. Ezzel szemben a válaszadók 13%-a úgy 

vélekedett, hogy még semmilyen hatását nem érezte a recessziónak. A kutatásból az is 

kiderült, hogy a válság sok esetben a családi költségvetésre is rányomta bélyegét. A 

megkérdezettek 17%-a arról számolt be, hogy a jövőben nehézségei lehetnek a hitelek 

visszafizetésével.”
7
 

A Gfk Slovakia és az ARRA 2009-es év végi közös felmérése alapján pozitív 

fejleményként tekinthetünk arra, hogy a szlovákiai diplomások átlagban 624 €-t 

keresnek. 16%-uknak a jövedelme 400 €-ig terjed, 27%-nak pedig 600 €-ig terjedő a 

jövedelme. Közel 20%-nak a jövedelme 6-800 € közötti, míg 11,4%-ának a  keresete 

közel 1000 €. A maradék 8,6% pedig 1000 € felett keres. A műszaki végzettségűek 

nettó átlagbére 734 €, 15%-uk pedig akár 1000 € feletti keresettel rendelkezik. A 

legmagasabb bérekkel rendelkeznek még a közgazdászok (662 €/hónap) és az ügyvédek 

is (612 €/hónap). A humán végzettségűek pedig jelentősen kisebb összegeket tehetnek 

zsebre havonta. A tanárok átlagban 543 €-t, a teológusok pedig 470 €-t. A reprezentatív 

felmérést a friss diplomások körében végezték. Ebből adódóan az új generáció sokkal 

biztatóbban tekint a jövőjére, amely a válság hatását nem, illetve csak kisebb mértékben 

érzékeli önmagán.
 8
 

 

                                                 
6
 Väčšina Slovákov už pocítila dopady finančnej krízy, http://hnonline.sk 

7
 Morvai János - A gazdasági válság hatása a hallgatók fogyasztási szokásaira, (9.old.), TDK munka 2009  

8
 Najviac zarába technik a ekonóm, najmenej učiteľ a farár, http://ekonomika.sme.sk 

http://hnonline.sk/c1-33920320-vacsina-slovakov-uz-pocitila-dopady-financnej-krizy
http://ekonomika.sme.sk/c/5345614/najviac-zaraba-technik-a-ekonom-najmenej-ucitel-a-farar.html
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A Gfk piackutató intézet felmérése alapján kiderült, a válság ellen háromféle 

spórolási technikával küzdenek hazánkban és Európa szerte is, melyek a következők: 

olcsóbb termékek vásárlása, nagyobb bevásárlások halogatása, illetve azt követően a 

termékek raktározása, valamint a bárokban, éttermekben való étkezések 

visszaszorításával. A felmérést 10 200 fogyasztón végezték el, Európa 9 országában. A 

válság kirobbanását követően valamennyi országban a választók átértékelték 

fogyasztási szokásaikat, melyeket racionalizáltak és a fogyasztásukat, költekezéseiket 

igyekeztek minimalizálni. Ezek a megszorítások országonként változóak. Legkisebb 

mértékben a Lengyelek és a Spanyolok kényszerültek visszafogni költekezéseiken, míg 

a Németek, Osztrákok, Franciák és Britek nagyobb arányban panaszkodtak a kényszer 

megszorításokra, melyeket alkalmazniuk kellett a családi költségvetésen. Az európai 

nők a felmérés szerint nagyobb mértékben spórolnak, mint a férfiak. Ez főként az 

öltözködésben és az olcsóbb élelmiszerek vásárlásában nyilvánul meg.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Európania šetria. Kupujú lacnejšie potraviny, http://ekonomika.sme.sk 

http://ekonomika.sme.sk/c/5232158/europania-setria-kupuju-lacnejsie-potraviny.html


 

21 

 

5. A kutatásom eredményei  

A szakdolgozatom gyakorlati részében a kutatásommal a világgazdasági válság dél-

Szlovákiára kifejtett hatását szeretném bemutatni. A vizsgálathoz kérdőíves módszert 

használtam. A felmérést különböző korcsoportokon végeztem, valamennyi dél-

szlovákiai régióban, de sajnos nem arányosan. Nyugati régióból 286 válasz érkezett, 

középső régióból 33, keletiből pedig 46. A kérdőíveket így összesen 364 válaszadó 

töltötte ki, akiknek a jelentős része a Selye János Egyetem nappali, illetve levelező 

tagozatos hallgatói. Az eredmények a 4.sz. mellékletben találhatóak. A kutatás során a 

déli régiókat három csoportba osztottam, a válaszokat pedig eszerint egymással szembe- 

állítottam és összehasonlítottam. Különös figyelmet fordítottam a 19-23 éves korosztály 

által adott válaszokra, mivel ők határozzák majd meg a következő évek gazdasági és 

munkaügyi folyamatait és statisztikáit. Célom a felméréssel az volt, hogy 

megállapítsam, a válság vajon arányosan hatott-e az egész dél-szlovákiai régióra, vagy 

egyes régiókat erőteljesebben érintett? 

Vizsgálatom előtt hipotéziseket állítottam fel, melyekre kutatásom során kerestem 

választ. A kutatások eredményét Microsoft Excel és SPSS programban dolgoztam fel. 

5.1. Hipotézisek felállítása 

A hipotéziseket az előző fejezetek alapján szerzett információkra alapozva 

igyekeztem felállítani. Figyelembe vettem a diákok hozzáállását és előzetes felmérések 

alapján a véleményeket, anyagi helyzeteket figyelembe véve alkottam meg azokat. 

1. Hipotézis: A gazdasági válság nagyobb mértékben sújtotta a keleti 

régiókat 

2. Hipotézis: A válság és a válsággal kapcsolatos információk 

foglalkoztatják az embereket, régiótól függetlenül 

3. Hipotézis: A munkaerő-piaci helyzet régiótól függetlenül, egyaránt 

romlott 

4. Hipotézis: A jövedelem összetétele függ a régiótól, ahol lakik az illető 

5. Hipotézis: A válság hatására romlott az egyén anyagi helyzete 

6. Hipotézis: Az Euró (€) bevezetése pozitív irányban befolyásolta a 

gazdasági válság hatását. 
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5.2. A gazdasági válság hatása az egyes régiókra 

Megállapítható, hogy mindhárom régióban a férfi és női válaszadók aránya 

megközelítőleg 1/3 és 2/3 arányban oszlik meg. Ez érdekes, ám általános tendencia. 

Legtöbb felmérés esetén hasonló arányban történik a véletlenszerű válaszadás a férfi-női 

arányt tekintve. 

 
8. ábra: Nem szerinti eloszlás 

Forrás: Saját kutatás 

 

Megfigyelhető, hogy a válaszadók jelentős része a 19-23 éves korú, tehát aktív 

egyetemista korcsoportba tartozik. Ez egy véleményformáló korosztály, amely néhány 

éven belül meghatározó alkotórésze lesz a produktív társadalomnak, ezért is vizsgálom 

majd meg külön ezen korcsoport szerint adott válaszokat is.  

 
9. ábra: Korcsoport szerinti eloszlás 

Forrás: Saját kutatás 
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Ami némiképp érdekesnek tekinthető az, hogy a keleti régióból nagyobb arányban 

szerepeltek a 24-28 éves korosztályban lévő válaszadók. Ez betudható annak is, hogy a 

keleti régióból több a levelező tagozatos hallgató az egyetemen, amely ebből a 

korosztályból van. 

 

 

10. ábra: Foglalkoztatnak a gazdasági válsággal kapcsolatos hírek, információk? 

Forrás: Saját kutatás 

Az első érdekességek és jelentősebb eltérések ennél a kérdésnél mutatkoztak meg 

először. Míg a nyugati és középső régióban mindenki legalább hallott a gazdasági 

válságról, addig a keleti régióban van olyan válaszadó is, aki nem is hallott ezekről a 

hírekről. Ennek ellenére megállapítható, hogy körülbelül a nyugati régióval azonos 

mértékben foglalkoztatják a keletieket a válsággal kapcsolatos hírek, információk. Ami 

meglepő eredményt mutat, az a középső régió, mivel ott a válaszadók alig 15%-át 

érdeklik az ezzel kapcsolatos információk. Ha pozitív válaszokhoz hozzávesszük 

azokat, akiket többé-kevésbé foglalkoztatnak ezek a hírek, akkor a válaszadók 80-90 

százalékát foglalkoztatja a téma. A középső régió még mindig jelentős mértékben 

inkompetensnek érzi magát a témában, ám a közömbösség terén némi felzárkózás 

mutatkozott meg. Mindent egybevetve általánosan elmondható, hogy az összes 

válaszadó közel 90 százalékát legalább részben foglalkoztatják a válsággal kapcsolatos 

hírek, információk. 
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11. ábra: A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság édesapád esetében? 

Forrás: Saját kutatás 

Ami a válaszokból kitűnik, az arra utal, hogy a válaszadók közül közel 40% úgy véli, 

édesapja munkája teljes biztonságban van. A legpesszimistább adatok ismét a középső 

régióból érkeztek, ami nem csoda, hiszen mint azt az elméleti részben is megtalálható, a 

középső részén dél-Szlovákiának jelentősen magasabb a munkanélküliség, mint a többi 

országrészben. Pár százalék eltéréssel ugyan, de a nyugati régióból érkeztek 

összességében a legbiztatóbb válaszok. Amit még figyelemre méltónak vélek, az a 

középső régióban lévő magasabb arányú nyugdíjas/rokkantnyugdíjas édesapák aránya a 

többi régióhoz képest. Ugyanebben a régióban legnagyobb a munkanélküliek aránya, 

ezzel szemben itt legoptimistábbak a jövőre nézve a válaszadók, mivel arányokban a 

legkevesebben jelezték, hogy a meglévő állás veszélyben lenne. Nyilván a magas 

munkanélküliség hatására a többség már elveszítette az állását ott, ahol várható 

leépítések voltak kilátásban. 

 
12. ábra: A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság édesanyád esetében? 

Forrás: Saját kutatás 
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Meglepő adat, hogy ugyanezen kérdésnél az édesanya esetében sokkal biztatóbbak a 

válaszok, mivel aránylag mindenhol sokkal magasabb százalékban gondolják úgy a 

válaszadók, hogy az édesanya állása teljesen biztonságban van. Ami szembetűnő, hogy 

ez esetben mindhárom régióból hasonlóan vélekedtek a válaszadók, tehát közel 50% 

mindhárom régióból határozottan pozitív véleményt képvisel. A többi válasz esetében a 

pesszimista véleményeknél van eltérés, amikor a keleti régióban élők kisebb arányban 

tartanak attól, hogy édesanyjuk elveszi az állását, mint a középső, vagy a nyugati 

régióban élők. 

 

13. ábra: A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság saját magad esetében? 

Forrás: Saját kutatás 

A válaszokból egyértelműen kitűnik, hogy a kérdőívet kitöltők többségében minden 

régióban a diákok voltak, így nem fenyegeti őket egyelőre a munkanélküliség. Ezt 

leszámítva a válaszadók közül a dolgozók esetében ismét meglepő eredmény jött ki, 

hiszen a munkanélküliség szempontjából legkritikusabb régióban ugyanannyira 

optimisták az állásukat tekintve, mint az e téren jobb helyzetben lévő nyugati régió 

lakói, és a keleti régióban élőket pedig megelőzte. Ezt úgy értékelem, hogy azok, akik 

még meg tudták tartani ilyen állapot ellenére is a munkájukat, azok biztosabb és jobb 

helyzetben vannak, mint azok, akiknél adott esetben kisebb volt az elbocsátás mértéke, 

ám munkát találni sem olyan egyszerű. 
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14. ábra: A bevételek összetétele járások szerint: BA, DS, KN, NZ, GA, SA, NR 

Forrás: Saját kutatás 

 

15. ábra: A bevételek összetétele járások szerint: LV, VK, LC, RS, RA 

Forrás: Saját kutatás 

 

16. ábra: A bevételek összetétele járások szerint: RV, KS, KE, TV, MI 

Forrás: Saját kutatás 
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Ha megvizsgáljuk a fenti ábrákat, melyeknél a három általam meghatározott régió, 

illetve csoport szerepel, akkor láthatjuk, hogy egyes régióban adott válaszok alapján 

miből tevődnek össze régiónként az egyének bevételei. Mivel a válaszadók többsége a 

19-23 éves korosztályból származik, ezért várható volt, hogy a válaszok alapján a szülői 

támogatás volt a legjelentősebb. A régiók munka és pénzszerzési lehetőségeit 

egyértelműen jellemzik a kapott válaszok. Míg a nyugati régióban a válaszadók közel 

60 százaléka támaszkodik szülői támogatásra, míg az ország középső régiójában már 66 

százalékot tesz ki, ahol az aktuális kimutatások szerint lényegesen magasabb a 

munkanélküliség, így nyilván nehezebb is munkát találni. Keleti régióban ugyanennél a 

kérdésnél már 76% mondja, hogy kénytelen szülői támogatásra támaszkodni. Ebből azt 

a következtetést tudom levonni, hogy a bevételek mértéke szorosan összefügg a régiók 

gazdasági helyzetével és a munkanélküliség mértékével. Látható, hogy a nyugati és 

középső régióban nagyjából megegyeznek az arányok, hiszen minimális különbség 

mutatkozik a két régióban a bevételek forrásait illetően, mivel körülbelül azonos 

százalékban válaszolták, hogy bevételüket saját vállalkozásokból, teljes munkaidőből, 

részmunkaidőből és alkalmi munkából szerzik. Jelentős különbség csak a szülői 

támogatásban mutatkozik meg, illetve az ösztöndíjból szerzett bevételeknél. A középső 

régióban, arányokban többen jelölték meg, hogy bevételüket ösztöndíj is alkotja, ami 

arra enged következtetni, hogy a középső régióban élők szorgalmasabbak, vagy 

aktívabbak, mivel ösztöndíj csak ennek köszönhetően szerezhető. Ennél az adatnál 

kimagasló arányban vezet minden régióhoz képest az ösztöndíjakat tekintve a középső 

régió. A keleti régió pedig ilyen téren a nyugati régiót is alulmúlja, ahol 20 százaléka a 

válaszadóknak jelölte meg ezt a bevételi forrást is. 

 

17. ábra: Érzékeled saját magadon a gazdasági válság hatásait? – Régiók szerint 

Forrás: Saját kutatás 
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18. ábra: Érzékeled saját magadon a gazdasági válság hatásait? - általánosan 

Forrás: Saját kutatás 

Arra a feltett kérdésre, hogy érzékelik-e saját magukon a gazdasági válság hatását 

meglepő módon teljesen megoszlottak a vélemények az igen/nem válaszlehetőségek 

terén. Az összes válaszadó picit több mint a fele (54 %) jelölte meg az igent, illetve 

majdnem fele a nemet jelölte meg (46 %). Szinte azonos arányban jelölték meg a 

válaszlehetőségeket a keleti illetve a nyugati régióban. Ez arra enged következtetni, 

hogy abban a régiókban, ahol a munkanélküliség mértéke korábban is magasabb volt az 

országos szintnél, kisebb mértékben érezték meg a válaszadók a gazdasági válság 

hatását, mivel már eleve munkanélküliek voltak. Ezt a következtetést részben a 

statisztikai hivatal adatai alapján abból, részben pedig a saját kutatási eredményeimből 

vontam le, lásd 11. ábra és 12. ábra.  

Ez alapján látható, hogy a középső régióban eleve arányosan többen jelölték meg azt 

a lehetőséget, hogy szüleik eleve munkanélküliek voltak a válságtól függetlenül, mint a 

keleti, vagy a nyugati régióban. Tehát ez az eredmény ezt támassza alá, hogy ott a 

válság előtt is kritikus volt a helyzet, így kevésbé érzékelik a rosszabb körülményeket. 

 

 

 

 

 

54% 

46% Igen

Nem



 

29 

 

 
19. ábra: Milyen módon befolyásolja a gazdasági válság a Te személyes anyagi helyzetedet? 

Forrás: Saját kutatás 

A válaszadók 31 százaléka állítja, hogy az anyagi helyzetük romlott a gazdasági 

válság hatására. Ez régiók szerint ismét keleti és nyugati valamint középső régióra 

oszlik meg. Az előző kérdés alapján kiderült, hogy a korábban, a válság előtt is 

nehezebb körülmények között élő régióról van szó, így nem meglepő, hogy arányokban 

közülük jelölték meg többen úgy, hogy a válság óta nem romlott a helyzetük és 

kevesebben válaszolták azt, hogy romlott az anyagi helyzetük. Ez, mint azt korábban is 

kifejtettem, annak hatása, hogy eleve rossz anyagi helyzetben lehettek az itt élők. Ami 

szembetűnő eredmény, az a keleti és nyugati régióban élők pesszimizmusa, mivel a 

középső régióhoz mérten többen állítják, hogy anyagi helyzetük biztosan romlani fog, 

míg a középső régióban élők a picit bizakodóbb lehetőséget választották, mely szerint 

csak valószínűsíthető az anyagi helyzetük romlása. A két pesszimista választási 

lehetőséget összesítve azonban mégis a középső régióban élők a legborúlátóbbak a 

jövőjüket tekintve. A keleti régióban élők pedig arányokban a középső régiós arányokat 

közelítik meg a „nem romlott az anyagi helyzetem” lehetőséggel. Ez azért magasabb, 

mint a nyugati régiós válaszok esetében, mivel a munkanélküliség mértéke 

számottevően magasabb a keleti területeken, így hasonló – bár mégsem annyira kritikus 

– helyzet áll fenn, mint dél-Szlovákia középső járásaiban. 
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20. ábra: Szerinted az EURÓ bevezetése hogyan befolyásolta a gazdasági válság hatását a régióban, 

ahol laksz? 
Forrás: Saját kutatás 

 
21. ábra: Szerinted az EURÓ bevezetése hogyan befolyásolta a gazdasági válság hatását a régióban, 

ahol laksz? - általánosan 

Forrás: Saját kutatás 

 

A kutatásom utolsó kérdése meglepő, nem várt eredményt hozott, hiszen a 

mindennapi életben azt hallani az elöljáróktól, politikusoktól és elemzőktől, hogy 

milyen jó nekünk ez az Euró ( € ), milyen szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy a 

gazdasági válság kirobbanásakor vezethettük be az Eurót, mert ez biztosította 

számunkra a stabil pénzeszközt a válság idején, így nem sínylettük meg annyira a 

hatásait. Az eredmények, melyeket a munkámban is elemeztem, az ellenkezőjét 

igazolják. A statisztikai adatok és a válaszadók véleménye az Euró bevezetésének 

előnyét cáfolják meg. A válaszadók 31 százaléka szerint negatív hatással volt az Euró 

bevezetése a gazdaságra a saját régiójában, míg további 15 százalék szerint nem 

befolyásolta a válságot az Euró használata. Ez azért jelentős adat és összefüggés, mert a 
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válaszadók 46 százaléka konkrétan állást foglalt amellett, hogy az Euró bevezetése, 

majd használata segítette-e a válság következményeit és hatásait csökkenteni, avagy 

sem. 46 százalék nem osztja az elemzők és politikusok véleményét, melyet a saját 

tapasztalataik alapján szűrtek le. A kérdésben 32 % nem foglalt állást, vagyis nem tudta 

eldönteni, hogy milyen hatást produkált az új pénznem bevezetése. Csupán 15% vallotta 

azt, hogy tapasztalatai alapján az Euró segítette a válság következményeit csökkenteni. 

A kutatás meglepő eredménye az a tény is, hogy a nyugati régióban élők, ahol 

alacsonyabb a munkanélküliség, többen állították, hogy az Euró negatívan hatott a 

válságra a régióban. A kérdésben pozitív véleményt képviselők aránya is magasabb a 

többi régióhoz képest. Ez annak tudható be, hogy a nyugati régióban többen foglaltak 

konkrétan állást a kérdésben, míg arányosan a keleti régió felé haladva fokozatosan nőtt 

azok aránya, akik nem foglaltak állást a témában. Keleti régiókból érkezett arányokban 

a legkevesebb konkrét állásfoglalás a kérdésben, viszont az állásfoglalók közül 

arányokban többen állították, hogy nem segített az Euró bevezetése válság hatásainak 

csökkentésére, mint azok, akik szerint segített az Euró csökkenteni a negatív hatásokat. 

5.3. Hipotéziseim bizonyítása 

 

Az első hipotézisem, mely szerint a gazdasági válság nagyobb mértékben sújtotta a 

keleti régiókat nem igazolódott be, mégpedig a keleti régióban uralkodó viszonyok 

(magasabb munkanélküliség) miatt, hiszen ott a válság előtt is rosszabb volt a helyzet, 

így a többségük nem érzékelte a negatív hatásokat, hiszen ők már előtte is azt élték át. 

Második hipotézisem, amelynél úgy véltem, a válság és a válsággal kapcsolatos 

információk foglalkoztatják az embereket, régiótól függetlenül, ez beigazolódott, mivel 

mindhárom régió alapján 80-90% közötti volt azon válaszadók aránya, akit legalább 

többé-kevésbé foglalkoztat a téma. 

Harmadik hipotézisem, amely arról szól, hogy a munkaerő-piaci helyzet régiótól 

függetlenül, egyaránt romlott, ez beigazolódott, mivel körülbelül arányosan romlott a 

munkaerő-piaci viszony mindhárom régióban, viszont a munkaerő-piaci helyzet 

esetében a válaszadók viszonylag kis arányban vélekedtek negatívan a kérdésről. 

Negyedik hipotézisem, amelynél ahhoz kerestem a választ, hogy a jövedelem 

összetétele függ-e a régiótól, ahol lakik az illető. Ez a hipotézis is igazolást nyert, mivel 
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mindhárom régiónál más-más válaszok voltak megjelölve, és jelentős eltérések is 

megfigyelhetőek voltak. 

Ötödik hipotézisem, mely szerint a válság hatására romlott az egyén anyagi helyzete 

nem igazolódott be, legalábbis nem vonható le egyértelmű konzekvencia a válaszok 

alapján, mivel a válaszadók 46 százaléka azt vallotta, nem romlott az anyagi helyzete . 

További 15 százalék mondja, hogy még nem romlott az anyagi helyzete, de 

valószínűleg romlani fog, további 5% pedig azt vallja, hogy bár nem romlott az anyagi 

helyzete ez idáig, de biztosan romlani fog. 

Hatodik hipotézisem, amely arra vonatkozott, hogy az Euró (€) bevezetése pozitív 

irányban befolyásolta a gazdasági válság hatását szintén nem nyert bizonyítást, hiszen a 

válaszadók 22 százaléka állította ezt, ezzel szemben pedig 31% szerint negatív irányban 

befolyásolta és további 15 % aki szerint nem változtatott, 32 % pedig nem tudott állást 

foglalni a kérdésben, amely szintén nem tudja megerősíteni az arányokat. 
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Befejezés 

A szakdolgozatomban a gazdasági válsággal kapcsolatos kérdésekre kerestem a 

választ. A statisztikai adatok és azok értelmezése nagy arányban tükrözte az elemzők 

véleményét és kutatásait, azonban az Euróval kapcsolatos észrevételek szkepticizmust 

tükröztek. Ezt támasztották alá az Európai Uniós átlagtól magasabb arányú 

munkanélküliség és az óriási mértékű GDP visszaesés is.  

A munkám során választ kaptam az általam felállított kérdésekre, a gyakorlati részhez 

kapcsolódó hipotézisek pedig részben alátámasztást nyertek, részben pedig megdőltek. 

Az Euró szkeptikusok véleményeket támasztja alá egy új elemzés is, miszerint az 

Euró nem nyújt megoldást a válságban. A legnagyobb problémaként azt említhetjük 

meg, hogy az Euró bevezetésével az állam lemond a saját monetáris politikájáról és az 

Európai Unió által diktált irányvonalat kell követnie, illetve a központilag kiadott 

utasításokat és eszközöket kell alkalmaznia. Ennek első komolyabb következményei, 

amely közvetlenül Szlovákiát is érintette, az a Görögországban kirobbant gazdasági 

problémák kezelése, melyben eurózóna tagként ki kell vennünk a részünket és óriási 

pénzösszegekkel támogatni, illetve hitelezni kényszerülünk a Görögöknek. 

„A Morgan Stanley elemzői arra figyelmeztetnek, hogy a görög adósságválság olyan 

események láncolatát válthatja ki, aminek következtében Németország az euró- 

övezetből történő kilépés mellett dönt.  

A Morgan Stanley szakértőinek pesszimista véleménye az egész külföldi sajtót 

bejárta, és komoly kérdéseket vet fel az euró jövőjét illetően. Mindez azok után, hogy 

Soros György legutóbb az egész Európai Unió, valamint az euró széthullását vizionálta. 

Joachim Fels, a Morgan Stanley elemzőrészlegének vezetője szerint a 

Görögországnak nyújtott EU/IMF-mentőcsomag valamint az Európai Központi Bank 

fedezeti szabályainak megváltoztatása rossz példát teremtett az euró övezeti tagállamok 

számára, és valószínű, hogy a 16 országot magában foglaló zóna a költségvetési 

tékozlás, gyenge deviza és magasabb inflációs nyomás övezetévé válik.”
 10

 

                                                 
10 Németország kilép az euróövezetből?, http://hvg.hu 

http://hvg.hu/gazdasag/20100416_portfolio_lapszemle_Nemetorszag_kilepese_
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A probléma kétélű veszéllyel fenyegeti az eurózónát, így akár Szlovákiát is, hiszen ha 

nem segítünk Görögországnak, akkor az fizetésképtelenné válik, csődbe jut, így 

magával rántva az Euró árfolyamát és nem kis eséllyel tönkre is teheti azt.  

Amennyiben segítünk neki, a saját gazdaságunkat veszélyeztetjük, hiszen a válság 

egyik legjobban sújtotta országaként számunkra nagyobb megterhelést okoz a 

mentőcsomag folyósításakor, mint a többi tagországnak, ahol az Euró a fizetési eszköz. 

Tehát joggal feltételezhető, hogy ez az intézkedés magával ránthat több országot is, 

köztük Szlovákiát. Jó megoldás pedig nincs a látómezőben, hiszen mindkét esetben – ha 

segítünk, ha nem – ugyanarra a sorsra juthat az Euró és Szlovákia is. 

Ha Németország kilépne az eurózónából, akkor az a többi euró övezeti országra 

beláthatatlan következményeket okozhat. Az aggály pedig jogos és megalapozott, mert 

a Németek hangoztatják több európai fórumon is ennek lehetőségét, rendszereik 

karbantartása során pedig előkészítik ennek gyakorlati megvalósíthatóságát is, mivel 

már egyre szélesebb körben állítják vissza a számlákon és blokkokon a kettős 

ármegjelölést, amely akár figyelmeztetésnek vagy vészjelzésnek is felfogható. 

„Az eurózóna igazi válságba került, és azt sem tudjuk, hogy pontosan mi jelenti az 

igazi veszélyt: az, hogy a könnyelmű, esetleg oda nem illő klubtag elvérzik, a többiek 

pedig fogukat összeszorítva, esetleg több recesszión keresztül, elkerülik a csődöt és a 

pénzcsapok befagyását; vagy az, ha az egység, az összefogás, és a közös politikai célok 

elvén megmentik azt, akinek mentőövre van szüksége.“
11

 

Javaslat a válság kezelésére: 

A válságra megoldás lehet az Észak - Dakotában is működő rendszer, amely egy 

helyi, lokális pénznem használatára alapoz, amelyet csak régión, vagy országon belül 

használnak, fedezete pedig maga az előállított termék. Így minden tranzakció fedezettel 

rendelkező pénzeken alapszik, mint például utakon, épületeken, innovációs 

fejlesztéseken. Ezt a saját pénznemet csak az adott régión belül tudják felhasználni, 

nincs nemzetközi forgalomba véve. Ez a spekulációk elkerülése végett is fontos. Ennek 

köszönhetően Észak - Dakota elsők között tudta helyileg orvosolni a gazdasági válság 

hatásait.
12

  

                                                 
11

 Német márkát hozhat a görög válság, http://index.hu 
12 Cash-starved states need to play banking game: North Dakota shows how, http://www.webofdebt.com 

http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2010/04/27/nemet_markat_hozhat_a_gorog_valsag
http://www.webofdebt.com/articles/state_bank_option.php
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Javaslatom tehát a válság kezelésére, hogy ennek a rendszernek az 

áttanulmányozásával egy hasonló, itt is alkalmazható rendszert alakítsunk ki dél-

Szlovákiában és ezzel valószínűleg sikeresen, legalábbis sikeresebben tudnánk kezelni a 

válságot, csökkenhetne a munkanélküliség, a termelés pedig nőne. 



 

36 

 

 Felhasznált irodalom: 

Könyvek: 

1. Hankiss Elemér - Heltai Péter: Münchausen báró kerestetik, Alcím: Mit kezdjünk a 

nagy magyar válsággal? Kiadó: MÉDIAVILÁG KFT., ISBN 9789630665728 

2. Chickán Attila: Vállalatgazdaságtan. Aula Kiadó, Budapest, 2008, ISBN 

9789639698604 

3. George Cooper: The Origin of Financial Crises. First Vintage Books Edition, New 

York, 2008, ISBN 9780307473455 

4. N. Gregory Mankiw: Makroökonómia. OSIRIS KIADÓ KFT, Budapest, 2005, ISBN 

9789633898253 

5. Paul Krugman: The return of depression on economics and the crisis of 2008. 

W.W.Norton & Company, Inc., New York, 2009, ISBN 9780393071016 

6. Morvai János - A gazdasági válság hatása a hallgatók fogyasztási szokásaira, SJE 

TDK munka 2009 

7. Soros György: A 2008-as hitelválság és következményei, Scolar kiadó, 2009, ISBN 

978-963-244-089-7 

8. Andor László: Pénzügyi válság, gazdasági modellváltás, globális átrendeződés, 

Demos Magyarország, Tanulmány, 2009. február, 46 oldal 

9. Berend T. Iván: A 20. század nagy gazdasági válságai a történelem folyamataiban, 

Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk. ; 1987 Bp. Áll. Ny., p. 285-295., ISBN 963 221 675 

10. Antal László: Nemzetközi pénzügyi válság és hazai gazdaságpolitikai dilemmák,  In 

Hitelintézeti szemle, 1588-6883, 2008. 7.évf. 6.szám, p. 562-585 

11. Rekettye Gábor: Marketing a gazdasági recesszió időszakában, In Marketing & 

menedzsment, 1219-0349, 2009, 43. évf. 1. szám, p. 14-21. 

12. Grzegorz Gorzelak and Chor-Ching Goh: Financial Crisis in Central and Eastern 

Europe: From Similarity to Diversity, Euroreg, 2011, 292p., ISBN 9783866493568 

13. Roy E. Bailey: The Economics of Financial Markets, Cambridge University Press, 

2005, ISBN 9780521612807 

14. Stephen H. Axilrod: Inside the Fed: Monetary Policy and Its Management, Martin 

through Greenspan to Bernanke, The MIT Press, 2009, ISBN 978-0262012492 

15. Global Finance in Crisis: The Politics of International Regulatory Change, Warwick 

Studies in Globalisation, edited by Eric Helleiner, Stefano Pagliari, Hubert 

Zimmermann, Routledge, 2010, ISBN 978-0415564380 

16. Markets, Money and Capital, Hicksian Economics for the Twenty First Century, 

edited by Roberto Scazzieri, Amartya Sen, Stefano Zamagni, Cambridge, 2009, 

ISBN 9780521873215 

 



 

37 

 

Internetes hivatkozások: 

7. A válság kialakulása és hatásai dióhéjban, 

<http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=65473>, letöltés ideje: 

2010.03.30., 21:32  

8. Meddig tart a szlovák csoda?,< http://www.haszon.hu/hatter/1333-meddig-tart-a-

szlovak-csoda.html>,  letöltés: 2010. április 29. , 14:55 

9. Bezár a párkányi papírgyár, tömeges elbocsátás, 

<http://hvg.hu/gazdasag/20100331_parkanyi_papirgyar_tomeges_elbocsatas>, 

letöltés ideje: 2010.04.02. , 19:30 

10. Ako vnímajú Slováci finančnú krízu?, Svet Kommunikácie, <http://www.svet-

komunikacie.sk/index.php?ID=5240>, letöltés ideje: 2010. 03. 15., 16:30 

11. Väčšina Slovákov už pocítila dopady finančnej krízy, <http://hnonline.sk/c1-

33920320-vacsina-slovakov-uz-pocitila-dopady-financnej-krizy>, letöltés ideje: 

2010. 03. 22., 14:11 

12. Najviac zarába technik a ekonóm, najmenej učiteľ a farár, 

<http://ekonomika.sme.sk/c/5345614/najviac-zaraba-technik-a-ekonom-najmenej-

ucitel-a-farar.html>, letöltés ideje: 2010.04.30.,18:58 

13. Kríza zasiahla aj spotrebu – míňame menej, hnonline.sk, < 

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-35527920-kriza-zasiahla-aj-spotrebu-miname-

menej>, letöltés ideje: 2010.02.16., 21:32  

14. PRIESKUM: Kríza sa prejavila aj v nákupoch tovarov dlhodobej spotreby, 

Finančník, 

<http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=77449

0&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+to

varov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&cat

egory=DE&which=SK&dt=&text=&kriza>, letöltés ideje: 2010.03.12., 16:39 

15. Európania šetria. Kupujú lacnejšie potraviny, 

<http://ekonomika.sme.sk/c/5232158/europania-setria-kupuju-lacnejsie-

potraviny.html>, letöltés ideje: 2010.04.30.,21:36 

16. Németország kilép az euróövezetből?, 

<http://hvg.hu/gazdasag/20100416_portfolio_lapszemle_Nemetorszag_kilepese_ >, 

letöltés ideje: 2010.05.10.,20:16 

17. Németország kilép az euróövezetből?, 

<http://hvg.hu/gazdasag/20100416_portfolio_lapszemle_Nemetorszag_kilepese_ >, 

letöltés ideje: 2010.05.10.,20:16 

18. Német márkát hozhat a görög válság, 

<http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2010/04/27/nemet_markat_hozhat_a_gorog_v

alsag>, letöltés ideje: 2010.05.10.,20:31 

19. A fogyasztói bizalmi index, Figyelő, 

<http://www.fn.hu/hetilap/20030813/fogyasztoi_bizalmi_index>, letöltés ideje: 

2010.03.12., 18:52 

http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=65473
http://www.haszon.hu/hatter/1333-meddig-tart-a-szlovak-csoda.html
http://www.haszon.hu/hatter/1333-meddig-tart-a-szlovak-csoda.html
http://hvg.hu/gazdasag/20100331_parkanyi_papirgyar_tomeges_elbocsatas
http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=5240
http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=5240
http://hnonline.sk/c1-33920320-vacsina-slovakov-uz-pocitila-dopady-financnej-krizy
http://hnonline.sk/c1-33920320-vacsina-slovakov-uz-pocitila-dopady-financnej-krizy
http://ekonomika.sme.sk/c/5345614/najviac-zaraba-technik-a-ekonom-najmenej-ucitel-a-farar.html
http://ekonomika.sme.sk/c/5345614/najviac-zaraba-technik-a-ekonom-najmenej-ucitel-a-farar.html
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-35527920-kriza-zasiahla-aj-spotrebu-miname-menej
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-35527920-kriza-zasiahla-aj-spotrebu-miname-menej
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://ekonomika.sme.sk/c/5232158/europania-setria-kupuju-lacnejsie-potraviny.html
http://ekonomika.sme.sk/c/5232158/europania-setria-kupuju-lacnejsie-potraviny.html
http://hvg.hu/gazdasag/20100416_portfolio_lapszemle_Nemetorszag_kilepese_
http://hvg.hu/gazdasag/20100416_portfolio_lapszemle_Nemetorszag_kilepese_
http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2010/04/27/nemet_markat_hozhat_a_gorog_valsag
http://index.hu/gazdasag/penzbeszel/2010/04/27/nemet_markat_hozhat_a_gorog_valsag
http://www.fn.hu/hetilap/20030813/fogyasztoi_bizalmi_index


 

38 

 

20. A magyar családok válsága és a devizahitel, Magyar Polgár Info, 

<http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=38176>, 

letöltés ideje: 2010. 03. 25., 01:46 

21. A magyarlakta területeken van a legtöbb munkanélküli, Bumm.sk, 

<http://bumm.sk/gazdasag/5/27632/a-magyarlakta-jarasokban-van-a-legtobb-

munkanelkuli.html>, letöltés időpontja: 2010.03.18., 15:35 

22. A pénzügyi válság hatása a fogyasztásra, Élelmiszer Online, 

23. <http://www.elelmiszer.hu/cikk.php?id=3404>, letöltés ideje: 2010. 03. 12., 11:12 

24. A válság átalakítja a fogyasztói szokásokat, Manna.ro 

25. <http://www.manna.ro/penz/valsag_fogyasztoi_szokasok_2009_03_10.html>, 

letöltés ideje: 2010. 03. 17., 11:54 

26. A válság hatása a magyar lakosság fogyasztására, Marketinginfo, 

27. <http://www.marketinginfo.hu/tanulmanyok/essay.php?id=2128>, letöltés ideje: 

2010. 03. 20., 12:54 

28. A válság kialakulása és hatásai dióhéjban, virtus.hu, 

<http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=65473> , letöltés ideje: 

2010.03.12., 17:56  

29. A válság már kézzelfogható valóság, Index.hu, 

30. <http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/19/a_valsag_mar_kezzelfoghato_valosa

g/>, letöltés ideje: 2010. 03. 23., 19:31 

31. Ako vnímajú Slováci finančnú krízu?, Svet Kommunikácie, <http://www.svet-

komunikacie.sk/index.php?ID=5240>, letöltés ideje: 2010. 03. 15., 16:30 

32. Ártalmasabb a férfiakra a gazdasági válság, HR Portál 

33. <http://www.hrportal.hu/c/artalmasabb-a-ferfiakra-a-gazdasagi-valsag-

20090313.html>, letöltés ideje: 2010. 03. 21., 23:45 

34. Egyre többek számára kézzelfogható a válság, Marketing Info, 

35. <http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=13729>, letöltés ideje: 2010. 03. 

19., 14:31 

36. Evidovaná nezamestnanosť v roku 2008, Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=12552>, letöltés ideje: 2010.03.11., 

14:11,  

37. Evidovaná nezamestnanosť v roku 2009, Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16251> , letöltés ideje: 

2010.03.11.,14:17 

38. Gazdasági válság: erre a csökkenésre a második világháború óta nem volt példa, 

stop.hu, 

39. <http://www.stop.hu/articles/article.php?id=469209>, letöltés ideje: 2010. 03. 25., 

17:23 

40. Itt a világgazdasági válság?, Index.hu, 

41. <http://index.hu/gazdasag/magyar/vgv070817/>, letöltés ideje: 2010. 03. 17., 12:23 

42. Jelentősen csökken a fogyasztás, hbkik.hu, 

43. <http://www.hbkik.hu/index.php?id=10493>, letöltés ideje: 2010. 03. 19., 13:43 

44. Kríza zasiahla aj spotrebu – míňame menej, hnonline.sk,  

http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=38176
http://bumm.sk/gazdasag/5/27632/a-magyarlakta-jarasokban-van-a-legtobb-munkanelkuli.html
http://bumm.sk/gazdasag/5/27632/a-magyarlakta-jarasokban-van-a-legtobb-munkanelkuli.html
http://www.elelmiszer.hu/cikk.php?id=3404
http://www.manna.ro/penz/valsag_fogyasztoi_szokasok_2009_03_10.html
http://www.marketinginfo.hu/tanulmanyok/essay.php?id=2128
http://www.virtus.hu/index.php?id=detailed_article&aid=65473
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/19/a_valsag_mar_kezzelfoghato_valosag/
http://index.hu/gazdasag/magyar/2009/03/19/a_valsag_mar_kezzelfoghato_valosag/
http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=5240
http://www.svet-komunikacie.sk/index.php?ID=5240
http://www.hrportal.hu/c/artalmasabb-a-ferfiakra-a-gazdasagi-valsag-20090313.html
http://www.hrportal.hu/c/artalmasabb-a-ferfiakra-a-gazdasagi-valsag-20090313.html
http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=13729
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=12552
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=16251
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=469209
http://index.hu/gazdasag/magyar/vgv070817/
http://www.hbkik.hu/index.php?id=10493


 

39 

 

45. < http://hnonline.sk/ekonomika/c1-35527920-kriza-zasiahla-aj-spotrebu-miname-

menej>, letöltés dátuma: 2010.03.17., 23:27  

46. Magyar kiskereskedelem:  Az igazi  gazdasági válság már 2006-ban elkezdődött, 

Ügyvezető menedzsment és HR portál, 

<http://www.ugyvezeto.hu/cikk/59901/magyar-kiskereskedelem-az-igazi-gazdasagi-

valsag-mar-2006-ban-elkezdodott?area=167>, letöltés ideje: 2010. 03. 25., 00:02 

47. Nem drágított jelentősen az euró bevezetése Szlovákiában, Felvidék.ma, 

<http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=10541&I

temid=35>, letöltés ideje: 2010. 03. 11., 00:34 

48. PRIESKUM: Kríza sa prejavila aj v nákupoch tovarov dlhodobej spotreby, 

Finančník, 

<http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=77449

0&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+to

varov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&cat

egory=DE&which=SK&dt=&text=&kriza>, letöltés ideje: 2010.0.16., 16:18 

49. Spotrebiteľský barometer na rok 2008, Štatistický úrad Slovenskej Republiky, 

<http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=11123>, letöltés ideje: 2010.03.9., 

23:31 

50. Történetének második legalacsonyabb mélypontján a GfK Fogyasztói Bizalom 

Index, Euroastra Internet Magazin, < http://www.euroastra.hu/node/21998>, letöltés 

ideje: 2010.03.17., 16:34 

51. Válságban a fogyasztói társadalom?, Bezdán Online, 

52. <http://www.bezdan-online.com/a/index.php/content/view/2987/25/>, letöltés ideje: 

2010. 03. 17., 12:33 

53. Válságban is tovább fogyaszt a magyar, Világgazdaság Online, 

54. <http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=262855>, letöltés ideje: 2010. 03. 05., 

18:43 

55. Väčšina Slovákov už pocítila dopady finančnej krízy, hnonline.sk, 

<http://hnonline.sk/c1-33920320-vacsina-slovakov-uz-pocitila-dopady-financnej-

krizy>, letöltés ideje: 2010. 03. 22., 14:11 

http://hnonline.sk/ekonomika/c1-35527920-kriza-zasiahla-aj-spotrebu-miname-menej
http://hnonline.sk/ekonomika/c1-35527920-kriza-zasiahla-aj-spotrebu-miname-menej
http://www.ugyvezeto.hu/cikk/59901/magyar-kiskereskedelem-az-igazi-gazdasagi-valsag-mar-2006-ban-elkezdodott?area=167
http://www.ugyvezeto.hu/cikk/59901/magyar-kiskereskedelem-az-igazi-gazdasagi-valsag-mar-2006-ban-elkezdodott?area=167
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=10541&Itemid=35
http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=10541&Itemid=35
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://www.financnik.sk/financie.php?did=54&messagefr=SK&messageid=774490&messagetitle=PRIESKUM%3A+Kr%EDza+sa+prejavila+aj+v+n%E1kupoch+tovarov+dlhodobej+spotreby&date=20090310124700&lid=80&page_messages=&category=DE&which=SK&dt=&text=&kriza
http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=11123
http://www.euroastra.hu/node/21998
http://www.bezdan-online.com/a/index.php/content/view/2987/25/
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=262855
http://hnonline.sk/c1-33920320-vacsina-slovakov-uz-pocitila-dopady-financnej-krizy
http://hnonline.sk/c1-33920320-vacsina-slovakov-uz-pocitila-dopady-financnej-krizy


 

40 

 

MELLÉKLETEK 
 

1. Számú melléklet 

Az európai unió tagállamainak a GDP alakulása (magába foglalja a 2010 és 2011-s 

előrejelzéseket is) 

 
geo\time 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

European Union (27 countries) 2,5 2 3,2 2,9 0,8 -4,1 0,7 1,6 

Belgium 3,2 1,8 2,8 2,9 1 -2,9 0,6 1,5 

Bulgaria 6,6 6,2 6,3 6,2 6 -5,9 -1,1 3,1 

Czech Republic 4,5 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,8 0,8 2,3 

Denmark 2,3 2,4 3,4 1,7 -0,9 -4,5 1,5 1,8 

Germany (including ex-GDR from 1991) 1,2 0,8 3,2 2,5 1,3 -5 1,2 1,7 

Estonia 7,2 9,4 10 7,2 -3,6 -13,7 -0,1 4,2 

Ireland 4,6 6,2 5,4 6 -3 -7,5 -1,4 2,6 

Greece 4,6 2,2 4,5 4,5 2 -1,1 -0,3 0,7 

Spain 3,3 3,6 4 3,6 0,9 -3,7 -0,8 1 

France 2,5 1,9 2,2 2,3 0,4 -2,2 1,2 1,5 

Italy 1,5 0,7 2 1,6 -1 -4,7 0,7 1,4 

Cyprus 4,2 3,9 4,1 5,1 3,6 -0,7 0,1 1,3 

Latvia 8,7 10,6 12,2 10 -4,6 -18 -4 2 

Lithuania 7,4 7,8 7,8 9,8 2,8 -18,1 -3,9 2,5 

Luxembourg (Grand-Duché) 4,4 5,4 5,6 6,5 0 -3,6 1,1 1,8 

Hungary 4,9 3,5 4 1 0,6 -6,5 -0,5 3,1 

Malta 0,7 4 3,5 4 2,1 -2,2 0,7 1,6 

Netherlands 2,2 2 3,4 3,6 2 -4,5 0,3 1,6 

Austria 2,5 2,5 3,5 3,5 2 -3,7 1,1 1,5 

Poland 5,3 3,6 6,2 6,8 5 1,2 1,8 3,2 

Portugal 1,5 0,9 1,4 1,9 0 -2,9 0,3 1 

Romania 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -8 0,5 2,6 

Slovenia 4,3 4,5 5,8 6,8 3,5 -7,4 1,3 2 

Slovakia 5 6,7 8,5 10,6 6,2 -5,8 1,9 2,6 

Finland 3,7 2,8 4,9 4,2 1 -6,9 0,9 1,6 

Sweden 4,1 3,3 4,2 2,5 -0,2 -4,6 1,4 2,1 

United Kingdom 3 2,2 2,9 2,6 0,5 -4,6 0,9 1,9 

Croatia 4,2 4,2 4,7 5,5 2,4 -5,8 0,2 2,2 

Former Yugoslav Republic of Macedonia, 
the 

4,1 4,1 4 5,9 4,9 -2 1,5 2,5 

Turkey 9,4 8,4 6,9 4,7 0,9 -5,8 2,8 3,6 

Iceland 7,7 7,5 4,3 5,6 1,3 -9,8 1,9 2,9 

Norway 3,9 2,5 2,1 2,7 1,8 -2,2 0,6 2 

Switzerland 2,5 2,6 3,6 3,6 1,8 -2,4 -0,1 1,1 

United States 3,6 3,1 2,7 2,1 0,4 -2,5 2,2 2 

Japan 2,7 1,9 2 2,4 -1,2 -5,9 1,1 0,4 

 

Forrás: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020
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2. Számú melléklet 

 

 

A munkanélküliség alakulása Európában, USA-ban és Japánban 

geo\time 2009 
m03 

2009 
m04 

2009 
m05 

2009 
m06 

2009 
m07 

2009 
m08 

2009 
m09 

2009 
m10 

2009 
m11 

200 
9m12 

2010 
m01 

2010 
m02 

Belgium 7,8 7,8 7,7 7,8 8 8,1 8,1 8,1 8,2 8,2 8 8 

Bulgaria 6,3 6,3 6,4 6,5 6,7 6,9 7,3 7,7 8,1 8,3 8,5 8,7 

Czech Republic 5,9 6,2 6,4 6,7 7,1 7,3 7,4 7,4 7,4 7,5 7,7 7,9 

Denmark 5,3 5,8 6 6,2 6,1 6,1 6,5 6,9 7,2 7,3 7,4 7,5 

Germany 7,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

Estonia 11,1 13,5 13,5 13,5 15,2 15,2 15,2 15,5 15,5 15,5 : : 

Ireland 10,9 11,4 11,9 12,1 12,2 12,4 12,9 13 13,1 13 13,2 13,2 

Greece 8,8 9,2 9,2 9,2 9,8 9,8 9,8 10,2 10,2 10,2 : : 

Spain 17,3 17,7 17,9 18,1 18,4 18,7 19 19 19 18,9 18,9 19 

France 9,1 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10 10 10,1 

Italy 7,6 7,5 7,4 7,6 7,7 7,7 8 8,1 8,1 8,4 8,5 8,5 

Cyprus 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,7 5,9 6 6,2 6,2 6,2 6,3 

Latvia 14,2 15,4 16,4 17,2 18 18,8 19,7 20 20,3 20,5 21 21,7 

Lithuania 11,1 13,6 13,6 13,6 14,4 14,4 14,4 15,8 15,8 15,8 : : 

Luxembourg (Grand-Duché) 5,4 5,3 5,3 5,4 5,3 5,4 5,4 5,5 5,5 5,6 5,5 5,5 

Hungary 9,6 9,6 9,7 9,9 10,2 10,5 10,6 10,6 10,6 10,6 11 11 

Malta 6,7 6,9 7 7,1 7,2 7,1 7,1 6,9 7 7,1 7 7,1 

Netherlands 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 

Austria 4,5 4,7 4,8 5 5 5,1 5,1 5 4,9 4,8 4,9 5 

Poland 7,9 8 8 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 8,9 9 

Portugal 9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,2 10,2 10,1 10,1 10,1 10,3 10,3 

Romania 6,2 6,4 6,4 6,4 7,2 7,2 7,2 7,6 7,6 7,6 : : 

Slovenia 5,3 5,6 5,8 6,2 6,4 6,4 6,4 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 

Slovakia 10,6 10,9 11,2 11,6 12,1 12,6 13,3 13,8 14,2 14,2 14,2 14,2 

Finland 7,7 8 8,2 8,4 8,5 8,6 8,6 8,7 8,8 8,9 8,9 9 

Sweden 7,8 8 8,6 8,3 8,4 8,7 8,7 8,8 8,7 9 9,1 9 

United Kingdom 7,2 7,5 7,7 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,7 : : 

Croatia 8,7 9,1 9,2 9,4 9,7 9,8 10,1 10,2 10,5 10,7 10,9 11,1 

Turkey 12,9 13,1 13,1 12,8 12,7 12,9 12,7 12,3 11,9 11,7 : : 

Norway 3,1 3,1 3,1 3 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 : 

United States 8,6 8,9 9,4 9,5 9,4 9,7 9,8 10,1 10 10 9,7 9,7 

Japan 4,8 5 5,1 5,3 5,6 5,4 5,3 5,2 5,3 5,2 4,9 : 

 
Forrás: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelecti

on=1&plugin=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1
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3. Számú melléklet 

Kérdőív - A gazdasági válságról 

Jelen kérdőív a gazdasági válságnak a Szlovákia déli régióiban élőkre gyakorolt hatását 

kívánja felmérni. A kitöltés önkéntes, és névtelen. A kapott információkat bizalmasan 

kezelem, a válaszok felhasználása csakis statisztikai jellegű. 

 
 Kötelező 

 

1. Nemed *  

 Férfi 

 Nő 

2. Életkorod *  

 19-23 

 24-28 

 29-... 

3. Szlovákia déli részén mely járásában laksz? *  

 BA, DS, KN, NZ, GA, SA, NR 

 LV, VK, LC, RS, RA 

 RV, KS,KE, TV, MI 

4. Foglalkoztatnak a gazdasági válsággal kapcsolatos hírek, információk? *  

 igen, foglalkoztatnak  

 többé-kevésbé foglalkoztatnak 

 nem foglalkoztatnak különösebben 

 nem is hallok róluk 

5. A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság 

édesapád esetében? *  

 az állás teljesen biztonságban van  

 az állás veszélyben van  

 elveszett az állás, de már sikerült találni újat  

 elveszett az állás, és munkanélküli 

 eddig is munkanélküli volt 

 diák/ nyugdíjas/ rokkantnyugdíjas  

 egyéb 
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6. A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság 

édesanyád esetében? *  

 az állás teljesen biztonságban van  

 az állás veszélyben van  

 elveszett az állás, de már sikerült találni újat  

 elveszett az állás, és munkanélküli 

 eddig is munkanélküli volt 

 diák/ nyugdíjas/ rokkantnyugdíjas  

 egyéb 

7. A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság saját 

magad esetében? *  

 az állás teljesen biztonságban van  

 az állás veszélyben van  

 elveszett az állás, de már sikerült találni újat  

 elveszett az állás, és munkanélküli vagyok 

 eddig is munkanélküli voltam  

 diák/ nyugdíjas/ rokkantnyugdíjas  

 egyéb 

8. Miből származik a bevételed? (Több válasz is lehetséges) *  

 saját vállalkozás 

 teljes munkaidő 

 részmunkaidő 

 szülői támogatás 

 alkalmi munka (brigád) 

 ösztöndíj 

 egyéb 

9. Érzékeled saját magadon a gazdasági válság hatásait? *  

 Igen 

 Nem 

10. Milyen módon befolyásolja a gazdasági válság a Te személyes anyagi 

helyzetedet? *  

 javult az anyagi helyzetem 

 nem romlott az anyagi helyzetem 
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 még nem romlott az anyagi helyzetem, de valószínűleg romlani fog 

 még nem romlott az anyagi helyzetem, de biztosan romlani fog 

 már romlott az anyagi helyzetem 

 

11. Szerinted az EURÓ (€) bevezetése hogyan befolyásolta a gazdasági válság 

hatását a régióban ahol laksz? *  

 Pozitív irányban 

 Negatív irányban 

 Nem befolyásolta 

 Nem tudom eldönteni 

 

 

Submit
 

Powered by Google Docs Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms 

 

http://docs.google.com/
https://spreadsheets.google.com/reportabuse?hl=en&formkey=dE01bDdQSncwMzYteEViTXNRaFZPYVE6MA&source=https%253A%252F%252Fspreadsheets.google.com%252Fviewform%253Fhl%253Den%2526formkey%253DdE01bDdQSncwMzYteEViTXNRaFZPYVE6MA
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
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4. Számú melléklet 

 

8. ábra: Nem szerinti válaszadások 

 

    Nem 

Total     Férfi Nő 

Járás BA, DS, 
KN, NZ, 
GA, SA, 
NR 

74 211 285 

LV, VK, 
LC, RS, 
RA 

12 21 33 

RV, KS, 
KE, TV, 
MI 

15 31 46 

Total 101 263 364 

 

9. ábra: Korcsoport szerinti eloszlás 

   Kor 

Total 
    

19 - 23 24 - 28 
29 vagy 
idősebb 

Járás BA, DS, 
KN, NZ, 
GA, SA, 
NR 

182 59 44 285 

LV, VK, 
LC, RS, 
RA 

22 7 4 33 

RV, KS, 
KE, TV, 
MI 

26 17 3 46 

Total 230 83 51 364 

 

 

10. ábra: Foglalkoztatnak a gazdasági válsággal kapcsolatos hírek, információk? 

   
Foglalkoztatnak a gazdasági válsággal kapcsolatos hírek, 
információk? 

Total 

    

Igen, 
foglalkoztatnak 

Többé-
kevésbé 
foglalkoztatnak 

Nem 
foglalkoztatnak 
különösebben 

Nem is 
hallok 
róluk 

Járás BA, DS, 
KN, NZ, 
GA, SA, 
NR 

101 151 32 1 285 

LV, VK, 
LC, RS, 
RA 

5 21 7 0 33 

RV, KS, 
KE, TV, 
MI 

19 21 5 1 46 

Total 125 193 44 2 364 
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11. ábra: A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság édesapád 

esetében? 

   A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság édesapád esetében? 

Total 

    Az állás 
teljesen 
biztonságban 
van 

Az állás 
veszélyben 
van 

Elvesztett 
az állás, 
de már 
sikerült 
találni 
újat 

Elvesztett az 
állás, és 
munkanélküli 

Eddig is 
munkanélküli 
volt 

Diák, nyugdíjas, 
rokkantnyugdíjas Egyéb 

Járás BA, 
DS, 
KN, 
NZ, 
GA, 
SA, 
NR 

118 65 6 10 8 31 47 285 

LV, 
VK, 
LC, 
RS, 
RA 

11 6 2 2 2 5 5 33 

RV, 
KS, 
KE, 
TV, 
MI 

18 11 4 2 1 6 4 46 

Total 147 82 12 14 11 42 56 364 

 

 

12. ábra: A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság édesanyád 

esetében? 

   A munkaerő-piaci helyetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság édesanyád esetében? 

Total 

    Az állás 
teljesen 
biztonságban 
van 

Az állás 
veszélyben 
van 

Elvesztett 
az állás, 
de már 
sikerült 
találni 
újat 

Elvesztett az 
állás, és 
munkanélküli 

Eddig is 
munkanélküli 
volt 

Diák, nyugdíjas, 
rokkantnyugdíjas Egyéb 

Járás BA, 
DS, 
KN, 
NZ, 
GA, 
SA, 
NR 

151 41 9 11 13 36 24 285 

LV, 
VK, 
LC, 
RS, 
RA 

17 5 1 0 3 4 3 33 

RV, 
KS, 
KE, 
TV, 
MI 

25 4 3 4 3 6 1 46 

Total 193 50 13 15 19 46 28 364 
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13. ábra: A munkaerő-piaci helyzetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság saját 

magad esetében? 

 

 

14. ábra: A bevételek összetétele járások szerint: BA, DS, KN, NZ, GA, SA, NR 

   Saját 
vállalkozás 

Teljes 
munkaidő Részmunkaidő 

Szülői 
támogatás 

Alkalmi 
munka Ösztöndíj Egyéb 

Valid Igen 14 61 19 169 117 55 38 

Nem 270 223 265 115 167 229 246 

 

15. ábra: A bevételek összetétele járások szerint: LV, VK, LC, RS, RA 

   Saját 
vállalkozás 

Teljes 
munkaidő Részmunkaidő 

Szülői 
támogatás 

Alkalmi 
munka Ösztöndíj Egyéb 

Valid Igen 1 6 1 22 13 11 2 

Nem 32 27 32 11 20 22 31 

 

16. ábra: A bevételek összetétele járások szerint: RV, KS, KE, TV, MI 

   Saját 
vállalkozás 

Teljes 
munkaidő Részmunkaidő 

Szülői 
támogatás 

Alkalmi 
munka Ösztöndíj Egyéb 

Valid Igen 0 6 0 35 8 7 10 

Nem 46 40 46 11 38 39 36 

 

 

 

 

   
A munkaerő-piaci helyetet hogyan befolyásolta a gazdasági válság saját magad esetében? 

Total 

    Az állás 
teljesen 
biztonságban 
van 

Az állás 
veszélyben 
van 

Elvesztett 
az állás, 
de már 
sikerült 
találni 
újat 

Elvesztett az 
állás, és 
munkanélküli 

Eddig is 
munkanélküli 
volt 

Diák, nyugdíjas, 
rokkantnyugdíjas Egyéb 

Járás BA, 
DS, 
KN, 
NZ, 
GA, 
SA, 
NR 

56 22 1 8 9 169 20 285 

LV, 
VK, 
LC, 
RS, 
RA 

6 3 0 1 0 21 2 33 

RV, 
KS, 
KE, 
TV, MI 

4 2 1 0 3 34 2 46 

Total 66 27 2 9 12 224 24 364 
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17. ábra: Érzékeled saját magadon a gazdasági válság hatásait? – Régiók szerint 

   
Érzékeled saját 
magadon a gazdasági 
válság hatásait? 

Total     Igen Nem 

Járás BA, DS, 
KN, NZ, 
GA, SA, 
NR 

159 126 285 

LV, VK, 
LC, RS, 
RA 

11 22 33 

RV, KS, 
KE, TV, 
MI 

25 21 46 

Total 195 169 364 

 

18. ábra: Érzékeled saját magadon a gazdasági válság hatásait? - általánosan 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Igen 195 53,6 53,6 53,6 

Nem 169 46,4 46,4 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 

19. ábra: Milyen módon befolyásolja a gazdasági válság a Te személyes anyagi 

helyzetedet? 

   
Milyen módon befolyásolja a gazdasági válság a Te 
személyes anyagi helyzetedet? 

Total 

    

Javult az 
anyagi 
helyzetem 

Nem 
romlott az 
anyagi 
helyzetem 

Még nem 
romlott az 
anyagi 
helyzetem, 
de 
valószínűleg 
romlani fog 

Még nem 
romlott az 
anyagi 
helyzetem, 
de 
biztosan 
romlani 
fog 

Már 
romlott az 
anyagi 
helyzetem 

Járás BA, DS, 
KN, NZ, 
GA, SA, 
NR 

8 127 44 15 91 285 

LV, VK, 
LC, RS, 
RA 

2 16 8 0 7 33 

RV, KS, 
KE, TV, 
MI 

1 24 4 2 15 46 

Total 11 167 56 17 113 364 
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20. ábra: Szerinted az EURÓ bevezetése hogyan befolyásolta a gazdasági válság hatását 

a régióban, ahol laksz? – régiók szerint 

   
Szerinted az EURÓ bevezetése hogyan 
befolyásolta a gazdasági válság hatását a 
régióban, ahol laksz? 

Total 

    Pozitív 
irányban 

Negatív 
irányban 

Nem 
befolyásolta 

Nem 
tudom 
eldönteni 

Járás BA, DS, 
KN, NZ, 
GA, SA, 
NR 

69 91 43 82 285 

LV, VK, 
LC, RS, 
RA 

6 8 9 10 33 

RV, KS, 
KE, TV, 
MI 

6 12 4 24 46 

Total 81 111 56 116 364 

 

21. ábra: Szerinted az EURÓ bevezetése hogyan befolyásolta a gazdasági válság hatását 

a régióban, ahol laksz? - általánosan 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Pozitív 
irányban 

81 22,3 22,3 22,3 

Negatív 
irányban 

111 30,5 30,5 52,7 

Nem 
befolyásolta 

56 15,4 15,4 68,1 

Nem tudom 
eldönteni 

116 31,9 31,9 100,0 

Total 364 100,0 100,0   

 


