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Bevezetés 

A gazdasági válság vizsgálata empirikus módszerekkel azért különösen érdekes és 
fontos kérdés, mert ilyenkor a gazdasági folyamatok gyors és intenzív változásáról 
kaphatunk képet. Az ehhez hasonló körülmények komoly kihívások elé állítják a 
vállalatokat, ilyenkor mutatkozik meg, hogy milyen mértékben van meg a cégekben a 
hosszú távú üzleti siker egyik fontos tényezője, a rugalmasság és az 
alkalmazkodóképesség. 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Nonprofit Kft. évente több olyan kérdőíves 
felvételt is végez, amelyekben különböző vállalatcsoportok értékelését tárja fel 
aktuális üzleti helyzetükről és várakozásaikról. 

Miután a gazdasági válság jelei egyre határozottabban mutatkoztak meg 
Magyarországon is, vetődött fel, hogy a különleges körülményekre való tekintettel 
szükség lenne egy új kutatásra. Ebben az üzleti helyzetre vonatkozó szokásos, 
sztenderd kérdések mellett különleges figyelmet kell szentelni annak, hogy a cégek 
milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy kivédjék a válság 
működésükre gyakorolt kedvezőtlen hatásait vagy akár előnyt kovácsoljanak a 
gyorsan változó folyamatokból. Erre a válság hatásaira összpontosító adatfelvételre 
került sor 2009 márciusban és júniusban1. 

Dolgozatunkban az MIK GVI három vállalati adatfelvételének eredményei alapján két 
témakörrel foglalkozunk. Egyrészt megvizsgáljuk, hogy a vállaltok érzékelt üzleti 
helyzete és kilátásai hogyan változnak, hogyan mozognak együtt a gazdasági 
folyamatokkal, különös tekintettel a válság jeleinek megmutatkozásától kezdődő 
időszakra. Másrészt azt tárjuk fel, hogy melyek a vállalatok által alkalmazott 
válságkezelő stratégiák, és hogy ezek köthetőek-e eltérő jellemzőkkel bíró vállalati 
csoportokhoz. 

 

1. A világgazdasági válság megjelenése Magyarországon 

A 2007-2008-ban elindult gazdasági válság valószínűleg a legsúlyosabb krízis a 
harmincas évek nagy világválsága óta. Az amerikai hitelválság a pénzügyi piacokon 
keresztül hamar elérte az egész világot, és a reálgazdaságra, ezen keresztül pedig a 
foglakoztatásra is jelentős negatív hatást gyakorolt. Még mindig jelentős 
bizonytalanság övezi azt a kérdést, hogy a válság mennyire lesz elhúzódó. 

Az USA bruttó hazai terméke és ipari termelése esetében jól látható a 2008 második 
felére jellemző meredek zuhanás, melyet ugyan 2009 első félévében némi javulás 
követ, de ez egyelőre csak a visszaesés ütemének mérséklődését jelenti (lásd az F1. 
és F2. ábrákat). 

                                            
1 A kutatás koncepciójának kialakítását a Kopint-Tárki kutatóival közösen végeztük, és az első 
adatfelvételre az MKIK GVI és a Kopint-Tárki együttműködésében került sor. 
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A német GDP és ipari termelés 2009 első negyedévében folytatta 2008-as 
mélyrepülését, de az Ifo az év hátralevő részére és 2010-re már enyhe gazdasági 
növekedést prognosztizál (lásd az F3. és F4. ábrákat). 

Az üzleti bizalom megítélése 2008 végén mind a német, mind a francia vállalkozások 
körében elérte a felmérések2 története során tapasztalt legalacsonyabb értékeket. 
2009 első felében mindkét ország vállalatai derűlátóbban nyilatkoztak jelenlegi üzleti 
helyzetükről és következő féléves kilátásaikról, így a bizalmi index növekedni 
kezdett, de még mindig jóval hosszú távú átlaga alatt van (lásd az F5. és F6. 
ábrákat). 

A nyugat-európai – és különösen a német – gazdaság helyzetének változása nagy 
jelentőséggel bír a magyar gazdaság szempontjából, mivel Németország a magyar 
ipari export egyik fő piaca. 2007-ben a teljes magyar export 28,4%-a irányult 
Németországba, 2008-ben pedig 26,6%.  

A gazdasági válság hatásai 2008 harmadik negyedévétől váltak láthatóvá a magyar 
gazdaság statisztikai adataiban. Ez a belső és külső kereslet jelentős 
mérséklődésében, az értékesítési problémák miatti termeléscsökkentésben, a 
külkereskedelmi forgalom megtorpanásában, a stagnáló fogyasztásban, a csökkenő 
beruházásokban, a munkanélküliség emelkedésében és az infláció 
mérséklődésében is megnyilvánult. 

A bruttó hazai termék növekedése már 2008 elején lelassult, a harmadik 
negyedévben már stagnálást mutatott, az év végén pedig a GDP meredeken 
csökkenni kezdett. A visszaesés üteme 2009-ben fokozódott, az első negyedévben a 
magyar gazdaság teljesítményét alapvetően a világgazdasági recesszió, valamint a 
belső kiadáscsökkentő és az egyensúly javítását célzó intézkedések határozták meg. 
A bruttó hazai termék az év első negyedévében 6,7%-kal csökkent, amely 
visszaesés fő oka az ipari teljesítmény és a külkereskedelmi forgalom nagyarányú 
csökkenése volt. 2009 második negyedévében – előzetes adatok szerint – 
Magyarország bruttó hazai terméke 7,6%-kal, a naptárhatást figyelembe véve 7,5%-
kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva, ami 1988 óta tapasztalt 
legerősebb negyedéves visszaesés. Az előző negyedévhez képest ugyanakkor a 
visszaesés csak 2,1%-os volt, mely kisebb, mint az első negyedévi csökkenés 
(2,6%). (lásd az F7. ábrát) 

Az ipari termelés sok éve tartó növekedése 2008 közepén tört meg, ezután gyors 
ütemű visszaesés következett be, melynek oka elsősorban az exportkereslet 
drasztikus szűkülése volt. A zuhanás 2009 áprilisában érte el eddigi mélypontját: 
ekkor az ipar teljesítménye közel 30%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel 
korábban. Az ipari termelés volumene 2009 első félévében 22,5%-kal volt 
alacsonyabb, mint az előző év azonos időszakában (lásd az F8. ábrát). 

A külkereskedelmi termékforgalom – mind a behozatalt, mind a kivitelt tekintve – 
2009 januárjától kezdve mutat visszaesést. Az év első négy hónapjában 25-28%-os 
csökkenést mutattak az adatok az előző év azonos időszakához viszonyítva. 2009 
májusában az euróban számolt export 24%-kal, az import pedig 32%-kal volt 
kevesebb, mint 2008 májusában (lásd az F9. ábrát). 

                                            
2 Németország esetében az Ifo iparra és kereskedelemre vonatkozó vállalati konjunktúra-
felmérésének adatait (www.cesifo-group.de), Franciaország estében pedig az INSEE ipari vállalati 
konjunktúra-felvételeinek eredményeit (www.insee.fr) használtuk. 
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A magyar ipari termelés visszaesése jelentősen csökkentette a foglalkoztatottságot 
több iparágban is. A tömeges elbocsátások az exportban érdekelt cégek mellett a 
járműipart, az építőipart és a lakásberuházásokat, illetve a híradás-technikai és az 
elektronikai szektort sújtották legnagyobb mértékben. 2008 utolsó és 2009 első 
negyedévére a foglalkoztatottság erőteljes esése és a munkanélküliségi ráta gyors 
emelkedése volt jellemző (lásd az F10. és F11. ábrákat). 2009 első negyedévében a 
15–64 éves korosztályban a foglalkoztatottak száma az egy évvel korábbitól 79 ezer 
fővel, azaz 2,1%-kal maradt el. A foglalkoztatási ráta 1 százalékponttal, 55,3%-ra 
csökkent. A munkanélküliek létszáma a 15–64 éves népességen belül az előző 
évhez képest jelentősen, 88 ezerrel (27%) növekedett. A munkanélküliségi ráta egy 
év alatt 7,8%-ról 9,8%-ra emelkedett. 2009 második negyedévében a 15–64 éves 
népesség 61,5%-a jelent meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatottak létszáma 72 
ezer fővel maradt el az egy évvel korábbitól. A 15–64 éves népességre számított 
foglalkoztatási ráta 55,6%-nak felelt meg, mely az előző év azonos időszakinál 0,9 
százalékponttal alacsonyabb, az előző negyedévinél azonban 0,5 százalékponttal 
magasabb. A munkanélküliek létszáma 402 ezer fő volt, mely 83 ezer fővel haladta 
meg az egy évvel ezelőtti adatot. A munkanélküliségi ráta 9,6%-os értéke 2 
százalékponttal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.3 

A GVI által feldolgozott cégbírósági adatok szerint 2009. július végéig 9000 céggel 
szemben indult felszámolási eljárás Magyarországon, miközben 2008-ban hét hónap 
alatt közel 6700 cég jutott erre a sorsra, így a növekedés az előző évhez képest 35% 
százalékos. A felszámolások száma már szeptemberben meghaladhatja a tavalyi 
egész éves – eddig éves rekordnak számító – 11500-as értéket. Az év első hét 
hónapjában közel 8000 cég végelszámolása indult meg, holott tavaly ilyenkor még 
csak 5940 cég bezárásáról döntöttek tulajdonosaik (ez ugyancsak közel 35 
százalékos növekedést jelent). Az Opten kft. adataiból4 kiderül, hogy 2009 első 
félévében Magyarországon több, mint ezer építőipari cég került végelszámolás alá, 
holott tavaly ilyenkor még csak 663 társaság tulajdonosai döntöttek a cég 
megszüntetése mellett. A felszámolások száma szintén jelentős emelkedést mutat: 
az első félévben 22 százalékkal volt több, mint 2008 azonos félévében. Eközben 
soha nem látott módon csökken az új cégek száma az ágazatban: 2009 első felében 
2589 céget alapítottak Magyarországon az építőiparban, míg tavaly az első hat 
hónapban 3761 új céget jegyeztek be az ágazatban. 

A GfK Hungária felmérése szerint5 a magyar háztartások napi fogyasztási cikkek 
vásárlásaiban megmutatkozó csökkenő tendencia már azelőtt létezett, hogy a 
gazdasági válság hatásai elérték volna Magyarországot, de a krízis erőteljesen 
felerősítette a fogyasztási döntések újragondolását. A fogyasztási szerkezet 
megváltoztatását elsősorban a munkanélküliségtől való félelem és a családok anyagi 
helyzetének romlása okozta. A GfK fogyasztói bizalmi indexének értéke 2009 első 
negyedévében a felmérés történetének legalacsonyabb értékét érte el, viszont 
júniusban már számottevően emelkedett és csaknem teljesen visszaállt a gazdasági 
válság előtti, 2008. szeptemberi szintre. 

                                            
3Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/fog/fog20906.pdf 
4Forrás: 
http://www.privatbankar.hu/cikk/kereskedelmi_ingatlan/tisztul_az_epitoipar_a_valsag_hatasara_31002 
5Forrás: http://hvg.hu/kkv/20090226_tej_hus_kereskedelem.aspx 
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1.1 ábra: A GFK Hungária komplex Fogyasztói Bizalom Indexének alakulása 2007. 
június és 2009. június között 
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2. A magyar vállalatok üzleti helyzete és várakozásai a GVI vállalati vizsgálatainak 
tükrében 

2.1. Két üzleti konjunktúravizsgálat tanulságai 

Az MKIK GVI végzi Magyarországon a legkiterjedtebb, legtöbb céget felmérő üzleti 
konjunktúrakutatást 1998 óta. A felvétel 2008 októberi eredményei mély válság 
bekövetkeztét vetítették előre a magyar gazdaságban, miután a GVI 
konjunktúramutató értéke rekord mélységbe, -8%-ra esett6  

2009 áprilisában 1450 cég részvételével elvégzett kutatás során a konjunktúramutató 
még mélyebbre -18%-ra esett (lásd a 2.1.1. ábrát), ami a válság további mélyülését 
vetíti előre. A reálgazdasági visszaesés mértéke szinte minden cégcsoportot 
megegyező arányban érintett 2009 első felében, az üzleti várakozások azonban már 
vetítettek elő biztató jeleket 2009 végére. 

A magyar és a külföldi tulajdonban lévő cégeknél a konjunktúramutató hasonló 
mértékű romlásáról beszélhetünk, emellett a legrosszabb helyzetet a tisztán magyar 
tulajdonban levő cégek jelezték. A különböző nagyságú cégek között a legrosszabb 
helyzetről a mikro-, és a kisvállalatok tudósítottak. Az exportaktivitás szerint 
csoportosítva a cégeket azt láthatjuk, hogy a teljesen magyar piacra termelő cégek 
üzleti helyzete a legrosszabb. Az ágazatok között pedig az építőiparban és a 
kereskedelemben volt a legalacsonyabb a GVI konjunktúramutató értéke. 

A mélybe zuhanó konjunktúra-mutató minden részindikátora további romlást mutatott 
2008 októberéhez képest. Mind a belföldi, mind az exportértékesítés iránti keresletet 
és az elmúlt hónapok forgalmát romlónak ítélték meg a válaszadó cégek, és a 
következő fél évben további romlásra számítottak. A legkedvezőtlenebb (több mint  
-45%-os szinten mozgó) a beruházási aktivitás mutatója volt. Az eredmények szerint 
tovább csökkent a munkaerő-kereslet is. Egyedül a rendelésállományra vonatkozó 
adatok mutattak némi pozitív tendenciát, mivel mérséklődött a kereslet-visszaesés 
üteme. A rendkívül mély recessziónak megfelelően a kapacitáskihasználtság átlagos 
szintje nagyon mélyre, 71%-ra süllyedt, amely a legmélyebb pont a kutatás kezdete 
óta. 

                                            
6 A Konjunktúra Mutató számítása egy cégre:  
km =0,1*uhjx + 0,2*uhvx + 0,1*vjjx + 0,2*vjvx + 0,2*msvx + 0,1*bgvx + 0,1*bevx,  
ahol uhjx: jelenlegi üzleti helyzet, értékei: 1 (jó), 0 (kielégítő), -1 (rossz) 
uhvx: üzleti helyzet a következő 6 hónapban, értékei: 1 (javul), 0 (nem változik), -1 
(romlik) 
vjjx: a vállalkozás jövedelmezősége jelenleg, értékei: 1 (jó), 0 (kielégítő), -1 (rossz) 
vjvx: a vállalkozás jövedelmezősége a következő 6 hónapban, értékei: 1 (javulni fog), 
0 (nem változik),  -1 (romlani fog) 
msvx: a rendelések volumene a következő 6 hónapban, értékei: 1 (nőni fog), 0.33 
(azonos lesz),         -0.33 (csökkenni fog), -1 (nincs) 
bgvx: gépberuházások volumene az előző évhez képest várhatóan, értékei: 1 (nő), 
0.33 (változatlan),  
-0.33 (csökken), -1 (nincs) 
Bevx: építési beruházások volumene az előző évhez képest várhatóan, értékei: 1 
(nő), 0.33 (változatlan), -0.33 (csökken), -1 (nincs) 
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2009. júliusában került sor a Figyelő, az MKIK GVI és a Volksbank közös kutatása, a 
„KKV Körkép” tizenkilencedik adatfelvételére, amely vizsgálat negyedéves 
rendszerességgel vizsgálja a magyarországi kis- és közepes vállalati szektor üzleti 
helyzetét. Az adatok azt mutatják, hogy 2008 harmadik és negyedik negyedévében a 
kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete drámai mértékben romlott, majd 2009 
első két félévében kismértékű javulás indult. A kkv-k rövid távú várakozásaira még 
2009 júliusában is a pesszimizmus jellemző, a KKV Konjunktúraindex7 még mindig a 
negatív tartományban van és csak igen enyhe növekedést mutat az előző 
negyedévhez képest. 2009 első negyedévéhez képest erőteljesen csökkent a 
vállalkozások véleményének heterogenitása: a Bizonytalansági Index 0,38-ra, a 
felmérés történetének eddigi legalacsonyabb értékére esett vissza (lásd a 2.1.2. 
ábrát) – ami a válság kiterjedtebbé válásaként interpretálható. A vállalatok a 
rendelésállományt és az elmúlt félév termelési szintjét tekintve jobb helyzetről 
számoltak be, mint 2009 áprilisában, a jelenlegi üzleti helyzet és a jövedelmezőség 
megítélése viszont romlott. A vállalatok a várható beruházási aktivitást kivéve minden 
tekintetben jobb helyzetre számítanak a következő fél év során, mint az elmúlt 
negyedévben, a legnagyobb mértékben a létszámra és a kapacitáskihasználtságra 
vonatkozó várakozások javultak. A pozitív elmozdulás ellenére – a várható 
kapacitáskihasználtság kivételével – minden, a várakozásokra vonatkozó mutató a 
negatív tartományban maradt. 

                                            
7 A KKV Konjunktúraindex számítása egy cégre:  
KKV_KI=(raj_ + uhj_ + vjj_ + tszm_ + lvv_ + uhv_ + vjv_ + cue_ + tszv_ +bvv_)/10, 
ahol 
Raj: rendelésállomány, értékei: 1 (magas), 0 (közepes), -1 (alacsony) 
Uhj: üzleti helyzet jelenleg, értékei: 1 (jó), 0 (kielégítő), -1 (rossz) 
Vjj: jelenlegi jövedelmezőség, értékei: 1 (jó), 0 (kielégítő), -1 (rossz) 
Tszm: termelési szint – visszatekintő mutató, értékei: 1 (nőtt) 0 (azonos maradt) -1 
(csökkent) 
Lvv: létszám várható változása, értékei: 1 (növekszik), 0 (nem változik), -1 (csökken) 
Uhv: üzleti helyzet várhatóan, értékei: 1 (jó), 0 (kielégítő), -1 (rossz) 
Vjv: várható jövedelmezőség, értékei: 1 (javulni fog), 0 (nem változik), -1 (romlani 
fog) 
Cue: várható kapacitáskihasználás a következő 6 hónapban, értékei: 1 (nőni fog), 0 
(azonos marad),   -1 (csökkenni fog) 
Tszv: várható termelési szint, értékei: 1 (nőni fog), 0 (azonos marad), -1 (csökkenni 
fog) 
Bvv: beruházások várhatóan, értékei: 1 (nő), 0.33 (változatlan marad), -0.33 
(csökken), -1 (nem lesz beruházás) 
A KKV Bizonytalansági Index egy n elemű cégcsoport esetében a Konjunktúraindex 
szórása. 
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2.1.1. ábra: A GDP és a Konjunktúra Mutató alakulása, 1998-2009. 
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2.1.2. ábra: KKV Konjunktúra- és Bizonytalansági Index, 2005. január – 2009. július 
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2.2. Egy kiegészítő vizsgálat: az üzleti helyzet értékelésének változása 

Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézete (MKIK GVI) 2009 márciusban és 
júniusban kérdőíves kutatást folytatott több mint 300 magyarországi vállalkozás 
körében, amelynek középpontjában a vállalatok gazdasági válságra adott 
reakcióinak vizsgálata állt8. A kutatás célja a gazdasági válság hatásainak 
feltérképezése, valamint ezen hatások kivédésére tett, illetve tervezett vállalati 
ellenlépések felmérése volt. A júniusban megismételt az adatfelvétel során a 
márciusban megkérdezett vállalatok többségét (258 céget) sikerült újra felkeresni. 
Ennyi cégre kiterjedő panel-minta áll a rendelkezésünkre, aminek elemzése által 
megbízható információ birtokába juthatunk a válságérzékelés, valamint a válság 
hatásainak kivédésére tett lépések változásával kapcsolatban. 

A következőkben az üzleti helyzet értékelésének átlagos változását9 térképezzük fel 
a különböző vállalatcsoportok esetében, a 2.3. alfejezetben pedig a panel-adatbázis 
sajátosságát kihasználva a változás mögött álló folyamatokba is bepillantást nyerünk. 
A 3. fejezetben tárjuk fel, hogy a vállalatok milyen lépéseket tettek az általuk érzékelt 
problémák kezelésére. 

A kérdőívben számos, a vállalatok üzleti helyzetére és várakozásaira vonatkozó 
kérdés szerepelt. Az első ilyen a cégek belföldi értékesítésének az elmúlt fél év 
során végbement változásáról szerzett információt. 

Ezen mutató értéke a legtöbb vállalatcsoportban romlást mutatott a két kérdezési 
időpont között. A tisztán hazai tulajdonú cégek körében közepesen erős romlás 
tapasztalható, a külföldi tulajdonnal rendelkező cégek körében csak alig észrevehető 
csökkenés (szinte stagnálás). A 2008-as év nettó árbevétele szerint csoportosítva a 
cégeket azt láthatjuk, hogy a 250 és 500 millió forint közötti árbevételűek enyhe 
javulást, a nagyobb árbevételű cégek (500 millió és 1 milliárd forint közöttiek) pedig 
erőteljes romlást jeleztek.  

A belföldi értékesítés volumene a kizárólag belföldre termelő és a döntően exportáló 
vállalkozások körében jelentős visszaesést mutatott, az értékesítésük felénél 
kevesebbet exportálók esetében pedig stagnálást. Belföldi értékesítésük megítélése 
tekintetében a 20 fő alatti és a 100-249 fő közötti cégek enyhébb, a 20-99 fő közötti 
vállalatok pedig erősebb visszaesést mutattak. A 250 fő feletti nagyvállalatok relatíve 
erős javulást jeleztek.  

Gazdasági ágak szerint a legerősebb negatív elmozdulás a feldolgozóipar és az 
építőipar területén működő vállalatok körében látható. A hitellel nem rendelkező 
vállalatok esetében erősebben romlott a mutató átlagos értéke, mint a hitellel 
rendelkező cégek körében. A pénzügyi fegyelmet megsértő cégek10 helyzete 
rosszabb volt 2009. márciusban és ugyanolyan ütemben romlott, mint a pénzügyi 
fegyelem ellen nem vétő vállalatok megfelelő mutatója. A belföldi értékesítés 

                                            
8 A márciusi adatfelvételre a Kopint-Tárkival közösen, és részben a HVG támogatása mellett került 
sor. Az eredmények első elemzését lásd: Bartha Attila – Tóth István János:  
Rendezetlen visszavonulás. HVG, 2009/15. szám; 
http://hvg.hu/hvgfriss/2009.15/200915_VALLALAToK_A_VALSAG_IDEJEN_Rendezetlen_viss.aspx 
9 A két időpont közötti változást kifejező változó három értéket vehet fel: -1 jelzi a romlást, 0 a 
stagnálást és 1 a javulást. Ezek vállalat-kategóriánkénti átlagát vizsgáltuk. A fejezetben csak a 
jelentősebb, 0,1 feletti, illetve -0,1 alatti átlagpontszámmal leírható változásokat elemeztük. 
10 Definíciónk szerint azok a cégek sértették meg a pénzügyi fegyelmet, amelyek az elmúlt 6 hónap 
alatt akár csak egyszer is tartoztak üzleti partnerüknek vagy késtek adók vagy társadalombiztosítási 
járulékok befizetésével.  
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tekintetében a devizahitellel nem rendelkezők helyzete márciusban és júniusban is 
jobb volt, mint a többi vállalaté, de helyzetük erősebben romlott a két időpont között. 
A devizakitettséggel11 jellemezhető cégek helyzete a többi céghez viszonyítva 
erősebb romlást mutatott. 

Az exportértékesítés volumene esetén csak a legnagyobb árbevételű cégeknél 
érezhető némi pozitív elmozdulás, de az egyenleg továbbra is negatív, azaz 2009. 
júniusban több cégnél volt exportcsökkenés, mint exportnövekedés. A több cégnél az 
exportértékesítés 2009. március – 2009 június között bekövetkező erősödő 
visszaeséséről beszélhetünk (lásd az F12. ábrát).  

Gazdasági ágak szerint azt láthatjuk, hogy a legnagyobb romlást az építőipar 
területén működő cégek szenvedik el (lásd az F14. ábrát). A hitellel nem rendelkező 
cégeknél az exportértékesítés erőteljesebben romlott, mint a hitellel rendelkezőké. 

A belföldi értékesítés volumenének a következő 6 hónapra vonatkozó várható 
változása esetében erős romlást tapasztalhatunk a 250 millió forint alatti éves 
árbevételű cégek körében, míg a legnagyobb (az 1 milliárd forint feletti) árbevételt 
elérő cégek várakozásai már javultak. A feldolgozóipar, az építőipar és a 
kereskedelem területén működő vállalkozások körében javultak az értékesítési 
várakozások, a szolgáltató cégek esetében pedig romlottak (lásd az F16. ábrát). 

Az exportértékesítés volumenének következő 6 hónapra vonatkozó várható 
változása elsősorban a külföldi tulajdonnal rendelkező cégek körében mutatott 
erőteljes javulást. Ezen kívül szignifikáns változást mutattak az éves árbevétel szerint 
képzett csoportok is: a 250 millió forint alatti és az 500 millió forint és 1 milliárd forint 
közötti árbevételű cégek romlást mutatnak, a 250 millió forint és 500 millió forint 
közötti, valamint az 1 milliárd forint feletti árbevételű vállalatok átlagos adatai pedig 
javuló tendenciát jeleztek (lásd az F17. ábrát). A forint-, illetve devizahitellel nem 
rendelkező vállalatok várakozásai némi javulást mutattak. 

A beruházások volumenének következő 6 hónapra várható alakulását jelző indikátor 
nem mutatott kifejezetten nagy eltérést a két vizsgálati időpont között. A 
foglalkoztatásra vonatkozó várakozások (a cégnél foglalkoztatottak számának 
várható alakulása a következő 6 hónapban) sem mutattak lényeges változást 2009 
március és június között. Ezek az eredmények azt jelzik, hogy magyar gazdaságban 
nem történ érdemleges változás 2009. március és június között, sőt a várakozások 
esetében sem láthattunk jelentős elmozdulásokat, ami a válság elhúzódására 
utalnak a magyar gazdaságban. 

 

                                            
11 Definíciónk szerint azok a cégek jellemezhetők devizakitettséggel, amelyeknek van hitele külföldi 
devizában, viszont nem exportálnak, így nem jutnak devizához, amiből fizethetnék hitelük 
törlesztőrészleteit. Emiatt különösen ki vannak téve az árfolyamváltozások hatásainak. 
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2.3. A válságérzékelés változásának feltérképezése paneladatok segítségével 

A panel minta12 lehetővé teszi, hogy a vállalatok üzleti helyzetének vizsgálatakor ne 
csak az átlagos változásokat tekintsük át, hanem a változások irányát pontosabban 
mutató megállapításokat is tegyünk. Az alacsony esetszámok miatt viszont az 
alábbiakban csak azokat az összefüggéseket emeljük ki, amelyek esetében van 
értelme következtetéseket levonni a százalékos megoszlásokból. 

A 2.3. alfejezetben a válaszadók üzleti helyzetének 2009 márciusa, illetve júniusa 
között végbement változására koncentrálunk. Ehhez a két adatfelvételi időpontban 
adott válaszok kategóriái13 közti elmozdulást osztályoztuk háromféle lehetőséget 
megkülönböztetve: javulás, stagnálás, romlás. Az elmozdulás irányát a különböző 
vállalatcsoportok százalékos megoszlásának segítségével vizsgáltuk. 

Létszám-kategóriák szerint az látható, hogy elmúlt féléves belföldi értékesítésük 
volumenét tekintve általában a nagyobb cégek számoltak be pozitív változásról. A 
leggyakrabban (19%) a 100-249 fős vállalatok jeleztek javulást, a többi 
vállalatcsoport esetében ez az arány 12-14% körül mozog. 2009 márciusa és júniusa 
között legnagyobb arányban (33%) az 50-99 fős vállalatok esetében romlott a belföldi 
értékesítés mutatója. Az adatokból az is kiderül, hogy a nagyobb árbevételű 
vállalatok körében fordult elő a leggyakrabban a javulás és a romlás is, a kisebb 
árbevételű cégek többsége (70% fölött) pedig stagnálást mutatott. A legerősebb 
negatív változást az 500 millió és 1 milliárd forint közötti árbevételű vállalatok 
esetében tapasztaltuk: ez a csoport jelezte legnagyobb arányban (28%) belföldi 
értékesítésének romlását és ezek a cégek számoltak be a legritkábban (10%) 
javulásról. Az éves árbevétel szerinti bontásból arra a következtetésre jutottunk, hogy 
leggyakrabban (16%) a legnagyobb, 1 milliárd forint feletti árbevételű cégek mutattak 
pozitív elmozdulást.  

A gazdasági ágak közül az építőipar mutatja a legerősebb negatív elmozdulást a 
belföldi értékesítés megítélésének tekintetében: romlást a cégek 37%-a jelzett, míg a 
feldolgozóipar területén 23%, a kereskedelemben 17%, a szolgáltatóknál pedig csak 
12% volt a megfelelő arány.  

A belföldi értékesítést tekintve mind a forint-, mind a devizahitellel rendelkező 
cégekre igaz, hogy helyzetük kisebb arányban romlott és nagyobb arányban javult a 
két vizsgálati időpont között, mint a hitellel nem rendelkező cégeké.  

A hitellel rendelkező vállalatok 16%-a jelzett javulást, a hitellel nem rendelkezők 
között pedig 8% volt ez az arány. A devizahitellel rendelkező cégek 19%-ának javult 
a helyzete, a többi vállalatnak pedig csak 11%-a számolt be javulásról. Helyzete 
romlásáról a devizahitelesek 14%-a számolt be, a devizahitellel nem rendelkezők 
között pedig 25% a megfelelő arány. 

A belföldi értékesítés volumenének következő féléves várható változása tekintetében 
a külföldi tulajdonú vállalatok gyakrabban számoltak be pozitív irányú változásról, 
mint a tisztán hazai tulajdonú vállalatok (az arányok rendre 34% és 25%). Romlást 
mindkét vállalatcsoport körülbelül 18%-a jelzett. Az exportáló vállalatok véleménye 
gyakrabban romlott 2009 márciusa és júniusa között, mint a belpiacra termelőké (az 
arányok rendre 23% és 14%).  

                                            
12 Ugyanazok a vállalatok válaszoltak ugyanazokra a kérdésekre két különböző időpontban. 
13 Pl. a belföldi értékesítésre vonatkozó kérdés esetén háromféle válasz volt adható mindkét 
adatfelvételi időpontban: „csökkent”, „nem változott”, „nőtt”. 
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Létszám-kategóriák szerint látható, hogy leggyakrabban (26%) a kis, legfeljebb 19 
fős cégek adatai mutattak negatív irányú elmozdulást, és a javulást jelző cégek 
aránya nő a cégméret növekedésével (ld. F22. ábra). 

A belföldi értékesítés volumenének következő féléves várható változását tekintve 
látható (Az F22. ábra), hogy cégeknél foglalkoztatottak számának növekedésével nő 
a javulásról beszámoló vállalatok aránya is. A várakozások a gazdasági ágak közül a 
legnagyobb arányban a szolgáltató cégeknél romlottak (26%), legkevésbé pedig az 
építőiparban (12,5%). Javulást legnagyobb arányban a kereskedelmi cégek jeleztek 
(32%), legritkábban pedig a szolgáltatással foglalkozó vállalkozások (14%). 

Az exportértékesítés volumenére vonatkozó várakozások esetében a hitellel 
rendelkező vállalatok körében több pozitív változást jelző vállalkozást találunk, mint a 
hitellel nem rendelkezők között (lásd az F23. ábrát). A beruházás volumenének 
következő féléves várható alakulását tekintve leggyakrabban a (forint-, vagy deviza-) 
hitellel rendelkező cégek megítélése vált kedvezőbbé 2009 márciusa és júniusa 
között.  

A létszám következő féléves várható változása tekintetében a leggyakoribb pozitív 
elmozdulást a magas árbevételű, az exportáló és a hitellel rendelkező cégek körében 
tapasztaltuk.  

Ezen összefüggések az üzleti szektorban a hitelválság csillapodására utalnak. 

Az alkalmazottak bruttó bérének 2009-es átlagos változását jelző mutató a tisztán 
hazai tulajdonban levő cégek esetében többségében (77%) változatlan maradt a két 
időpont között. Csökkenést 14%-uk jelzett, növekedést pedig 10%-uk. A külföldi 
(rész)tulajdonú vállalkozások esetében ennél jóval pozitívabb elmozdulást 
tapasztaltunk: 11%-uk jelzett további csökkentést és 27%-uk számolt be 
növekedésről. 

A vállalatok üzleti helyzetének és várakozásainak feltérképezése után 
továbbléphetünk azoknak a vállalati lépéseknek az elemzésére, amelyekkel a cégek 
a válság kedvezőtlen hatásait hivatottak enyhíteni. 
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3. A vállalatok válaszai a gazdasági válság kedvezőtlen hatásaira 

A gazdasági válság kezdete óta nehezen találhatnánk olyan vállalatot, amely ne 
érzékelné a működését kedvezőtlenül befolyásoló folyamatokat. A cégek 
lehetőségeikhez mérten igyekeznek reagálni a történtekre - remélve, hogy sikerül a 
kedvezőtlen hatásokat semlegesíteni, vagy akár előnyt kovácsolni a gazdasági 
folyamatok változásaiból. A következőkben áttekintjük, hogy milyen módon 
nyilvánulhatnak meg egy magyar vállalat számára a válság hatásai, és hogy ezekre 
a problémákra milyen válaszlehetőségek adódnak. Megvizsgáljuk, hogy vannak-e 
olyan eszközök, amelyek szorosan kapcsolódnak egy-egy vállalati csoporthoz, 
léteznek-e olyan – több eszköz kombinációjából létrejövő – stratégiák, amelyeket 
nagy valószínűséggel alkalmaznak egyes jellemzőkkel bíró vállalatok. 

3.1. A gazdasági válság megnyilvánulási formái Magyarországon és a lehetséges 
válaszok 

Keresletcsökkenés 

A magyar vállalatokat a belső kereslet visszaesése mellett az exportlehetőségek 
szűkülése is sújtotta, különösen a magyar ipar fő felvevőországának – 
Németországnak - gazdasági helyzete miatt. 2009 júniusában a hazai kivitel 21%-kal 
volt alacsonyabb euróban számolva, mint 2008 júniusában. Ugyanez az érték az 
import esetében 29%. (Forrás: KSH) 

A kereslet csökkenését ellensúlyozhatja, ha a vállalat új piacok felé fordul, vagy 
megpróbál új termékeket előállítani, eddig nem nyújtott szolgáltatásokat nyújtani. Az 
árak csökkentése, illetve új árazási politika is segíthet megállítani, vagy kompenzálni 
a kereslet visszaesését.  

Amennyiben a kereslet növelése nem jár sikerrel, az alacsonyabb szintű kereslethez 
való alkalmazkodás érdekében a kapacitások szűkítése válhat szükségessé. Ez 
jelentheti a munkaerő mennyiségének csökkentését elbocsátással vagy rövidebb 
munkaidőre való áttéréssel. A kapacitásszűkítés együtt járhat a tervezett 
beruházások elhalasztásában, ütemük lassításában is. 

Mivel a lecsökkent kereslet csökkenő árbevételhez is vezet, szükségessé válhat, 
hogy a vállalat kiadásai is csökkenjenek. Ezt a célt szolgálja a bérek szinten tartása 
vagy akár csökkentése, a cég számára ideiglenesen nélkülözhető szolgáltatások 
leépítése és egyéb költségek csökkentése is. 

A hitelfelvétel nehézségei, likviditási problémák 

A gazdasági válság egyik legsúlyosabb hatása a vállalatokra nézve a hitelfelvételi 
lehetőségek szűkülése. A potenciális hitelezők kockázatvállalási hajlandósága 
erősen csökkent, a banki hitelek drágábbá váltak. Ez szükségessé teheti a korábban 
említett kiadáscsökkentő eszközök alkalmazását, a beruházások elhalasztását, ha 
nem sikerül máshonnan pótolni a kiesett forrásokat.  

A bevételek visszaesése, a hitelfelvétel nehezebbé válása és a vállalatok bizonytalan 
helyzet miatti fokozott tartalékképzése együtt számos vállalatnál likviditási válságot 
eredményezett. Ennek kezelésére a vállalat kísérletet tehet rövid lejáratú 
tartozásainak csökkentése, például a fizetési határidő kitolásával. Ugyanezt a célt 
szolgálja a rövidtávú finanszírozás biztonságának javítása, amelyet többek között a 
banki hitelek meghosszabbításával érhetnek el a vállalatok, a követelésállomány 
csökkentése (például a behajtás gyorsításával), vagy esetleg a vállalat 
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devizahitelének forinthitellé konvertálása, ha nincsen exportból bevétele, tehát ki van 
téve a forint árfolyamváltozásainak. 

Árfolyamok változása 

A forint árfolyamának változásai rendkívül kedvezőtlen hatással voltak a külföldi 
devizában felvett hitellel rendelkező vállalatok számára a megnövekedett törlesztési 
terhek miatt. Ugyanakkor ez nem egyformán érintette a különböző 
vállalatcsoportokat. Az exportáló vállalatok számára nem feltétlenül jelent problémát 
az árfolyam változása, ha devizában szerzett bevételeik elégnek bizonyulnak arra, 
hogy abból ki tudják fizetni a törlesztőrészleteket. 

3.1.1. ábra: A forint/euró árfolyam ingadozása 2008. október – 2009. június között 

200

220

240

260

280

300

320

Ja
nu

ár

F
eb

ru
ár

M
ár

ci
us

Á
pr

ili
s

M
áj

us

Jú
ni

us

Jú
liu

s

A
ug

us
zt

us

S
ze

pt
em

be
r

O
kt

ób
er

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r

Ja
nu

ár

F
eb

ru
ár

M
ár

ci
us

Á
pr

ili
s

M
áj

us

Jú
ni

us

2008 2009

A forint/euró árfolyam ingadozása 2008. október – 20 09. június között

Forrás: MNB  
További eszközök is alkalmasak lehetnek a gazdasági válság megnyilvánulási 
formáinak ellensúlyozására. A cégek üzleti helyzetét javíthatja beszállítóiktól való 
függőségük csökkentése, amely elérhető például versenyeztetéssel vagy a 
szerződések újratárgyalásával. Szükségessé válhat új hosszú távú terv készítése is, 
ami azért indokolt, mert a vállalatoknak a gazdasági válság kezdete óta a korábbitól 
jelentősen eltérő körülmények között kell működnie. Egyes vagyonelemeinek 
értékesítése is lehet válságkezelési eszköz egy vállalat számára, ha nincs más 
lehetősége gyorsan forrásokhoz jutni. Végül kormányzati és európai uniós 
támogatásokat is igénybe vehet a cég. 

3.2. A vizsgált adatokról 

Az MKIK GVI és a Kopint-TÁRKI márciusi és az MKIK GVI júniusi felvételében 
megkérdeztük a vállalatokat, hogy ők milyen lépéseket tettek a kedvezőtlen hatások 
kezelésére. A válaszlehetőségek az első felvétel során a fent ismertetett 
válságkezelő eszközökre terjedtek ki, a második felvételnél pedig azt a tíz 
válaszlehetőséget adtuk meg, amelyeket a leggyakrabban választottak ki a 
megkérdezettek márciusban. 



Magyar vállalatok üzleti helyzete és válaszlépései a gazdasági válságra 

16 / 35 

A júniusi adatfelvételben megkérdezett vállalatok 85%-a már az első felvételben is 
részt vett, így csaknem panelmintához jutottunk. A két adatfelvétel során a vállalatok 
által adott válaszok értelemszerűen erősen összefüggenek egymással, hiszen ha 
márciusban azt állította egy vállalat, hogy egy eszközt alkalmazott az elmúlt hat 
hónap során, akkor nagy a valószínűsége van annak, hogy júniusban is igaz lesz ez 
az állítás. A fentiek miatt döntöttünk úgy, hogy minden vállalat esetében – akár 
márciusban, akár júniusban vagy mindkét hónapban vett részt a felvételben – csak 
egy változót hozunk létre annak bemutatására, hogy alkalmazott-e egy adott 
válságkezelő eszközt. Így összevontuk a két felvétel során létrejött két változót. Ha a 
vállalatról mindkét felvételből rendelkezésre állt adat, akkor a második – júniusi – 
felvétel adatát vettük figyelembe. 

3.3. Az alkalmazott eszközök 

Az egyes válságkezelő eszközöket jelentősen eltérő valószínűséggel alkalmazták a 
megkérdezett vállalatok. Míg a sok más intézkedést magában foglaló „egyéb 
költségek csökkentése” válaszlehetőséget a vállalatok 86%-a választotta ki, és a 
második leggyakoribb lehetőséget, az új piacok keresését 82%, a devizahitelről 
forinthitelre való konverzió eszközével csak a vállalatok 4%-a élt. (Lásd a 3.4.1. 
ábrát.) A leggyakrabban alkalmazott eszközök közé tartozik még a bérek 
csökkentése vagy befagyasztása, a követelésállomány csökkentése és a 
nélkülözhető szolgáltatások leépítése. Érdekes, hogy a köznapi beszédben talán 
leggyakrabban említett veszély, az elbocsátás „csupán” a vállalatok 41,6%-ánál 
váltak szükségessé.  

3.3.1. ábra: Alkalmazott válságkezelő eszközök (%, több válasz is megjelölhető)  
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A leggyakrabban alkalmazott eszközök között egyaránt találunk kiadáscsökkentést 
célzót, likviditást javítót, és olyat, amely közvetlenül az üzleti pozíciók javítását segíti 
elő. 
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3.4. Az alkalmazott és alkalmazni tervezett eszközök 

A júniusi felvétel során nem csak arra kérdeztünk rá, hogy az elmúlt 6 hónapban 
milyen intézkedésekkel kezelték a gazdasági válság kedvezőtlen hatásait, hanem 
arra is, hogy melyeket tervezik alkalmazni a jövőben.14 A válságkezelő eszközök 
többségénél a vállalatok túlnyomó többsége azonosan válaszolt a múltra és a jövőre 
vonatkozóan. Csupán négy válságkezelő intézkedés esetében volt legalább 10% 
azon vállalatok aránya, amelyek vagy már alkalmaztak egy eszközt, de a jövőben 
nem tervezik, vagy bár nem alkalmazták még, de a következő fél évben tervezik. A 
elbocsátás esetében a második felvétel során megkérdezett vállalatok 24,4%-a 
válaszolta azt, hogy már sor került erre a lépésre, de a jövően nem tervezik ezt. Az 
átmenetileg nélkülözhető szolgáltatások leépítése esetében éppen fordított 
eredményt láthatunk: azok aránya 29%, akik még nem alkalmazták, de tervezik ezt a 
lépést (lásd a 3.4.1. ábrát). A kormányzati és EU-s támogatások igénybevételénél 
16,8% azok aránya, akik még nem alkalmazták ezt, de tervezik a következő fél év 
során. Végül 11,3% azok aránya, akik dolgozóik bérét már csökkentették vagy nem 
emelték, de a jövőben nem tervezik ehhez tartani magukat. 

 

3.4.1. ábra: Alkalmazott és tervezett válságkezelő eszközök: szolgáltatások leépítése 
(%) N=266 
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14 Ebben az egy alfejezetben csak a 2009. júniusi adatfelvételben lekérdezett, válságkezeléssel 
kapcsolatos válaszokat elemezzük. 
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3.5. Alkalmazott eszközök egyes vállalatcsoportokban 

Megvizsgáltuk a lehetséges válságkezelő eszközök alkalmazását egyes vállalati 
jellemzők tükrében (foglalkoztatottak létszáma, ágazat, exportarány, külföldi tulajdon 
a jegyzett tőkén belül). A következőkben azokat az eredményeket ismertetjük, 
amelyeknél statisztikailag számottevő eltérés figyelhető meg a vállalati jellemzők 
szerint létrejövő csoportok között. 

A felvétel eredményei alapján elmondható, hogy ha egy vállalat nem csak hazai 
piacra termel, hanem exportál is, az valószínűbbé teszi szinte minden válságkezelő 
eszköz alkalmazását. Egyedül a vagyoneszközök értékesítését alkalmazzák a csak 
magyar piacra termelő vállalatok gyakrabban, mint az exportálók. A tizenhét 
válságkezelő eszköz közül tizenkettőt azok a vállalatok alkalmaznak a 
leggyakrabban, amelyek teljes értékesítésüknek legfeljebb 50%-át exportálják. Négy 
további eszközt pedig az értékesítésüknek legalább 50%-át exportáló vállalatok 
alkalmaznak a leggyakrabban.  

Ennek oka lehet az is, hogy az exportáló vállalatokat 2008. október – 2009. március 
között erősebben érintette a gazdasági válság, és többen kényszerültek közülük 
válaszlépéseket tenni a kedvezőtlen változások ellen, mint a csak hazai piacra 
termelők közül. Másrészt egyes eszközök esetében az is elképzelhető, hogy az 
exportáló vállalatok számára könnyebb megtenni bizonyos válságkezelő 
válaszlépéseket. Erre lehet példa az új értékesítési piacok keresése. Az exportáló 
vállalatok ugyanis eleve több piacon vannak jelen, és így több tapasztalattal 
rendelkeznek új piacra való belépésben, tehát valószínűleg gyakrabban választják 
ezt a megoldást, mint a csak hazai piacon értékesítők. (Lásd a 3.5.1. ábrát) 

 

3.5.1. ábra: Alkalmazott válságkezelő eszközök: új piacok keresése exportarány 
szerint (%) N=302 
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Beszállítóktól való függőség csökkentése 

Ezt az eszközt az építőiparban és a feldolgozóiparban működő vállalatok 
alkalmazták a leggyakrabban, valószínűleg azért, mert ezekben az ágazatokban 
jelenik meg nagyobb mértékben a beszállítóktól való függőség. (Lásd a 3.5.2. ábrát) 
Vállalatméret szerint vizsgálva megállapíthatjuk, hogy legritkábban a legkisebb, 
legfeljebb 19 főt foglalkoztató vállalatok alkalmazták ezt az eszközt, ami jelentheti azt 
is, hogy nekik a méretükből adódóan kevesebb lehetőségük van érdekeiknek 
megfelelően befolyásolni üzleti partnereiket. 

 

3.5.2. ábra: Alkalmazott válságkezelő eszközök: beszállítóktól való függőség 
csökkentése ágazat szerint (%) N=297  
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Követelésállomány csökkentése 

A követelésállomány csökkentésének egy módja, ha a vállalat gyorsítja 
kintlévőségeinek behajtását. Ágazat szerint megvizsgálva ennek alkalmazását azt 
látjuk, hogy ez a kereskedelem területén a leggyakoribb, a vállalatok 80%-nál fordult 
elő. A gazdasági szolgáltatások területén a legritkább ennek az eszköznek az 
alkalmazása, aminek oka az lehet, hogy ezen a területen magasabb fokú a pénzügyi 
fegyelem, vagyis eleve nincs annyi kintlévősége egy vállalatnak. Az ezen a területen 
működő vállalatoknak 52%-a csökkentette követelésállományát a felvétel előtti fél 
évben (lásd az F25. ábrát). 
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3.5.3. ábra: Válságkezelő eszközök: követelésállomány csökkentése ágazat szerint 
(%) N=297 

29,90

31,11

20,20

48,21

70,10

68,89

79,80

51,79

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Feldolgozóipar

Építőipar

Kereskedelem

Egyéb szolgáltatás

Alkalmazott válságkezel ő eszközök: Követelésállomány csökkentése ágazat 
szerint (%) N=297

nem alkalmazta

alkalmazta

 
Elbocsátás  

Ágazat szerint vizsgálódva azt látjuk, hogy a kereskedelem területén működő 
vállalatok között volt a leggyakoribb az elbocsátás, 50%-uk szorult rá erre az 
eszközre. A feldolgozóipar, az építőipar és a kereskedelmen kívüli egyéb 
szolgáltatások esetében ez az arány rendre 44,3%, 40% és 41%. Azok a vállalatok, 
amelyeknek jegyzett tőkéjében külföldi tulajdon is található, nagyobb valószínűséggel 
bocsátottak el foglalkoztatottaik közül, mint a tisztán hazai kézben levő vállalatok 
(50% és 42,7%). 

 

Rövidebb munkaidő, részmunkaidő 

Rövidebb munkaidőt vagy részmunkaidőt a vállalatok 19,1%-a használt csak 
kapacitásai szűkítésére és kiadásai csökkentésére. Az árbevételen belül az export 
arányának növekedésével nő azon cégek aránya, amelyek ezt alkalmazták. Az 
értékesítésükön belül legalább 50%-os exportaránnyal bíró cégek 27%-a alkalmazta 
ezt az eszközt. A vállalat méretét megvizsgálva azt figyelhetjük meg, hogy a létszám 
növekedésével együtt is nő a részmunkaidőt bevezetők aránya. (Lásd a 3.5.3. ábrát) 
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3.5.4. ábra: Alkalmazott válságkezelő eszközök: részmunkaidő, rövidebb munkaidő 
vállalatméret szerint (%) N=301 
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Új hosszú távú terv 

Új hosszú távú tervet, mint válságkezelő eszközt az építőiparban készítettek 
legritkábban a felvétel előtti hat hónap során: itt a vállalatok 29%-a. A 
kereskedelemben terjedt el legáltalánosabban az üzleti stratégia átalakítása, a cégek 
59%-a alkalmazta ezt. A feldolgozóiparban és az egyéb szolgáltatások területén a 
megfelelő arányok 46% és 50%. 

Sok más válságkezelő eszközhöz hasonlóan ebben az esetben is az exportáló 
vállalatok általi gyakoribb alkalmazásról adhatunk számot. A teljes értékesítésen 
belül legfeljebb 50%-os exportaránnyal rendelkező cégek 53,2%-a készített új 
hosszú távú tervet, míg a csak hazai piacra termelőknek 43,9%-a. 

A külföldi tulajdonnal bíró vállalatok nagyobb valószínűséggel készítettek új hosszú 
távú tervet, mint a tisztán magyar kézben levők. (58,8% és 45,5%) Ennek oka az 
lehet, hogy a külföldi tulajdonos ösztönözte a stratégiai, hosszútávra vonatkozó 
lépéseket, amelyeket ilyen ösztönzés nélkül kisebb valószínűséggel tettek volna meg 
a cégek. 
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Új termékek, szolgáltatások 

 

Az építőiparban volt a legritkább, hogy új termékek értékesítésével vagy új 
szolgáltatások nyújtásával kíséreljenek meg tenni a vállalatok a gazdasági válság 
kedvezőtlen hatásai ellen (24,4%), míg a kereskedelemben alkalmazták ezt az 
eszközt a leggyakrabban a vállalatok (56,6%). Az exportaránnyal együtt az új 
termékek értékesítését – mint válságkezelő eszközt – elkezdő vállalatok aránya is 
növekszik. Az értékesítésüknek legalább felét külföldön megvalósító vállalatoknak 
57,7%-a alkalmazta ezt az eszközt, míg a nem exportáló cégeknek csak 42%-a. A 
jegyzett tőkéjükben külföldi résszel rendelkező vállalatok is nagyobb valószínűséggel 
kezdtek el új termékeket értékesíteni, minta a hazai kézben levő cégek (56,6% és 
46%). 

3.5.5. ábra: Alkalmazott válságkezelő eszközök: új termékek, új szolgáltatások 
ágazat szerint (%) N=297 
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3.6. Válságkezelési eszközök kapcsolata 

Kísérletet tettünk arra, hogy a számos válságkezelési eszközt, amit az előzőekben 
megismerhettünk, csoportokba rendezzük az alapján, hogy a cégek mely eszközöket 
alkalmazzák együtt. Ennek érdekében klaszterekbe próbáltuk sorolni az egyes 
válságkezelő lépéseket. Miután ez a módszer nem vezetett egyértelműen 
interpretálható eredményre, arra tettünk kísérletet, hogy néhány kiinduló feltételezést 
tegyünk és ezeket teszteljük az adatokon. 

Elbocsátás és más kiadáscsökkentő, kapacitásszűkítő intézkedések 

Hipotézisünk a következő: az elbocsátás és egyes további kiadáscsökkentő, 
kapacitásszűkítő intézkedések egymást helyettesítő eszközök, vagyis az ez 
utóbbiakat alkalmazó vállalatok körében ritkábban fordul elő elbocsátás, mint a teljes 
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sokaságban, és fordítva. Ilyen további intézkedésnek tekintettük a részmunkaidőre 
áttérést, a bérek csökkentését, szinten tartását, a nélkülözhető szolgáltatások 
leépítését és a tervezett beruházások elhalasztását. Ez utóbbi esetében az 
elbocsátás és a beruházások elhalasztása közti választás hosszabb távon utalhat 
egy munkaerő- és egy tőkeintenzív termelési technológia közti választásra is. 

A fenti feltételezést nem erősíthetjük meg, mivel azt tapasztaltuk, hogy éppen az 
elbocsátást véghezvivő cégek körében volt magasabb az összes fent említett, 
további eszközt alkalmazók aránya. Ez azt sugallja, hogy nem egymás helyettesítői, 
sokkal inkább egymás kiegészítői ezek a válságkezelési eszközök. Ez jelezheti azt, 
hogy vannak olyan kedvező helyzetű vállalatok, amelyek egyik eszközre sem 
szorultak rá, azok viszont, amelyeknek a gazdasági helyzete kedvezőtlenebb, 
kénytelenek párhuzamosan többféle módszerrel is próbálkozni ahhoz, hogy 
csökkentsék kiadásaikat, javítsák piaci pozíciójukat. 

Az elbocsátáshoz folyamodó vállalatok között 28,4% a részmunkaidős foglalkoztatást 
is alkalmazók aránya, míg a többi vállalkozásnál csak 12,1% (lásd a 3.6.1. ábrát). 
Ugyanezek az arányok a bércsökkentés esetében 87,8%-ot tesznek ki elbocsátás 
mellett és 62,6%-ot egyébként. A szolgáltatások leépítését a vállalatok 79,1%-a 
alkalmazta elbocsátás mellett és 54,6%-uk anélkül. A beruházások elhalasztásánál 
66,2% és 38,7% a megfelelő értékek. 

 

3.6.1. ábra: Az elbocsátás és részmunkaidő (%) N=355  
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Összefoglalás 

A pénzügyi-gazdasági válság – úgy Magyarország, mint csaknem az összes fejlett 
ország esetében – jelentősen csökkentette a gazdasági növekedést. A legtöbb 
gazdasági mutató 2008 második felében a mélybe zuhant és 2009 első felében csak 
alig kimutatható, enyhe pozitív tendenciát tapasztalhattunk, és a mutatók még 
messze nem érik el a válság előtti szintet. 

A magyarországi vállalatok üzleti helyzete jelentősen romlott a válság hatására. A 
helyzetértékelés 2009 márciusa és júniusa között végbement változását vizsgálva 
arra a következtetésre jutottunk, hogy általában a nagyobb létszámot foglalkoztató, 
nagyobb árbevételű, az exportpiacokra (is) termelő vállalatok látták úgy, hogy 
helyzetük javult a két kérdezési időpont között. Gazdasági ágak szerint az építőipar 
területén működő vállalkozások jelezték leggyakrabban helyzetük romlását. 

Némileg meglepő eredményre jutottunk a hitelfelvétel vizsgálatakor: az adatok arra 
utaltak, hogy mind a forint-, mind pedig a devizahitellel rendelkező vállalatok között 
nagyobb arányban fordultak elő a helyzetük javulásáról beszámoló cégek és 
ritkábban jeleztek negatív elmozdulást. 

A válságra adott vállalati válaszok elemzéséből azt a következetést vonhatjuk le, 
hogy a magyar vállalatok egyszerre számos eszközt alkalmaznak annak érdekében, 
hogy csökkentsék a válság működésükre gyakorolt kedvezőtlen hatásait. A legtöbb 
vállalat a következő lépéseket tette és teszi meg: új piacok keresése, bérek 
csökkentése vagy szinten tartása, a követelésállomány csökkentése, az ideiglenesen 
nélkülözhető szolgáltatások leépítése és egyéb költségek csökkentése. 

Az exportáló vállalatok érzékenyebben és aktívabban reagálnak, mint a csak a 
belföldi piacra szállítók: általában minden eszközt nagyobb valószínűséggel 
alkalmaztak. Ennek oka az is lehet, hogy az exportáló vállalatokat súlyosabban 
érintette a gazdasági válság exportpiacaik szűkülése miatt, és így rákényszerültek, 
hogy minden eszközt megragadjanak helyzetük javítására. Másrészt az lehet a 
jelenség oka, hogy egyes válságkezelő eszközök alkalmazása valószínűleg 
könnyebb az exportáló vállalatok számára, gondolva itt például az új piacok 
keresésére, hiszen nekik ebben több tapasztalatuk van, mint az eddig csak hazai 
piacra termelő cégeknek. Új hosszú távú terv kidolgozására is gyakrabban került sor 
exportáló vállalatok körében. Ugyanez igaz a külföldi tulajdonnal rendelkező cégek 
esetében is. Elképzelhető, hogy ebben az mutatkozik meg, hogy a külföldi 
tulajdonosok valamilyen mértékben hozzájárulnak, hogy érvényre jusson egy 
hosszabb távú gondolkodás a vállalaton belül. 

A vállalatok a válságkezelő eszközök többsége esetében következetesen kitartanak 
korábbi döntéseik mellett, és azonos választ adnak arra a két kérdésre, hogy 
alkalmaztak-e egy eszközt, illetve hogy a jövőben tervezik-e újra alkalmazni. Ez alól 
kivétel az elbocsátás és a bérek csökkentése, ahol úgy tűnik, a vállalatok egy 
hányada már megtette a szükséges lépéseket, a jövőben nem szándékoznak újra 
alkalmazni ezeket az eszközöket. Szintén kivételnek számít az ideiglenesen 
nélkülözhető szolgáltatások leépítése és a kormányzati vagy európai uniós 
támogatások igénybevétele, ahol a vállalatok egy jelentős hányada még nem 
folyamodott ezekhez az eszközökhöz, ott úgy vélik, hogy a következő fél év során 
sor kerül ezekre a lépésekre is. 

Munkavállalók elbocsátására összesen a vállalatok 41,6%-ánál került sor. Ezen belül 
a kereskedelem területén működők közt a legmagasabb az elbocsátást végrehajtók 
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aránya, 50%. A külföldi tulajdonnal bíró vállalatok is gyakrabban folyamodtak ehhez 
az eszközhöz, mint az összes cég átlagosan.  

A részmunkaidőre való áttérés ritkábban alkalmazott eszköz: a vállalatok 19%-ánál 
került sor rá. Kiinduló feltételezésünk szerint az elbocsátás és más kiadáscsökkentő, 
kapacitásszűkítő eszközök között helyettesítő kapcsolat van, vagyis például a 
vállalatok hajlamosak arra, hogy vagy csak elbocsássanak, vagy csak 
részmunkaidőre térjenek át, de ezt a hipotézist az adatok nem támasztják alá. Azt 
láttuk, hogy a munkavállalóik egy részét elbocsátó cégek között magasabb arányban 
találhatóak meg azok, amelyek részmunkaidőre tértek át, béreket csökkentettek, 
beruházásokat halasztottak el, vagy szolgáltatásokat építettek le, mint az 
elbocsátással nem élő vállalatok között. Ez arra utal, hogy vannak olyan cégek, 
amelyeket fokozatosan értek a válság kedvezőtlen hatásai, és ezek kivédésére 
lépésenként minden lehetséges eszközt meg kellett és meg kell ragadniuk. 



Magyar vállalatok üzleti helyzete és válaszlépései a gazdasági válságra 

26 / 35 

Függelék 

F1. ábra: A bruttó hazai termék (GDP) negyedéves volumenindexe az Amerikai 
Egyesült Államokban, százalék, 1995-2009 II. negyedév 
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Forrás: www.bea.gov  

F2. ábra: Az Amerikai Egyesült Államok ipari termelésének volumenindexei, 
szezonálisan kiigazított negyedéves adatok, 1987-2009 II. negyedév 
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Forrás: www.federalreserve.gov  

F3. ábra: A németországi bruttó hazai termék (GDP) negyedéves volumenindexei, 
szezonálisan és naptári hatással kiigazított adatok (előző negyedév=100,0%), 2001 – 
2010 
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Forrás: www.destatis.de; www.cesifo-group.de  

F4. ábra: Németország ipari termelésének volumenindexei, szezonálisan kiigazított 
negyedéves adatok, 2000-2009 I. negyedév (százalék, 100%=előző negyedév) 

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I II III IV
I

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

százalék

Németország ipari termelésének volumenindexei, szezonálisan kiigazított 
negyedéves adatok, 2000-2009 I. negyedév (százalék, 100%=előző negyedév)

Forrás: Eurostat  

F5. ábra: Az üzleti bizalom megítélése Németországban az iparban és a 
kereskedelemben, az Ifo vállalati konjunktúra felmérése szerint, 2000=100%, 1991. 
jan. - 2009. júl. 
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Forrás: www.cesifo.de  

F6. ábra: Az üzleti bizalom megítélése Franciaországban az iparban, az INSEE 
vállalati konjunktúra felvételei szerint, 100=hosszú távú átlag, 1976. március - 2009. 
július 
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Forrás: www.insee.fr  

F7. ábra: A bruttó hazai termék (GDP) volumenindexei Magyarországon (%), 
szezonálisan és naptári hatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok (előző év 
azonos időszaka=100,0) 
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Forrás: KSH  

F8. ábra: A magyar ipari termelés és értékesítés volumenindexei, az előző év azonos 
időszaka = 100,0 (2003. január - 2009. június) 
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Forrás: KSH  

F9. ábra: A magyar külkereskedelmi termékforgalom volumenindexei évkezdettől 
(százalék), 2005. január - 2009. május 
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Forrás: KSH  

F10. ábra: Foglalkoztatási és munkanélküliségi ráta Magyarországon a 15–64 éves 
népesség körében (százalék), 2005 I. negyedév - 2009 II. negyedév 
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Forrás: KSH  

F11. ábra: Nyilvántartott álláskeresők száma Magyarországon (fő), adott hó 20-ára 
vonatkozó állapot, 2007. szeptember - 2009. május 
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Forrás: ÁFSZ  

F12. ábra: Az exportértékesítés volumenének változása az elmúlt 6 hónapban éves 
árbevétel szerint, átlagpontok 
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Forrás: GVI  
Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –1 és +1 közötti értékeket vehetnek fel. –1-et akkor, ha 
minden megkérdezett vállalat csökkenést, +1-et akkor, ha mindegyik növekedést jelez. 
F14. ábra: Az exportértékesítés volumenének változása az elmúlt 6 hónapban 
gazdasági ágak szerint, átlagpontok 
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Forrás: GVI  
Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –1 és +1 közötti értékeket vehetnek fel. –1-et akkor, ha 
minden megkérdezett vállalat csökkenést, +1-et akkor, ha mindegyik növekedést jelez. 

F16. ábra: A belföldi értékesítés volumenének várható változása a következő 6 
hónapban gazdasági ágak szerint, átlagpontok 
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Forrás: GVI  
Megjegyzés: az ábra y tengelyén az értékek –1 és +1 közötti értékeket vehetnek fel. –1-et akkor, ha 
minden megkérdezett vállalat csökkenést, +1-et akkor, ha mindegyik növekedést jelez. 
F17. ábra: Az exportértékesítés volumenének várható változása a következő 6 
hónapban éves árbevétel szerint, átlagpontok 
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F22. ábra: A belföldi értékesítésre vonatkozó várakozások változása 2009. március 
és 2009. június között, létszám-kategóriák szerint, százalék 
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F23. ábra: Exportértékesítés volumenére vonatkozó várakozások alakulása 
változása 2009. március és 2009. június között, hitelfelvétel szerint, százalék 
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