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22 vélemény a koronavírus gazdasági hatásairól 

 

A járvány kibontakozóban van, jó pár hét-hónap, míg visszatér az élet a normális kerékvágásba - 

reméljük, minél kevesebb áldozattal. Az Összkép szeretnénk számba venni, hogyan hat mindez a 

vállalkozásokra. Vállalkozókat, elemzőket, kutatókat kértünk, hogy név küldjék el véleményüket a 

következő kérdések kapcsán: 

 Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? Kik lesznek a 

legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

 Mekkora lesz a visszaesés? Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés? Mit tehet egy 

vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

 Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

22-en válaszoltak, az ő gondolataikat mutatjuk be a következőkben. 

Sok komoly és elgondolkoztató válasz érkezett, ezért döntöttünk úgy, hogy nem csak az összefoglalót 

közöljük, hanem összerendezzük és elérhetővé tesszük a megkérdezett szakértők hozzászólásait is.   

A válaszokat a lehető leg szöveghűbben, anonim módon közöljük. Mivel a helyzet gyorsan változik, 

minden szövegnél feltüntetjük, mikor küldték el az Összképnek. 
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Megjósolhatatlan 

makroelemző  - március 12. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

Közvetlen: 

 kínálati sokk a feldolgozóiparban, ellátási láncok, beszállító hálózatok széttöredezése, 

termelési problémák 

 nyersanyagársokk, és az ezzel járó jövedelemátrendeződés a nyersanyagtermelő és 

felhasználó országok között 

 azonnali keresleti sokk a szállítói, idegenforgalmi (légiközlekedéstől a rendezvényszervezésig, 

szálláshelytől a vendéglátóhelyekig) ágazatokban 

Közvetett: 

 értékeltségi problémák, piaci zavarok  

 vállalati jövedelmezőség romlása, vállalati finanszírozási problémák csődök,  

 gazdaságpolitikai lépések körüli bizonytalanság 

 több más tényező is lehet, de ezek még kevésbé látszanak 

 

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

Vesztesek: 

 a korlátozások miatt nagy árbevétel-kiesést elszenvedő szolgáltató szektort, különös 

tekintettel a szálláshely és éttermi vendéglátás ágazatban 

 a feldolgozóipar könnyebben, kisebb tartós veszteséggel magához térhet 

 a széles értelemben vett idegenforgalmi cégek közül azok, akik nem bírják ki sokáig 

likviditással 

 azok a pénzügyi cégek, akik sokat buknak a tőkepiaci esésben 

 a nyersanyagexportőrök 

 sérülékeny országok (Irán, Olaszország) 

Nyertesek: 

 a széles értelemben vett idegenforgalmi cégek közül azok, akik bírják likviditással 

 a nyersanyagimportőrök 
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Mekkora lesz a visszaesés? 

Megjósolhatatlan. ha a járvány kitart, és kötelező lesz erős lépésekkel korlátozni a terjedését, akkor 

mély válság is lehet. Ha viszont a tovagyűrűzű hatásoknak nincs idejük beérni, akkor gyors felpattanás 

is lehet. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés?  

Az előzőtől függ. A kínálati sokkot nehéz kezelni, de cserébe gyorsan helyre tud állni magától, ha a 

kínálati zavart okozó tényezők (a járvány elleni védekezési kényszer)  elmúlnak. Ha a másodkörös 

hatások erősek, és pénzügyi krízis alakul ki, akkor lassabb lehet a helyreállás. 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

 Mindenáron tartsa fent a likviditását, ha kell, költségcsökkentő lépésekkel. 

 A helyreállás után gyorsan lépjen, ha lehet, piaci részesedésszerzéssel. 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Szerencsés esetben semennyire, a bajba jutó országokban inkább. Akik tönkremennek, azoknak 

természetesen nagyon. 

 

Gyorsabban reagálni, mint a többiek 

Vállalkozó  (képzőcég) - március 12. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

Bizalmatlanság a kintlevőségekkel, fizetésképtelenséggel kapcsolatban. Nálunk tréningek, programok 

maradnak el, szállodákkal beszélünk visszafizetési feltételekről, mindenki 3-4 hónapos kieséssel 

tervez. 

 

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

Az egyes iparágakat eltérően érinti. Rendezvényszervezés, vendéglátás, turizmus, HORECA (Hotels, 

Restaurants, Cafés), színházak, mozik a nagy vesztesek.  
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Mekkora lesz a visszaesés? 

Jó kérdés. Mi 3-4 hónappal számolunk. Reméljük, hogy június végére helyre áll minden, de akkor 

pedig kezdődik a nyári szezon, ami oktatás oldalról megint csak holt szezon. Szeptembertől reméljük 

a tényleges visszarendeződést. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés?  

Nagy mértékben függ attól, hogy meddig tart a járvány. Minél tovább, annál lassabb lesz szerintem a 

kilábalás.  

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

Minél gyorsabban átmegy a digitális térbe. Gyorsabban reagál, mint a többiek. Együttműködik a 

vevőivel, közös megoldásokat keres, fenntartja a bizalmi légkört.  

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Szerintem a digitális, távoli munkavégzést segítheti ez a járvány. Online kollaboráció és más 

megoldások meghonosodnak a munkahelyeken. Szerintem ez egy fajta rugalmasságra kényszeríti a 

nagy cégeket. A kicsik nagy része szerintem már használja ezeket az eszközöket (mi legalább is a 

nulladik naptól használjuk, tehát nálunk a home office, otthoni munkavégzés technikai háttere 

adott). 

 

Nem fogunk tudni dolgozni 

professzor, elemző vállalkozó - Március 13. 

 

Általánosan nem értek ehhez, csak mikrovállalkozásos környezetemből. 

Egyelőre dolgozik mindenki, sőt, most a lemondott rendezvények, megbeszélések nélkül jobban is 

haladunk. Megbeszélések: ha nem akut, halasszunk, ha fontos, beszéljük meg telefonon. 

Előrejelzéses munkában az ügyfelek azonnal jöttek, hogy mondjunk valamit a vírus ágazatukra 

gyakorolt hatásáról. 

Viszont arra készülünk, hogy bezárják az iskolákat, és akkor nem fogunk tudni dolgozni. Nekünk 

amúgy sincs nagyon nagyszülői segítség, de 70 feletti rokonokat meg inkább védene is az ember. 

Egyetemeken óriási nekibuzdulás van a távoktatásra átállásra. Csak az ebben kevesebb tapasztalattal 

rendelkező oktatóknak most kezdett csökkenni a lelkesedése, hogy ez egy óriási munka, amit most 
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ingyen kér tőlük az egyetem. Ezt a meccset még nem játszották le szerintem. Nem tudom, mi lesz a 

vége: egy 85%-os teljesítménnyel végző évfolyam és/vagy egy óriási ugrás az egyéni felkészüléses 

irányba. 

 

A legjobb tudást termelni és exportálni 

Közpolitikával foglalkozó tanácsadó - március 14. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

A járvány igazi „Black Swan”, amelynek hatásai ma még felmérhetetlenek.  

A korábbi évek magyar gazdasági sikerei lényegében a szlovákiai Dzurinda-kormány 

gazdaságpolitikájának követéséből fakadnak. Magyarország példa nélkül álló mélységben épült be a 

délnémet gazdasági térségbe és eközben olcsó, fegyelmezett és szakképzett munkaerőt biztosított a 

német nagytőkének. A német konjunktúrának, az EU-s fejlesztési forrásoknak és a józan 

közpolitikáknak köszönhetően, erőteljes gazdasági növekedés és kisebbfajta foglalkoztatási csoda 

zajlott le. Ennek egy időre egészen biztosan vége. Ami ma még nem látható, hogy a járvány csak 

megtorpanást hoz (amely után újraépül a korábbi gazdaságszerkezet) vagy olyan leolvadás 

(meltdown) indul el, amely regionális és európai összeomláshoz és átrendeződéshez vezet. 

Kína és az Egyesült Államok egységes belső piacai olyan méretűek, hogy a gazdaság a legmélyebb 

válság után is gyorsan újra tud épülni.    

 

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

A járvány kimenete ma még nem látható. A legközvetlenebb vesztesek már most is a közvetlen 

humánkontakt gazdaság szereplői: idegenforgalom, légiközlekedés, vendéglátás, kiskereskedelem, 

szórakoztatóipar, wellness és gyógyászat, kultúra. Másodlagos vesztesek lesznek a fizikai kontaktot 

igénylő gazdaság szereplői: gépgyártók, logisztikai cégek, élelmiszeripar, építőipar és a többi anyaggal 

dolgozó cég. 

Középtávon a vásárlások visszatartása általános csődhullámot is hozhat, ami már nem szektorokat 

érint, hanem inkább kapcsolódási láncokat bont le. Kérdéses a közszolgáltató cégek (áram, víz, gáz, 

szemétszállítás) sorsa, a számlafizetési képesség és fegyelem függvényében. 

Rövidtávon azok járnak jól akik (a) virtuális térben tudásexporttal foglalkoznak, (b) járulékosként 

fonódnak a magyar állam költségvetésére és az uniós forrásokra, (c) komoly tartalékokkal bírva 

átvészelik a válságot. 
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A fenti szereplők eltérő megoszlásban (mix) vannak jelen a különböző EU-tagállamokban. A déli 

tagállamokban meghatározó a humánkontakt gazdaság szerepe, itt összeomlás is bekövetkezhet 

(Olaszország, Görögoszág). A német gazdaságban erős a fizikai kontakt, az anyagra épülő gazdaság, 

amely globális exportból él. A globalizáció látványos visszaszorulásával ez a szerkezet átalakulni 

kényszerül majd, ez már a koronavírus előtt elkezdődött. Északabbra egyre nő a virtuális kontaktot 

igénylő tudásgazdaság szerepe. Nekik a meglévő gazdaságszerkezet finomítása lesz a feladatuk. 

 

Mekkora lesz a visszaesés? 

Pontos kínai adataink nincsenek, ezért Európára még nem tudunk becsülni. Az olyan államokban, 

ahol a gazdaságfejlesztési és innovációs ökoszisztéma fejlett, a gazdasági szereplők nincsenek 

egyedül az alkalmazkodásban és válsághelyzetben is „puhábban” fognak leszállni. Magyarország 

vállalkozásainak nagy része egy elavult gazdaságszerkezet fogságában, legyengült szervezeti 

környezetben dolgozik. Az oktatás a XIX. századba tart, a kamarák nem innovációs motorok, a 

felnőttképzés a legnagyobb csendben megszűnt, a bankok pénzügyi konstrukciói kőkorszakiak, 

nincsenek működő digitális piacterek, a kkv-k 60 éves férfivezetői képezhetetlen kultúrában nőttek 

fel, a közbizalom pedig megérdemelten alacsony.  Ma minden magyar cégvezető egyedül 

gondolkodik ezeken a kérdéseken az esti órákban.  

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés?  

Az a válság természetétől függ. A leolvadás (meltdown) nagyon fájdalmas lenne, de legalább egy 

egészségesebb gazdaság rügyezhetne ki a romjain. Lehet anyaggal foglalkozni, de nagy hozzáadott 

értékkel, pótolhatatlan módon kell majd. Lehet emberrel is, de nem a Bulinegyed és az airbnb vagy a 

soproni fogorvosok színvonalán. A legjobb tudást termelni és exportálni.  

A probléma az, hogy az újrakezdés sikeréhez szükséges döntések egy olyan elit kezében vannak, akik 

sem kognitíve sem pedig egzisztenciálisan nem érdekeltek egy gazdaságszerkezeti váltásban. Egy 

részük kifejezetten ellenérdekelt. Más részük pedig kulturálisan idegenkedik a tudásalapú gazdaság – 

per definitionem önjáró - szerveződésétől és szereplőitől.  

A döntéseken túl, a tanulságok megfogalmazása és továbbadása sem fog egyszerűen menni. Ez a 

leggazdagabb országokban a kamara és a felnőttképzés dolga. Mivel nálunk ez nem működik, a 

szociális média zűrzavara ömlik majd rá a gazdasági szereplőkre, akik maguktól nehezen szűrik majd 

le a tanulságokat.  

Mindazonáltal a sodródásos forgatókönyv is adhat reményt, Németország – ha lassan is – le fogja 

vonni a következtetéseket, és hozzálát majd gazdasága újabb átalakításához. Ebben a folyamatban – 

ügyesen manőverezve – esélyt kaphatunk az újrakezdésre.  
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Reményteljes lenne, ha az újrakezdéssel párhuzamosan a magyar vállalkozások beléphetnek majd az 

orosz, kínai és indiai piacokra, mérsékelve ezzel a német gazdaságtól való egészségtelen függést. Erre 

belépésre a magyar vállalkozásokat támogató intézményi környezet – jelenleg – teljesen alkalmatlan.  

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

A magyar vállalkozások döntő többségének nincs annyi tartaléka, hogy a válság közepén megkezdje 

azt a „Hosszú Menetelést”, amely egy egészségesebb működésbe viszi át. A következő hónapok a 

túlélésről szólnak majd. Most vagy az államra kell tapadni vagy a tartalékokat égetni egy lassú 

kibontakozás reményében. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Világosan három részre fog válni a vállalkozások világa. A vállalkozások döntő része tulajdonképpen 

tisztességes fizetést adó önfoglalkoztatás, szabadságot igénylő emberek számára. Egy másik jelentős 

rész inkább szociális jellegű önfoglalkoztatás, amely időnként közösségi forrásokra („pályázat”) szorul. 

A vállalkozások harmadik, talán legkisebb része tekinthető reményteljesnek. Növekedési potenciálról 

csak velük kapcsolatban beszélhetünk. Az ő alkalmazkodásuk semmiben nem tér majd el európai 

társaiktól.   

Egy józan gazdaságpolitika a szociális vállalkozások támogatásáról lehántja az ostoba pályázati 

formaságokat és egyszerű automatikus transzferré alakítja őket (bizonyos közösségi célokhoz kötve). 

Az önfoglalkoztató, de életképes vállalkozások számára a nyitottabb és tisztességesebb 

közbeszerzéseken, a mikrohitelezés forradalmasításán és a digitális piactereken át vezet az út. A 

versenyképes vállalkozások élete pedig az innovációmenedzsment jegyében telik majd.     

 

Nem szabad a tücsök-hangya segítséget eljátszani  

Nagyvállalkozó - Március 15. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

Fogalmam sincs. Vagyok olyan magabiztos, hogy be merem vallani. 

Mikroszinten: 

 Az a logikám, hogy reagáljak gyorsabban és feszesebben, mint a versenytársaim, és a szociális 

érzékenységünket külön csatornán, a céges alapítványunkon, vagy maszekban valósítsam 

meg, de mindenki számára világos legyen a két terület határa 
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 Nem gondolom, hogy a multik beperelnék a beszállítókat indokolt nem teljesítésekért. 

Mindenki maga viseli a kárait. Márc 23: mára sajnos több olyan jelzés érkezett, hogy a 

multinacionális nagyvállalatok aszimmetrikusan értelmezik a helyzetet, ők a vis maior alapján 

védve érzik magukat a rendeléseik törlésében, vagy éppen kikövetelésében akár vírus miatti 

anyaghiány esetén, míg a szállítók figyelmét felhíták, hogy akár a cégen belüli megbetegedés 

sem indok a nemteljesítésre. 

 Remélem, normatívak lesznek az intézkedések, nem a gyengébbeket erősítik (tücsök-

hangya). Azaz nem sírásalapon lesz osztás. 

Makroszinten: 

 Alapvetően különböző szcenáriók lehetnek attól függően, hogy mik az elvesző és mik az 

elhalasztott igények 

 A kereslet hiánya megakadályozza-e az inflációt, ha pénzt öntenek a gazdaságra. Annak nincs 

értelme, hogy a megtakarításokba menjen a friss stimulus. 

 Annak se, hogy nem termelő közkiadásokba. Azaz érdemes állami termelő beruházásokat 

nyomni, keményen megtérülő vállalati beruházásokat finanszíroztatni a bankrendszerrel (a 

baj, hogy a kreativitásunk, kompetenciánk nem nőtt meg a vírustól) 

 Egyébként meg a vállalatokat azzal lehet a legjobban segíteni, hogy a tétlen emberek bérét 

nem kell fizetniük. Nyilván degresszíven, az alacsonykeresetűekét az állam állja jelentős 

mértékben, a magasaknál kisebb mértékben, és ők is lemondanak jövedelmük érdemi 

részéről, és persze a tulajdonosoknak is lesznek komoly terheik. 

  

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? 

Akiknek kevesebb a tartalékuk a versenytársaikhoz képest (és nem szabad a tücsök-hangya segítséget 

eljátszani) 

Bizonyos szakmák, de ezt mindenki megírja 

Vigyázni kell, hogy senki ne éljen vissza az erőfölénnyel 

 

Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

 Lesznek jó ötletei a gyorsan reagálóknak 

 Akiknek likvid tartalékaik és hitelképességük van 

 Akik az operációikban hatékonyan reagálnak és jól szinkronizálják az áldozatvállalást a 

munkavállalókkal 
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Mekkora lesz a visszaesés? 

 Ki tudja? 

 És a GDP-t ilyenkor jól lehet mérni? 

Egy egyszerű vállalati modell: 

Volt egy 2020-as terved - 3 hónap lement terv szerint - Egy hónapra mindenhol megáll az 

élet (április) - A maradék 8 hónapra 20% visszaesés - Ez 8,75 % + 13,333 = 22% output 

csökkenés - Amihez kb 15%-kal kevesebb ember kell májustól, mert a két hét nyári 

leállást amortizáltuk a leállás felében 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés? 

 Szerintem a leállás és az indulás is orgonasípszerű lesz. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Szélsőséges reakciók lesznek, lehetnek, a carpe diemtől, a végletes óvatosságig és tartalékolásig. 

 

 

Nyárra remélhetőleg elkezd újraindulni az élet 

Markroelemző -  március 15. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai?  

Legfontosabb talán a turizmus leállása - a nemzetközi turizmusnál ez egy hosszabb hatás lehet, a 

belföldinél talán rövidebb. Termékexport iránti kereslet várhatóan csökken. Közvetett hatások: 

kisebb bérnövekedés, magasabb munkanélküliség, illetve hitelproblémák. 

 

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

 Legnagyobb vesztesek várhatóan a kkv-k lesznek (azon belül is kis és mikro), nekik nem nagyon 

vannak tartalékaik. A kormányzat várhatóan a preferált szektoroknak segít (pl. turizmus, 

járműgyártás), illetve a nagyobb cégeknek vagy akiknek jó a lobbierejük. 
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Mekkora lesz a visszaesés?  

Passz, remélhetőleg megússzuk minél kisebbel, kormányzati beavatkozások után stagnálással. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés?   

Szép lassú és fokozatos lesz. Nyárra remélhetőleg elkezd újraindulni az élet, ősszel pedig már 

nagyjából vissza tud térni a rendes kerékvágás - eltekintve a gazdasági károktól. 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

Óvatos lesz, megpróbálja a munkavállalókat megtartani, esetleg részmunkaidőben kevesebb bérrel. 

Tartalékol, nem vesz ki minden pénzt a cégből. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

 Nemzetközi turizmus mértéke csökken, munkaerőhiány problémája megszűnik, légiközlekedés 

visszaesik, Remélhetőleg a hitelboom megáll. Digitalizációban előrelépünk, home office terjed. 

 

Az senkinek nem érdeke, hogy a cégek tömegesen jussanak csődbe 

Vállalkozáskutató - március 15. 

 

Gondolkoztam, írjak-e valamit, de most már körvonalazódik néhány dolog. 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? Kik lesznek a legnagyobb 

vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

A közvetlen hatások már jól láthatók, az idegenforgalom és a kapcsolódó iparágak, hotel szálláshely, 

rendezvények, oktatás, képzés, ahol fizikailag nagyobb tömeg van. Az itt tevékenykedő kisebb és 

kevésbé tőkeerős cégek kevés ideig bírhatják, de hogy meddig, azt nehéz megmondani. Itt 

elbocsátások várhatók, ezek már meg is kezdődtek. A másik kör a nemzetközi beszállítói hálózatokba 

integráltak. Ott bárhol megszakad a lánc, borul az egész. Itt a szerződéssel dolgozók, bedolgozók 

járhatnak rosszul. Ahol lehet, megpróbálnak távmunkára állni és kihasználni az internet, digitális világ 

nyújtotta lehetőségeket. Mindenfajta távmunkát, internetes megoldást kínáló cég erősödni fog. 

Valószínűsíthető az építőipar visszaesése is. 

A további hatások a fizetési késedelmek, nemfizetések és ezek tovagyűrűző hatása. Akik erőteljes 

áttételes cégeket működtetnek, baj lehet a hiteltörlesztéssel. Már most hallani, hogy olyan AirBnb-
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ben levők is vannak, akik nagyon eladósodtak. Ha elmaradnak a bérlők, akkor nem tudnak törleszteni, 

ez az ingatlanpiacra is hatással lehet. 

 

Mekkora lesz a visszaesés? 

Nem tudom. Sok függ attól mennyire hosszú lesz a járvány. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés?  

Nem igazán gondolkoztam el ezen, mert attól függ, milyen hosszú lesz és hány országot érint. 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

A legrosszabbul azok járnak, akik egy lábon állnak és direkt módon érintettek, tőkehiányosak, 

alacsony versenyképességűek, ebből fakadóan pedig korlátozott a mozgásterük. Három dolgot kell 

kezelni: az alkalmazottakat, a vevőket és a beszállítókat.  Az egyik megnézni, milyen digitális azonnali 

megoldás lehet, ami segíthet a cégen, pl. távmunka, vagy új vevők szerzése, a forgalom internetre 

terelése. A másik a proaktív gondolkodás: fel kell készülni fokozódó fizetési problémákra, cash flow-

szegény időszakokra. Ha hitele van a cégnek, érdemes már most felvenni a kapcsolatot a bankokkal 

az esetleges fizetési problémák megelőzése vagy azonnali reagálás érdekében. Talán a 

kormányzatnak is hitelmoratóriumot kellene hirdetni, ha eldurvul a helyzet. Az senkinek nem érdeke, 

hogy a cégek tömegesen jussanak csődbe. A beszállítók esetében a több lábon állás lehet 

kifizetődőbb, mint egy beszállítóra hagyatkozni. Ha a szállítmányozás bedől, akkor viszont itt is szűk 

lehet a mozgástér. érdemes lehet országon belüli, közeli beszállítóban gondolkozni.   

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Szerintem felgyorsul a digitális világra átállás, az automatizáció a kényszerhelyzetben kiderülhet, mit 

is tud ehhez hozzárakni a digitális világ. 
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Egyelőre nem tudjuk, hogy a teljes 2020. év megy a kukába, vagy csak egy 
része 

Több lábon álló vállalkozó - március 16. 

Véleményem szerint igen komoly hatása lesz minden vállalkozásra, így az egész gazdaságunkra a 

vírusnak. 

Nehéz megmondani a mértékét főleg úgy, hogy a lefutási ideje nem ismert. Saját példámon keresztül 

egyből látszik, hogy kisgyerekes anyukát foglalkoztató vállalkozásként már szinte azonnal érezzük a 

hatást, hiszen a kisgyerekes anyukák már most hétfőn (2020.03.16.) nem tudtak dolgozni jönni, mert 

nincs kire hagyni a gyereket. A vállalkozások munkaerő helyzete amúgy sem volt túl jó, minden 

tekintetben alulfoglalkoztatottság van, hiszen olyan élőmunkát terhelő járulékok vannak, amelyek 

nem engedik meg plusz, vagy tartalék létszám fenntartását. 

A reál fizetési igényekről nem is beszélve. 

Másik saját példám pedig az, hogy immáron két éve elindítottuk tóparti rendezvényházunkat, ami 

jórészt lakodalmakra szakosodott. Ezen rendezvényház 2020.-ra teljes évre le volt kötve, mert olyan 

magas a házasodni vágyok köre, és már-már a 2021 évre is jelentős foglalással bírunk. 

A lakodalmak jórészt 100 fő fölöttiek, ami a vészhelyzeti protokoll miatt ugye már nem megtartható 

kategóriájú esemény. Egyenlőre nem tudjuk, hogy a teljes 2020. év megy a kukába, vagy csak egy 

része. 

Ügyfeleinken (autójavítás, tehergépkocsi javítás) jelentős részénél még így a válság elején nem 

érezhető a pánik, vagy az autójuk karbantartásán történő megszorítás és ezen keresztül a csökkenő 

látogatottságuk,de lehet, hogy idővel ez is kialakul. 

Egyetemre járok egy továbbképzésre - siralmas volt látni a diákok nélküli diákintézményt. A tanárok 

se tudják, merre van az előre és mikor kell majd behozni a most kieső lemaradást. 

Az biztos, hogy az e-learning alapú távoktatás jellegű megoldások most komoly lendületet és komoly 

energiát kaptak. Saját ipari tanulóinknak mi is kialakítottunk egy hasonló rendszert, aminek most 

tényleg nagyon jó hasznát vesszük. 

Nagyon kicsi ország vagyunk és az ágazatok is nagyon egymásra vannak utalva. Szoros és gyors 

kölcsönhatású szimbiózisban élünk. Nehezen lenne elképzelhető, hogy a turisztika-vendéglátás-

rendezvények alulteljesítése ne lenne hatással a többi ágazatra. Azt is nehéz lenne elképzelni, hogy az 

oktatási-felügyeleti intézmények (iskolák, óvodák, bölcsődék) bezárása ne okozná a reálszférában 

dolgozók korlátozását, keresőképességét. Távmunkával vajmi kevés dolog megoldható. Az öregekre, 

nyugdíjasokra pedig éppen nem számíthatnak ezek a rétegek, hiszen őket kell igazán védeni a 

vírustól, így a fiataloktól talán a legjobban. 
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A járvány utáni újrakezdés pedig szerintem semmi újat nem fog tartalmazni, hiszen minden megy 

tovább, ahogyan eddig.  Talán a távmunkára, és a távoktatásra lesz nagyobb hangsúly fektetve, annak 

az infrastrukturális megoldásait és technikai korszerűsítését fogják fejleszteni. 

A távoktatással, távmunkával, futárszolgáltatással foglalkozó vállalkozások minden bizonnyal 

nagyobb teret és lendületet kapnak most a válság okozta hatások miatt. 

Védekezni, preventíve intézkedni nem hiszem, hogy az általános ajánlásokon felül (kézfogás 

mellőzése, gyakori kézmosás, stb...) képes ma egy vállalkozás többet tenni. 

Kíváncsi arra leszek, hogy a bankok, illetve az adósságok kezelését végző intézmények milyen 

magatartást fognak képviselni a válság okozta helyzet kezelésére. A válság szociális hatásait kezelni 

fogja tudni a lakosság, ahogyan azt láthattuk korábban, a betegségből kigyógyulnak majd az 

emberek. Azonban amire ez a helyzet országos szinten elmondható lesz és túl leszünk a tömeges 

fertőzéseken, majd a gyógyulásokon - nem tudja senki, hogy ez hány hét, hány hónap. Ezalatt az 

időszak alatt értelemszerűen a banki és egyéb adósságszolgálatot nem, vagy csak részben lesz képes 

az adós fizetni. Ebben a helyzetben ha a kormány, az állam nem avatkozik be, akkor megint tömeges 

eladósodások, kilakoltatások, és csődök fognak realizálódni, ami véleményem szerint sokkal 

veszélyesebb, mint azt ma bárki is gondolná. Ma mindenki a légzőmaszkokról, gyógyszerekről és 

kézmosásról beszél,de arról senki sem, hogy fizetésképtelenség esetére milyen lépések fognak 

következni. Véleményem szerint a kormánynak ezzel külön kellene foglalkozni, és nem szabadna 

hagyni a bankok kontroll nélküli dorbézolását, mint amit a devizahitelesek idején is műveltek. 

 Nagyjából ennyit tudnék elmondani a jelenlegi helyzetről. 

 

Apró lépések, részstratégiák kellenek 

Vállalkozó, Vállalkozáskutató -  március 16. 

Ha nincs átfogó stratégiánk, mert nem lehet, nem tudjuk kialakítani, apró lépések, részstratégiák 

kellenek.   

Én nem gazdaságélénkítéssel foglalkoznék, hanem mindent megtennék a működőképesség legalább 

részbeni fenntartására. Ha elhúzódó a probléma (és az) akkor nem a sebek nyalogatása a veszteségek 

számbavétele a kérdés, hanem a működőképesség. Ha nem működünk, akkor beláthatatlanok a 

következmények. 

Beszéljünk nyíltan a lehetséges problémákról, a probléma ismerete mozgósító erővel bír, nagyobb 

toleranciát, jobb együttműködést hoz. Nő a bizalom, ami erőt ad. Túl vagyunk a megnyugtatási 

szakaszon, senki nem gondolhatja, hogy széleskörű részvétel és együttműködés nélkül meg lehet 

oldani a kérdést. 
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Lehetünk kezdeményezők, egyeztessünk legalább az Eu-n belül. Találjuk meg a minimumot, ami az 

áruforgalmat fenntartja. 

Ettől függ az, hogy mekkora lesz a visszaesés. Amíg nem látjuk a visszaesést, addig senkinek nem 

adnék semmit. Lehet hitelhalasztást kérni, lehet halasztást adni az adók egy részére, de ne 

osztogassunk. Ma nem tudunk preferenciát felállítani, nem ismerjük a jövőbeni veszteségeket. 

A visszaesés biztosan nagyobb lesz a 0,3 százaléknál, én az erős kétszámjegyű visszaesést is 

elképzelhetőnek tartom. Ez a legrosszabb szcenárió.   

A visszatérés könnyebb, csak időtartam kérdése. A nagyobb gond a fél-visszatérés: félig van járvány, 

újra és újra megjelenik, ami igazából veszélyes és kivéreztetheti a vállalkozásokat. 

A vállalkozások kevés kivételtől nem tudnak jól kijönni, csak a veszteség- a visszaesés mértéke a 

kérdés. A kevésbé tőkeerős cégek kritikus helyzetbe kerülhetnek, a szolgáltatási szektor biztosan 

megszórja a vállalkozásokat. Nem nagyon látok jó forgatókönyvet a vállalkozások oldaláról: 

arányaiban minél nagyobb a fix költségük, annál nehezebb a helyzet. Ráadásul a munkaerőhiány arra 

mindenképpen jó volt, hogy próbálják a stabil munkaerőt megtartani.  Politikailag népszerű lehet a 

„megmentjük az ágazatot” szlogen, s minél többet fordítunk erre, annál inkább akadályozzuk azt, 

hogy a jók-jobbak kitörjenek. S megint a régi kérdés: a beteg kacsát kell istápolni, vagy a hízót, a 

szaporodásra alkalmasat. 

Újra kellene gondolni a befektetésösztönzést: sokan vissza fognak jönni Kínából, Távol-Keletről. A 

hosszú termelési láncokat próbálják rövidíteni, s ezért felértékelődik az EU-ban Kelet-Európa. Lesz 

egy befektetési boom. Gondoljuk újra, mit, és hogyan támogatunk, ösztönzünk. Új periféria, új „Dél” 

alakult ki. Itt a lehetőség egy kicsit fordítani. Csak nagy hozzáadott értékű tevékenységet 

ösztönözzünk, azt is egy hosszútávú elszámolási kötelezettséggel. Pl. Iparági átlag fölötti bérszintek, 

hozzáadott érték, stb. „amortizálja” a támogatást. Csak így akadályozhatjuk meg azt, hogy az olcsó 

termelőhely csapdájába essünk. Az a gyerekeink számára felér egy vírussal. Bár lehet, hogy emiatt 

itthon sem maradnak.   
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Kikényszerített technológiai ugrás 

Gazdaságkutató – március 16. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

Közvetlen hatások:  

1. A mobilitáson alapuló iparágak összeomlása. A turizmus, és nemzetközi személyszállítás és 

légi közlekedés összeomlott. Légitársaságok csődbe mennek. Ők tekinthetők a legnagyobb 

veszteseknek. 

2. A távközlésen alapuló iparágak és tevékenységek felfuthatnak mintegy helyettesítőként a 

lecsökkent mobilitás ellenében. 

3. Benzin-, Kerozin-, dízelkereslet csökkenése, aminek következménye az 

üzemanyagárcsökkenés így a kőolajárcsökkenés is. 

4. Tőzsdei lejtmenet. 10 éve csak felfele megy a tőzsde, amiben jelentős szerepe volt a 

visszatérő optimizmusnak, ami a növekedési várakozásokra épült. Már 10%-ot meghaladó az 

amerikai részvény tőzsdei csökkenés és a bizakodás borúlátásba fordulásával komolyabb 

részvényárfolyam-esés is várható. 

5. A háztartások készlethalmozása egy ideig képes még hajtani a kiskereskedelmet. 

6. A kínai karanténok alkatrészhiányhoz vezettek az autóiparban (egyelőre elsősorban ázsiai 

gyárak termeléskiesésével , de magyar feldolgozóipari alkatrész-ellátási problémák is heteken 

belül előállhatnak. Buknak a just-in-time típusú rendszerek egy gazdaságon kívüli sokk miatt.  

7. Beindul a fiskális és monetáris lazítás, a 2009-ből megismert helikpoterpénz, az innovatív 

monetáris eszköztár-alkalmazás (kötvényvásárlási programok, aszimmetrikus kamatsáv stb.). 

A fiskális kiadások nyilván elsősorban a munkahelyek átmeneti megőrzésére fókuszálnak, 

remélve, hogy 6 hónap alatt lecseng a válság. 

 

Közvetett hatás: 

1. A gyors iparági összeomlások hosszú távon oda vezethetnek, hogy bizonyos iparágak 

kapacitásai felszívódnak más, válságálló iparágakban, így mire a turizmus, a vendéglátás, a 

légi közlekedés helyre állna, nehéz lesz munkaerőt találni.  

2. Gyors alkalmazkodást kényszerít ki sok iparágban olyan technológiai folyamatok esetében, 

amelyeket a következő 10 évben vártunk volna ütemesen kiépülni. Pl, oktatásban a 

távoktatás, szállítmányozásban az önvezető kamionok és repülőgépek. 
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3. Jelentős visszaesés a széndioxid és egyéb fosszilis szennyezőanyagok kibocsájtásában a 

közlekedés visszaesését követően. Ez akár rádöbbentheti az iparágakat és a háztartásokat, 

hogy más ügymenettel és életmóddal is lehet élni, és nem biztos, hogy a vírusválság után 

ugyanolyan intenzitással tér vissza a nemzetközi mobilitás alkalmazásához. Példa: 2008-ban 

az amerikai bankszektor és kiskereskedelmi szektor rengeteg embert elbocsájtott és rájött, 

hogy kevesebb emberrel is megoldható egy-egy feladat, így az újabb konjunktúra nem 

állította vissza automatikusan a megszűnt munkahelyeket. 

4. Mind az árupiaci kereslet esetleges csökkenése, mind a kőolajár árutőzsdei hatása oda is 

vezethet, hogy a többi nyersanyagár is csökken. 

5. Az alkatrészhiány következtében kieshetnek magyar cégek a nemzetközi ellátási/termelési 

lányokból, amelyekért majd újra meg kell küzdeni, mert nem lesz automatikus a visszatérés. 

6. Ha elhúzódik a válság, várható a protekcionizmus erősödése, bizonyos szállítmányok kitiltása, 

amely nem kedvező az exportorientált magyar gazdaságnak. 

   

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? 

 Olyan kisvállalkozók és munkavállalóik, akik nem tudnak távmunkában foglalkoztatni és 

dolgozni, és nem is segít rajtuk az átképzés. Alacsony hozzáadott értékű és alacsony 

képzettségi szintű ágazatok.  

 Rövid távon biztos, hogy a nemzetközi turizmus, vendéglátás és közlekedés iparági szereplői 

és dolgozói. 

 Konferenciaszervezők 

 Külföldi hallgatókra építő egyetemek, hacsak nem tudnak nemzetközi nagynevű előadókkal 

online kurzusokat csinálni. 

 Olajkitermelők, olajcégek 

 Digitalizációval helyettesíthető szolgáltatók és beszállítók. 

 

Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

 Gyógyszeripar, gyógyászati segédeszköz gyártás, mert fontosságuk megnövekszik. 

 Egészségügyi ágazatban dolgozókat, vállalkozókat. 

 Alapvető szükségletek kereskedői, gyártói: Élelmiszerboltok, gyógyszertárak, tartós 

élelmiszert gyártó vállalkozások,  
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 Távközlési megoldásokat fejlesztő cégek, informatikában a robotikával foglalkozók és 

önvezető fejlesztést végzők. 

 

Mekkora lesz a visszaesés? 

A márciusi forecastok 2020-ban az USA-t 1 és 0% körül, az eurózónát 0,5 és -2% közé teszik. Kína 6% 

helyett 3,5-4,5% közé került. A magyar növekedésre én nem adnék előrejelzést, csak tippelem, hogy 

0-2% közt lesz. Érdemes figyelembe venni, hogy a kormányzatnak van miből költenie, a jegybanknak 

viszont sok eszköztára már nem tud nagyon kedvezőbb irányba menni. Minimális kamatelőnyöket 

tud kínálni, hacsak nem elkezd közvetlen vállalati kötvényvásárlásba. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés? 

 Sokkal digitalizáltabb ágazatok. A távmunka és a részmunkaidő elterjedtebb és elfogadottabb 

lesz a magyar vállalkozások körében. 

 Ahogy 2009 után a pénzügyi válságtól való félelem tematizálta a világot, annak ellenére, hogy 

2013 óta töretlen emelkedés volt, valószínűleg a 2020-as éveket az attól való félelem fogja 

évekig átjárni, hogy az államok, intézmények képesek-e meggátolni a váratlan exogén 

hatások kiterjedését, mint pl. egy új vírus. 

 Kevésbé szép államháztartási mutatók. 

 Kikényszerített technológiai ugrás a magyar gazdaság átlagos fejlettségű szegmensében, 

amivel meghaladható esetleg a közepes jövedelmű országok csapdája (middle income trap). 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból? 

 digitalizáció, azon belül is rövid távon a mobilitás helyettesítése a távközléssel: távmunka, 

önvezető eszközök, robotizált termelés. 

 készlethalmozás, készletezési politika átgondolása 

 munkaerő továbbképzésre küldése távoktatásos programokkal, amíg nincs vendég, alkatrész, 

megrendelés. 

 fizetett szabadságok kiadása 

 műszakszám csökkentése 

 részmunkaidőre átállítani a dolgozókat, hogy megtarthatók legyenek 

 a várható válságkezelő állami pályázatok és jegybanki források figyelése és fejlesztési célú 

felhasználása 
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Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Fenti válaszokban benne van: digitalizáltsági igény, több távmunka, óvatosabb készletezés, kevesebb 

munkaerő egy termelési egységre, magasabb egy főre jutó termelékenység. 

 

Egészen más előtt állunk, mint 2008-ban  

Gazdaságelemző, vállalkozó - március 17. 

 

Sajnos nagyon borúsan látom a közelebbi és a középtávú jövőt. Ma még minden az egészségügyi és 

emberélettel kapcsolatos aspektusról szól és nagyon kevés a várható gazdasági hatásokról, amik 

biztosan legalább olyan szörnyűek lesznek, mint most az egészségügyi statisztikát olvasni napról-

napra. 

Egészen más előtt állunk, mint 2008-ban. A FED 100 bázispontot vágott és 700 mrd USD QE-t 

jelentett be, amire konkrétan sehogy sem reagáltak a piacok. Ezzel a FED-nek nem nagyon van más 

dobása. Lehet vitatkozni rajta, hogy jól csinálták-e, de már mindegy, mert túl vagyunk rajta a hatás 

meg világos. 

A magyar helyzet sem sokkal jobb, ezt gondolom, szintén nem kell taglalnom. Egyre nagyobb a 

bizonytalanság és egyre jobban terjed a bizalmatlanság. Ma egyik percről másikra állnak le 

vállalkozások és ezek nagy része (ide értve a még bizakodó munkavállalóikat, akiket persze most még 

szeretnének megtartani) ma nem tudja, hogy a leállása nem ideiglenes lesz. Már nem csak a 

járvánnyal érintett közvetlen szektorok, hanem a FIAT is és ROLEX is leállt, csak hogy érdekességet is 

említsek. Van egy autóipari beszállító cégünk TIER2-es szinten. Ma hívott a TIER1-es vevőnk, hogy 

arról pletykálnak, hogy szerdán az Audi, jövő héten a Bosch állhat le. Persze erről nullához közeli a 

hivatalos kommunikáció a beszállítók felé. Beláthatatlan, hogy mivel járhat egy 3-6 hónapos leállás. 

Ma leállt egy csomó fogorvosi rendelő, aki külföldi betegekből élt, ami magával hozza a 

fogtechnikusok problémáját, majd az ő beszállítóik forgalmának csökkenését, hogy talán egy kevésbé 

ismert példát mondjak amiben amúgy Magyarország nagyon erős. 

Nagyon fontos lenne mielőbb és határozattan kommunikálni a várható gazdasági problémákat 

enyhítő intézkedésekről, állami beavatkozásokról (tegnap pld. üdítő volt olvasni az MNB ötletét – bár 

túl sok reakció erre sem volt a piacokon). 

De, hogy a kérdésekről is írjak😊. Amíg fogalmunk sincs az első három kérdésre adható válaszról, 

értelmetlennek látom ezen a ponton spekulálni az utolsó három kérdésre adható válaszról. Én 

minden erőmmel arra koncentrálnék, hogy a várható hatásokat megpróbáljam minél pontosabban 

felmérni és folyamatosan kommunikálnék állami beavatkozásokat határozottan legalább olyan 
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erősen, mint ahogyan ma az egészségügyi részéről beszélnek. … és, hogy mikor lehet változás 

szerintem: 

 ha lesz gyógyszer/vakcina áttörés, 

 ha gazdaságpolitika határozottan és folyamatosan kommunikálja a segítő intézkedéseket, 

 ha lassulni kezd világszerte a terjedése a vírusnak és az fenntarthatónak látszik legyen az a 

óvintézkedések/melegedés, bárminek a következménye. 

 

Most muszáj lesz ott is átállni, ahol eddig nem tettük 

Vállalkozáselemző – március 17. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

Közvetlen gazdasági hatások elsősorban az otthonmaradás hatásai:  

 digitalizáció felpörgése, digitális alapú (online) cégek és vállalkozások berobbanása, 

hagyományosak lemaradása 

 bizonyos (napi fogyasztási cikk és gyógyszer) kategóriákban betárazás: vagyis rövid távú 

növekedés, ami később hiányozni fog a keresletből 

 szolgáltatószektor visszaesése: vendéglátás (éttermek, kávézók, kocsmák, szálláshelyek), 

turizmusra épülő szolgáltatások (idegenvezetés, turistabuszok, hajók, belépőjegyes 

látványosságok) szépségipar (fodrász-kozmetikus stb) sport (edzőtermek, uszodák, 

fürdők, egyéb sportlétesítmények), kultúra (mozik, színházak, kiállítások, múzeumok) 

 ipar, termelőszektor visszaesése: ha semmi nem lesz nyitva, csak az élelmiszerboltok és 

gyógyszertárak, akkor a termelés is le fog állni egy időre (mint ahogy az autógyárak már 

most elkezdenek leállni) 

 mezőgazdaság: ennivalóra ugyanúgy szükség van, a mezőgazdasági termelés lokálisabb 

lesz talán. 

 plusz persze az egészségügyi rendszer túlterheléséből adódó hatások, magánegészségügy 

még jobban felpörög (hacsak nem államosítják itt is) 

Közvetlen: 

 munkahelyek elvesztése, munkanélküliség megnő 

 ebből következően a fogyasztás (főleg a luxuscikkek esetében) a fenti szektorokon túl is 

visszaesik: felértékelődik a do it yourself, főzz magadnak, ne vásárolj, stb. 

 turizmus és a fentiek miatt szerintem elkerülhetetlen az eddigi ingatlanpiaci növekedés 

megtorpanása, az ingatlanok eladási és kiadási árainak megállása, sőt, visszaesése 
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(különösen nehéz helyzetbe kerülnek, akik hitelből vettek befektetésnek lakást, amit 

Airbnb-n adtak ki eddig) 

 Ugyanakkor a közlekedés, fogyasztás és termelés időszakos leállása, visszafogása biztos, 

hogy poztitív hozadékokkal is jár, elsősorban egészségi és környezeti szempontból: 

tisztább levegő, kevesebb szemét, több újrafelhasználás, stb – akár a gazdasági rendszer 

új, környezeti szempontból fenntartható új alapokra helyezését is megalapozhatja. 

 A társadalom egészségére (ezáltal közvetve a munkaképességére) a tisztább levegő (főleg 

Budapesten, ahol ez már régóta kritikusan rossz) biztosan pozitív, a bezártság és 

bizonytalanság miatt fellépő stressz és neurózisok negatív hatással lesznek. 

 Ez nem gazdasági, inkább társadalmi hatás: felerősödhetnek a helyi, de digitális alapon 

szerveződő közösségek, erősödhet a társadalmi szolidaritás (én ennek a jeleit látom) és 

talán bizalom, ami talán utána is kitart, a felépített „jó gyakorlatok” megmaradnak. -> 

akár új vállalkozások ötletei is kipattanhatnak, a mostani közösségi kezdeményezések 

közül páran később vállalkozássá nőhetnek. 

 

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

Legnagyobb vesztesek  

 a turizmus, vendéglátás és szórakoztatóipar, tágabb értelemben a szolgáltatószektor, 

rendezvényszervezés és minden olyan vállalkozás, ami nincs kellőképpen digitalizálva 

(nincs honlapja például) 

 szerintem nagy vesztesek lesznek az olyan mikro illetve kényszervállalkozások, mint a 

fodrászok, kozmetikusok stb, akiknek most valószínűleg hónapokra nem lesz munkájuk, 

és kérdés mekkora megtakarításuk van. 

Akiket helyzetbe hozhat 

 azok a gyártók, termelők akiknek a termékeire továbbra is szükség van (élelmiszer, 

gyógyszer, fertőtlenítő, stb), és azok a kereskedők, akik ezt képesek eljuttatni a 

fogyasztókhoz (leginkább online). 

 olyan eddig kisebb szereplők, akik online alapon működnek: ételkiszállító cégek, online 

szupermarketek, online sportoktatók (nem tudok magyarok is vannak-e, de sok tornázz, 

jógázz otthon oldal hirdeti most magát pl a facebookon), online nyelvtanfolyamok, 

streamingszolgáltatók, és úgy általában a gyorsan reagáló adaptálódni képes 

vállalkozások 

 egészségügyi szektor 

 helyi mezőgazdasági termelők 
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Mekkora lesz a visszaesés? 

Szerintem a 2008-as válsághoz hasonló mértékű. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés?  

Hát itt semmi speciálisat nem tudok mondani – a turizmus lassabban, a szolgáltatószektor többi része 

gyorsabban helyreáll – sok függ attól, hányan vesztik el a munkájukat. 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

Digitalizáció, kommunikáció az ügyfelekkel.  

láttam a fb-on, hogy egy kávézó például azt csinálja, hogy lehet nála olyan kártyát kapni, amivel 10 

kávét kifizetsz előre, és majd akkor iszod le, amikor újra kinyithatnak – ezzel próbálják csökkenteni a 

likviditási problémáikat. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Hát ez jó kérdés. Szerintem megint csak a digitalizáció lesz a legnagyobb változás – most muszáj lesz 

ott is átállni, ahol eddig nem tettük, és azoknak is, akik eddig vonakodtak: online bevásárlás, online 

ügyintézés, online banking, online tanulás és tanítás – és ez szerintem nagyrészben így is fog 

maradni. Nyilván nem tűnik el a hagyományos sem, az embereknek szükségük van emberi 

kapcsolatokra, személyes találkozásokra, de biztos, hogy sokan most fognak rájönni, hogy ha egyszer 

kipróbálták és belejöttek, mennyivel egyszerűbb és olcsóbb online intézni dolgokat – ennek pedig 

hatása lesz, munkahelyekre, robotizációra, stb. 

 

A helyzetben számos lehetőség van 

Vállalati tanácsadó – Március 17. 

Természetesen nem kérdés, vagy még inkább komoly kérdés, hogy a járvány gazdasági hatásai milyen 

hosszan fognak elhúzódni. Ezzel kapcsolatban a vezető műhelyek előrejelzései elég borúsak.  

Mindemellett azonban én hiszem azt - és így is tekintek rá - hogy a helyzetben számos lehetőség van, 

melyeket jól kihasználva összességében megerősödve kerülhetünk ki belőle. Ezek elsősorban olyan 

társadalmi hatások, melyek összességében akár pozitív irányba is billenthetik a mérleg nyelvét. Mik 

ezek? 
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1. Munkaerőpiaci hatás 

Sajnos sokan el fogják veszíteni a munkahelyüket (szolgáltatás, turizmus, de a termelés is ide 

tartozik), ugyanakkor véleményem szerint egy tipikus magyarországi munkaerőpiaci kihívás 

tekintetében előbbre léphetünk: az atipikus foglalkoztatási formák. Sajnos Magyarországon még 

mindig eléggé hátul kullogunk ebben a tekintetben. Csak egy példa, hogy az EU27 átlagában a 

részmunkaidős foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 15-18% körül mozgott, addig 

hazánkban ez az arány 4-6% körül van csupán (forrás Eurostat). De hasonlóan alacsony a bizalom az 

otthoni munkavégzés felé is. A jelenlegi helyzet két módon segíthet ezen 

a. Egyre több munkáltató rendeli el az otthoni munkavégzést a kollegák számára, ami segíthet 

az ezzel kapcsolatos bizalom kialakulásában, megerősítheti a munkáltatókat, hogy bizonyos 

funkciók akár otthonról is teljesen jól elláthatók 

b. Kikényszerítheti a fenti vállalatoknál az atipikus formákkal szemben támasztott elvárások 

pontosítását 

 

2. Technológiai hatás 

Csak a mai napon 3 különböző online platformon tartottam munkamegbeszélést, melyek ugyan 

változó mértékben, de sikeresek voltak. A jelen helyzetben megtanulhatjuk, hogyan kell ezeket a 

technológiákat hatékonyan felhasználni, legyen szó akár az oktatásról, akár az üzleti életről. 

 

3. Társadalmi szolidaritás erősödése 

Szintén két mai példa a saját közösségi hálómból: egy ismerős kettő új, de számára felesleges tabletet 

ajánlott fel olyan szülőknek, akik nem tudják másképp megoldani a távoktatás kihívásait. A másik 

példa multinacionális vállalat informatikusa ajánlotta fel lakóhelye 100km-es körzetében, hogy segít 

azoknak a családoknak szombat-vasárnap, akiknek számítógépes beállításokra vagy némi oktatásra 

van szükségük a digitális oktatással kapcsolatban. De említhetem a saját gyülekezetünket, ahol a 

vezetőség beosztotta a 60 év fölötti családokról való gondoskodást (bevásárlás, főzés, stb). Ezek mind 

olyan példák, melyek már rövid távon is erősíthetik a közösség kohézióját. 

 

4. Felelősségvállalás minta a családban 

Talán elhanyagolhatónak tűnik, de számomra ez az egyik legfontosabb az összes lehetséges pozitív 

hatás közül: ebben a helyzetben élőben, a napi gyakorlatban tudjuk a gyermekeink felé demonstrálni, 

hogy mit jelent felelősen gondolkozni elsősorban saját magunkról, családunkról és a 

környezetünkben élőkről. Ez a példamutatás mindennél erőteljesebb nevelési eszköz, olyasmi, amit 

gyermekeink nem fognak soha elfelejteni. Mélyen egyetértek Vekerdy tanár úr gondolatával, aki 

valahol azt mondta, hogy olyan, hogy nevelés, nem létezik a családban, csak együtt élés, aminek a 

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem100&plugin=1
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mintázatait a gyermekeink viszik tovább. Most ebben léphetünk egy jó nagyot előre gyermekeink 

érdekében.    

 

Leállhat a termelés 

Vállalkozáskutató – március 18. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

Minden az idődimenzió függvénye. Minél hosszabb a karantén, annál valószínűbbek a következők. 

Leállhat a termelés (Audi már bezárt) és a szolgáltatások nagy része a külföldről be nem hozható 

importtermékek miatt, vagy a tényleges karantén okozta emberhiány miatt, vagy az értékesítési 

lehetőség megszűnése miatt. Hiány fog fellépni bizonyos termékekből. Már most az elbocsátások 

mértékéről tárgyalnak a nagyvállalatok. Biztos, a kicsik is, csak azt kevésbé halljuk.  Megnőhet a 

munkanélküliség. Ha, amint hallani lehet, pénzsegélyekkel támogatják meg a gazdaság több 

szereplőjét, ez csak akkor fog segíteni, ha a gazdaság nem sokáig áll le és gyorsan újra beindul, 

egyébként csak inflációt fog generálni. (A leállás idejére a a hiteltörlesztési moratóriumot jó ötletnek 

tartom (MNB kezdeményezés) mind a lakosság, mind a vállalkozások számára. Úgy csökkenti 

átmenetileg a pénzügyi terheket, hogy nem generál új keresletet.) 

 

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

Talán leginkább a szállás, vendéglátás, turizmus. A kereskedelem online verziói még nyerhetnek is a 

helyzeten, már ha lesz mit megrendelni. 

 

Mekkora lesz a visszaesés? 

Ez megint attól függ, hogy mennyi ideig tart a a karantén. Ha "csak " egy-két hónap, akkor 2-3%, ha 

ennél több, akkor már recesszió valószínű. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés? 

Ha a vállalatok tényleg elbocsájtják a dolgozókat, akkor nagyon lassan fog beindulni az élet. 

Szerintem ez ellen kéne kormányzati lépésekkel tenni valamit.  

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  
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Ha a tevékenység lehetővé teszi az online üzemmódot, akkor itt az alkalom, hogy kidolgozza ennek 

technikáit. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Ahol most kényszerből kidolgozzák az online szolgáltatásokat, illetve a "home office" rendszerét, ott 

ezt a későbbiekben is alkalmazni tudják. 

 

Egy szóval: recesszió 

Banki elemző – március 18.  

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

Egy szóval: recesszió. Ahogy Európa egyre inkább elkésett a megfelelő preventív intézkedések 

meghozatalával, jelenleg már az égő házból próbáljuk meg kimenekíteni a családot és az értékeket. 

Hallva, hogy a gyártósorok is egyre-másra állnak le, az emberek tömegével próbálnak otthon dolgozni 

(várhatóan alacsonyabb hatékonysággal, mint a munkahelyen egész egyszerűen a technikai korlátok 

miatt), a turizmus és a szolgáltatószektor földbeállt. Egy ilyen helyzetben szinte elkerülhetetlen a 

stagnálás vagy a recesszió a világgazdaságban. A leállások következtében megemelkedik a 

munkanélküliség, ami csak lassan csökken vissza. A szolgáltatószektorban az elveszett jövedelem 

véglegesen elveszik, míg a fogyasztást azért lehet pótolni, valamilyen mértékben. Viszont, hogy ne 

csak a negatívumokról beszéljünk, az egyik legfontosabb közvetett hatás a természet és környezet 

fellélegzése. Ez egy rendkívül jó példa vagy épp kísérlet arra vonatkozóan, hogy mit is jelentene, ha a 

gazdaság vérkeringését valahogy egészségesebbé, környezettudatosabbá tennénk. 

 

Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

A szolgáltatószektor (turizmus, vendéglátás, pihenést és kikapcsolódást szolgáltatók), hiszen ezeket 

nem lehet pótolni. Azért, mert nem tudtam elmenni a szokásos heti egy éttermi étkezésre, nem 

fogok a karantén után minden nap étteremben enni. Nyilván bagatell példa, de a gyakorlatban jól 

mutatja, hogy elsősorban nem a kiskereskedelmi szektor lesz a fő vesztes. A gyógyszergyártók és azok 

a tech céget, akik képesek az új, 21. századi technikákat elterjeszteni, nyertesek lehetnek. És persze 

nyertes lehet a környezet is, ha felismerjük, hogy napi 2 óra ingázás helyett – korlátozott mértékben 

– de lehet otthonról is dolgozni. 

 

Mekkora lesz a visszaesés? 
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Lehetetlen megjósolni. Egy héttel ezelőtt 3 százalékra módosítottam az addigi 3,8 százalékos 2020-as 

előrejelzésemet. Most 0,5 százalékot jelzek előre, de ahogy egyre több gyár jelenti be a legalább 

kéthetes leállást, egyre inkább el tudom képzelni, hogy 1 százalék körüli gazdasági recesszióval 

számolhatunk majd itthon. Sok minden függ persze a vírus európai és hazai lefutásától. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés?  

Lassú lesz, nem tud a világgazdaság egyik pillanatról a másikra visszazökkeni a korábban megszokott 

kerékvágásba. Ráadásul lehet, hogy lesznek hosszútávú hatások is, amik a munkaerőpiacot, a 

munkaszervezést, az oktatást (digitalizáció!) érintik. 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból?  

Most már semmit. Aki előre nem készül tartalékokkal egy hasonló helyzetre, ők most nagyon nehéz 

helyzetbe kerülnek. A gazdaságpolitika tud kármentést végrehajtani, de nyilván mindenkit ez sem 

tudnak kihúzni a bajból. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Talán rájövünk arra, hogy a 21. században a technológia sok mindent meg tud változtatni, az 

oktatáson át az egészségügyig. Ha valamit, akkor ezt megtanulhatjuk ebből. 

 

A kártyavár szerkezete ettől nem fog változni 

Gazdaságelemző - március 18. 

 

Bár rengeteg a bizonytalanság, de azért leírom a gondolataimat. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

A hirtelen visszaeső keresleti sokk rövidtávon is nagy kiesést jelenthet, hosszabb távon pedig csőd- és 

elbocsátási hullámot is eredményezhet. Egy elhúzódó válság esetén kérdéses, hogy mennyire tudnak 

a közigazgatási szervek megbirkózni a növekvő nyomással, hiszen egy hosszabb időszak azt jelentené, 

hogy a vírus helyzet fokozódik, stagnálni nagyon nem tud hosszú távon. Tovább fog emelkedni az 

eladósodottság, az államok által elért mérsékelt adósságkonszolidáció után újra az állam vállalja át a 

magánszektor adósságának egy részét, és strukturálisan továbbra is gyenge marad majd a 

világgazdaság a kilábalás után is. 
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Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

Társadalmi szinten az alacsony jövedelműek és az amúgy is kiszolgáltatottabb munkavállalói réteg 

(határozott idejű szerződéssel rendelkezők, magánvállalkozók, munkaerő kölcsönzőkön keresztül 

foglalkoztatottak). Kérdéses, hogy a hátrányos helyzetű diákoknak kiesett tanítást mennyire tudja a 

távtanítás pótolni, ami hosszú távon is hatással lehet rájuk.  Ezen kívül egyes szektorokat jobban fog 

érinteni a gazdasági visszaesés. Úgy néz ki, hogy az élelmiszer kiskereskedelmek jól járhatnak, de 

alapvetően a tőkével, megtakarítással, vízióval rendelkező vállalkozások tudnak majd terjeszkedni a 

válság után, vagy esetleg olyan ügyfélkörrel rendelkeznek, akik hajlandóak finanszírozni a mostani 

állapotban is a vállalatot, és a minőségi termék/szerviz pedig megtalálja az útját. További vesztesek 

lehetnek az olyan nagyvállalkozások, főleg a nyugaton, amelyek nem rendelkeznek elég tőkével, a 

jövedelmüket részvény visszavásárlásokra és osztalékokra költötték. Ezt már lehet látni például a 

légitársaságok esetében, ahol az IATA jelentése szerint sokaknak csak két hónapra elegendő tőkéjük 

van. Az ilyen nagyvállalatokat azonban ki fogják segíteni az államok, mert akárcsak a bankok 

esetében, a foglalkoztatottak magas száma, vagy az egyes szektorokban betöltött stratégiai pozíciók 

miatt, vagy csak simán nemzeti büszkeségből „too big to fail”-nek nyilvánítanak. 

Nagyon sok függ azonban a gazdasági intézkedésektől, a szakpolitikai beavatkozások irányától. A 

jegybankok mozgástere minimális, hiszen egy áraktól teljesen független keresleti sokk van, és a 

globális értékláncokban felálló hiányok kínálati problémákhoz is vezet. Nem tartom túl 

előremutatónak a helikopterpénzt sem, mert rosszul célzott, így túlságosan drága, bár közösségi 

kezdeményezésekre ezek a pénzek megtalálhatják az utat a leginkább érintett szektorokba. 

Elsősorban a szociális háló erősítését, likviditást támogató lépéseket, illetve a foglalkoztatási 

szabályok változtatását tartanám előremutatónak. Utóbbi esetében a veszélyhelyzeti időszaknak 

megfelelő jogrend kitalálása, amikor a vállalkozások nem tudnak teljes béreket fizetni, sokkal 

alacsonyabb a termelés, de nem akarnak megválni képzett munkavállalóiktól. Megjegyzném, hogy az 

EU által belengetett CRII egy szemfényvesztés, hiszen kohéziós forrásokat csoportosítana át, így a 

hosszú távú növekedést segítő programok helyett a pénzek rövidtávú hasznot hozó területekre 

kerülnének elköltésre, ami hosszú távon csökkentené a termelékenységet. 

 

Mekkora lesz a visszaesés? 

Ez függ a válság időszakától és a szakpolitikai lépésektől. 

 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés? 

Rövid keresleti sokk esetén megy minden a maga kerékvágásában, Hosszabb válság után erős 

bizonytalanság a politikai elitben, a kiépült kapcsolatrendszerek leépülése. Alapvetően nem számítok 
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nagyon másra, mint 2008 után, állami tőke bejuttatása a magánpiacra, újra a foglalkoztatás növelése 

kerül majd előtérbe a termelékenység növelése helyett. Ez alapvetően meghatározhatja például a 21-

27-es források felhasználását is, de például háttérbe szorulhatnak újra a klímacélok, hogy a 

társadalmi nyomást csökkentsék. 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból? 

A termelés és értékesítés új körülményeihez való alkalmazkodás. Jó eséllyel még sose regisztrált 

például ennyi étterem a Wolt-on és a Netpincéren. A munkavállalók megbecsülése, ami növelheti a 

későbbi elkötelezettséget. Emellett a vállalatok felmérhetik, hogy mely területeiken, folyamataikban 

kell erősíteni a sokktűrő képességet. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

Szerintem semmiben. 2008-ban az amerikai ingatlanlufi döntötte össze a kártyavárat, most egy vírus. 

De a kártyavár szerkezete ettől nem fog változni. Ha nem lesznek gazdaságpolitikai, társadalmi 

ösztönzők a változásra, akkor az egész újra meg fog ismétlődni. Túlzott eladósodottság, rövidtávú 

szemlélet, persze nagy heterogenitással, de a rendszer alapjai sokat nem változnak. Szerintem a 

kereskedelmi viták alakulása nagyobb szerkezeti változást fog eredményezni, mint most ez a válság. 

 

Eljött az ideje, hogy a vállalkozások a dolgozóik hollétének folyamatos 
ellenőrzése helyett a dolgozóik által elvégzett munkát ellenőrizzék 

Vállalkozáskutató - március 18. 

 

Általános helyzetkép 

Gyors és mély recesszió jöhet, de egy szokványos recesszióval szemben nem szükségszerű, hogy 

elhúzódjon. A recesszió ideje ugyanis a megfelelő lépések bevezetésével minimalizálható. A 

szükséges lépések kiterjednek egyrészt a vírus terjedésének megállítására, másrészt az addigi 

készenléti időszakban a károk csökkentésének minimalizálására. Ha sikerül megállítani a vírus 

terjedését, akkor a súlyos/készenléti időszak pár hónapig tarthat, és a következő évben akár újra 

növekedésnek indulhat a gazdaság. 

A vírus megállításának érdekében tett lépések egyben a gazdaság teljes leállását jelentik. A leállás 

időszakában fontos, hogy a döntéshozók megfelelő módon avatkozzanak be a gazdaság életben 

tartásának érdekében, mert így indulhat újra a gazdasági növekedés a vírus által jelentett veszélyek 

elhárítása után. 
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Ez a recesszió más, mint a 2008-as válság volt. Amíg a 2008-as válság a pénzügyi szektorból eredt, és 

a reálgazdaságba való átgyűrűződéssel fenyegetett, a mostani válság a reálgazdaságból indul, 

ráadásul egyben jelentkezik egy keresleti és egy kínálati sokk. Ezért is fontos, hogy a gazdaságot a 

döntéshozók életben tartsák addig, amíg a külső sokk lecsillapodik (és persze a külső sokk 

lecsillapodását a megfelelő intézkedésekkel fel kell gyorsítani). Fontos megjegyezni, hogy a sokk 

mértékében hasonló lehet a 2008-ashoz, de lefutásában eltér: amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan 

mehet. 

A sokk, ami a válság során a reálgazdaságot éri, tehát egyaránt érinti a keresleti és a kínálati oldalt. A 

vírus terjedésének megállítása érdekében hozott döntések miatt több szektor működése egy az 

egyben leáll. Ilyen szektorok a szolgáltatószektorok többsége, a turizmus, a közlekedés, a 

feldolgozóipar. A globális ellátási láncok is rongálódhatnak, aminek következtében számos gyár nem 

kaphatja meg a gyártásához szükséges hozzáválókat, ami a munkaerő kiesésével tetézve ideiglenes 

gyárbezárásokhoz vezethet. Mindezek a hatások jelentik a gazdaságot érintő kínálati sokkot. 

Ami a keresleti oldalt illeti, egyrészt a munkanélküliség nagymértékű növekedésére lehet számítani az 

elbocsátások, illetve a tönkremenő vállalkozások miatt. Még azok is, akiknek megmarad a munkája, 

vélhetően nem fognak költekezni egyrészt azért, mert nincs hol, másrészt gazdasági helyzetben az 

emberek átcsoportosítják a kiadásaikat, és fogyasztás helyett megtakarítanak. 

A fenti helyzet adott lényegében addig, amíg meg nem szűnik a vírus általi fenyegetettség. Mit 

tehetnek a döntéshozók, és mit a vállalkozások? 

 

Kormányok, döntéshozók reakciói 

Sok múlik a döntéshozókon, és elsősorban most a kormányokon. A központi bankoknak ugyanis az 

alacsony kamatkörnyezetben elfogyott a konvencionális eszközök által nyújtott mozgásterük. Azt, 

hogy a központi bankok általánosan mennyire eszköztelenek maradtak, az elmúlt hétről két példa is 

jól szemlélteti: az egyik az amerikai központi bank (Federal Reserve=FED) reakcióját követő piaci 

mozgások, a másik pedig az Európai Központi Bank által kiadott közlemények. 

 

A FED vasárnap 0%-ra csökkentette az irányadó kamatrátát, amivel ugyan csökkentette a 

vállalkozások és háztartások hitelfelvételének marginális költségét, viszont ez a lépés azt is jelenti, 

hogy ezzel a jegybank kifogyott a konvencionális eszközeiből. A válság pedig még csak most fog 

elmélyülni. A befektetőket a FED döntése aligha tudta megnyugtatni, hétfőn újabb eladási hullám 

söpört végig a tőzsdéken. 

Az ECB pedig arra biztatja az európai kormányokat, hogy most ők vegyék kezükbe az irányítást: 

kezdjenek el költekezni. Ez a szokványos európai szigorral most ideiglenesen szembemegy. 
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Európában ugyanis nagyon figyelnek a költségvetési szigorra, ne legyen deficit - várhatóan ez a 

közeljövőben ideiglenesen fel fog lazulni. 

 

A következő időszakban a mértékében és fajtáinak számosságában is nagy fiskális beavatkozásokra 

számíthatunk. Ami a leállás hatásait illeti, a legfontosabb, hogy az állam ne hagyja csődbe menni a 

vállalkozásokat. Rengeteg vállalkozásnál állhat elő részleges vagy teljes bevételkiesés, ami miatt 

egyrészt nem tudják finanszírozni a hiteleik törlesztőrészleteit, másrészt nem tudják fizetni az 

alkalmazottjaikat. Lényegében csőd fenyegeti a vállalkozásokat. 

 

A vállalkozások megsegítésére számos lehetőség kínálkozik: 

• hitelfizetési moratórium 

• adókedvezmények 

• hitelek átstrukturálása 

• vállalkozásoknak nyújtott korlátlan állami hitelek (Németország) 

• garanciaprogramok 

• közvetlen vállalati kötvényvásárlások 

• stb. 

 

A lényeg, hogy elkerülhető legyen a vállalkozások tömeges csődje, ugyanis sokkal nehezebb egy új 

vállalkozást felépíteni, mint egy már meglévőt rendbe hozni, nem beszélve arról, hogy egy tömeges 

csőd a pénzügyi rendszert is megterhelné, ami egy hitelezési válsággal tovább mélyítené a 

problémákat. Valahogy azt is érdemes elérni, hogy a vállalkozások a munkaerő-költségüket úgy 

csökkentsék, hogy az embereiket ne bocsássák el tartósan - például fizetés nélküli szabadságra 

küldjék őket elbocsátás helyett.  

A munkavállalók problémája szintén összetett kérdés, mert még a csődelkerülés esetén is többhavi 

jövedelemtől esnek el a munkavállalók tömegei. Itt is többféle megközelítés létezik: 

 rendkívüli álláskeresési járadék 

 egyszeri szja kedvezmények, adókedvezmények 

 albérlettámogatások 

 Hong Kongban az állam mindenkinek adott egy egyszeri, 400 ezer forintnak megfelelő 

összeget (ez a javaslat az USA-ban is felmerült; illetve olyan formában is bekerült a 

gondolkodásba, hogy a vagyonnal/jövedelmi helyzettel fordítottan arányosan adjanak az 
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embereknek lényegében alapjövedelmet, mert azok költik el egyből, akiknek a legkevesebb a 

jövedelmük) 

 stb 

 

A probléma tehát összetett: egyszerre kell segítséget nyújtani a vállalkozásoknak, a hitelintézeteknek 

és az alkalmazotti státuszban álló lakosságnak egészen addig, amíg vissza nem állnak a dolgok a 

rendes kerékvágásba. De a lényeg, hogy minél több pénzt próbáljanak a kormányok a rászoruló 

lakosság és vállalatok zsebében hagyni. Nagy költségvetési hiányok lesznek mindenhol és rendkívül 

meg fog nőni az állami szerepvállalás mértéke, de célzott adókedvezményekkel és a közkiadások 

célzott növelésével hatékonyan lehet csökkenteni a gazdaságot egyszerre ért keresleti és kínálati 

sokk romboló hatását.  

 

Vállalkozások mozgástere 

A vállalkozások mozgástere ebben a helyzetben rendkívül alacsony, lényegében vegyenek igénybe 

minden olyan támogatást, amivel elkerülhető a csőd. 

Akiket viszont nem fenyeget a teljes leállás, a most előálló helyzetben olyan megoldásokat 

dolgozhatnak ki, amelyek a 21 századra már egyébként bőven esedékessé váltak. Egyrészt 

amennyiben olyan szektorban működnek, ahol vannak előnyei a digitalizációnak, de eddig ezt a 

lépést nem tették meg, akkor a mostani helyzet az ilyen típusú fejlesztésekre rákényszeríti őket. 

A másik ilyen kénsyzerhelyzet, hogy hogyan oldják meg a távmunka kihívásait. Ennek van egy 

infrastrukturális feltétele, viszont van egy szervezeti feltétele is: be kell vezetni olyan folyamatokat, 

amelyek képesek a teljesítmény értékelésére az elvégzett munka tükrében. Sok helyen eddig nem 

volt teljesítményértékelés, a munkavállalók ellenőrzése kimerült a munkaidő ellenőrzésében. Eljött 

az ideje, hogy a vállalkozások a dolgozóik hollétének folyamatos ellenőrzése helyett a dolgozóik által 

elvégzett munkát ellenőrizzék. Most a HR-en, illetve a menedzsereken van a világ szeme! 

 

Érdemes forgatókönyvekben gondolkozni 

Banki elemző - március 18. 

 

Melyek a járvány legfontosabb közvetlen és közvetett gazdasági hatásai? 

A koronavírus pontos gazdasági hatását jelenleg még nehéz lenne megbecsülni, érdemes 

forgatókönyvekben gondolkozni. 
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 Amennyiben a 2003-as SARS-vírus mintázatát követi a lefutása, akkor az elején erőteljesebb, 

de összességében átmeneti globális gazdasági hatásokkal járhat. A 2003-as vírushoz képest 

nagyobb éven belüli gazdasági hatással kell számolnunk a globális értékláncok mélyebb 

összefonódása miatt. 

 Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a koronavírus fertőzőbb, mint a közel húsz évvel 

ezelőtti járvány és sokkal szigorúbb kormányzati intézkedéseket generál világszinten. 

Felmerül annak lehetősége, hogy súlyosabb és tartósabb gazdasági következményekkel 

érdemes számolni. Már az európai vállalatoknál, sőt idehaza is tapasztalható, hogy egyes 

szektorok néhány nap alatt kerültek a partvonalra, nem pedig fokozatosan, mint a 2008-as 

válság idején. 

 A koronavírus a keresletre és kínálatra egyaránt hatással van: a kereslet csökkenését 

láthatjuk a turizmus és vendéglátás, a közlekedés és szállítás esetében, és ennek hatásaként 

egyes nyersanyagoknál, így az olaj esetében (keresleti sokk, átmeneti hatású); kínálati 

oldalon a korlátozó intézkedések miatt lép fel áruhiány vagy fennakadás szolgáltatásokban, 

a folyamat a globális értékláncokon keresztül gyűrűzik be. Ilyen esetekben a bizalom hiánya 

az, amit a gazdaságpolitika nehezen tud kezelni. Inkább a fiskális politikára lehet 

támaszkodni, mint a monetáris politikára. 

 A globális értékláncokra gyakorolt hatások mellett az általános negatív hangulat a 

beruházások elhalasztását vetítheti előre. 

 A globális gazdaság esetében a kínálat visszaesésével kell számolni, egyes gyártási 

kapacitások kiesését már most tapasztalhatjuk a feldolgozóiparban. 

 Hazánkba a globális értékláncoknak kitett ágazatokon keresztül gyűrűzhetnek be az 

időszakos hatások (ez leginkább a kínai termeléshez kapcsolódik). A leginkább érintett ágazat 

a feldolgozóipar és azon belül is a járműgyártás. Ezzel szoros összefüggésben pedig a 

kereskedelem és logisztika esetében merülnek fel kockázatok. Ugyanakkor a turizmus, 

vendéglátás, valamint a közlekedés és szállítás szenvedheti el a legnagyobb veszteségeket. 

 Mivel Európában a pénzügyi rendszer bankközpontú, a koronavírus-járvány okozta válsággal 

szembeni fellépés kulcsa a bankszektor egészségének megőrzése. A Magyar Bankszövetség 

szerint az elmúlt hetek európai példái azt mutatják, hogy a teljes európai pénzügyi szféra 

kiszámíthatóan és folyamatosan szolgálja ki ügyfeleit. A magyarországi bankszektor az 

egységes európai és a hazai szabályok, valamint felügyelet alapján működik, a vírushelyzetre 

és a lehetséges kockázatokra, illetve azok kezelésére – az eddigi tapasztalatok alapján - 

felkészült. A bankok ennek megfelelően alakították ki az informatikai rendszereiket, a fióki 

nyitva tartások biztosítását, a készpénzellátást és a digitális csatornák 24 órás elérését is. 

Fontos látni azt is, hogy már a járvány megjelenése előtt tapasztalhatóak voltak a jövővel 

kapcsolatos borús gazdasági kilátások világszerte, ehhez járult hozzá a koronavírus következtében 

hozott korlátozó intézkedések és a pánik nyomán kirajzolódó bizalmi válság. 
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Kik lesznek a legnagyobb vesztesek? Kik azok, akiket helyzetbe hozhat a járvány? 

 A legnagyobb vesztesnek egyértelműen a turizmus tekinthető, ilyen hirtelen jövő és ilyen 

súlyos sokkot még nem tapasztalt az ágazat, egyik hétről a másikra gyakorlatilag teljesen 

eltűntek a turisták.   

 Nagy a bizonytalanság a logisztikában is. Orbán Viktor miniszterelnök március 16-i 

bejelentését követően lezárták a személyi forgalom elől hazánk határait, ugyanakkor az 

áruszállítás a továbbiakban is biztosított; viszont sokkal szigorúbb ellenőrzésekre kell 

számítani, ami lassíthatja az áruforgalmat. Itthon az áruk szállításában néhány nagyobb 

szereplőn kívül rengeteg kis árufuvarozó vállalkozás vesz részt, amelyek a sofőrök által nem 

vállalt fuvarok nyomán kieső bevételekre, valamint az alternatív útvonalak jelentette 

magasabb költségekre (egy elhúzódó járvány esetén) nem biztos, hogy rendelkeznek 

nagyobb mértékű biztonsági tartalékkal, amivel kihúzhatnák a járványügyi helyzet javulásáig. 

Ezáltal a kisebb fuvarozó vállalkozások is nehéz helyzetbe kerülhetnek. Továbbá kérdés, hogy 

a járványt követően mennyire elhúzódó lassulásra, válságra készülhetünk, de ez nagy 

mértékben befolyásolja majd a rendkívül konjunktúraérzékeny ágazatot. 

 Ezt a kérdést érdemes ketté választani: 

o Rövid távon lehetnek nyertesek, mint a kiskereskedelem, hiszen a járvány 

súlyosbodásától való félelem következtében, illetve a boltba járások számának 

csökkentése érdekében a háztartások nagyobb mennyiségeket vettek, ennek 

köszönhetően élénkült a forgalom. 

o Hosszú távon kérdéses, hogy lesz-e egyáltalán, aki porfitálhat a járványból, hiszen 

annak elhúzódása gazdasági visszaesést is magával hozna, így a háztartások 

fogyasztása is csökkenne. 

 Az MNB felszólította a bankokat, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel alkalmazzanak a 

vállalatok és a lakosság esetén törlesztési moratóriumot. Az ügyfelek esetén a törlesztési 

moratórium 2020 végéig történő fenntartása indokolt. Ezt segítve az MNB döntést hozott 

arról, az NHP-ban résztvevő kis és középvállalatok mentességet kapnak az év végéig az NHP-s 

hiteleik törlesztése alól.  Az MNB döntött az elfogadható fedezeti kör nagyvállalati hitelekkel 

való kibővítéséről is.  

 A bankolásban – az eddigi tapasztalt üteműnél is – erőssebben válhatnak elfogadottá a 

digitális csatornák, amelyek hozzájárulhatnak a Magyarországon eddig jellemzően magas 

arányú készpénzhasználat visszaszorításához is. 
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Mekkora lesz a visszaesés? 

2020 első hónapjaiban történt gazdasági lassulást az elemzések már korábban is beárazták az idei 

kínai és globális GDP-adatokba. A hazai gazdaság fundamentumai kiegyensúlyozottak (2019-ben 

4,9%-os volt a gazdasági bővülés), a GDP növekedése 2012 óta meghaladja az európai uniós átlagot. 

Ugyanakkor kis, nyitott gazdaság esetében számolnunk kell a külpiacokról begyűrűző hatásokkal, 

mint a koronavírus-járvány kapcsán kialakuló folyamatok. Ehhez járulnak hozzá a hazai kormányzati 

intézkedések, amelyek a járvány megfékezését segítik, de negatív gazdasági következményekkel 

járnak, legalább átmeneti időtávon. 

Jelen pillanatban több forgatókönyv is elképzelhető: 

 Amennyiben a vírus hatása átmeneti lesz (optimista forgatókönyv), úgy elsősorban 2020 első 

és második negyedéves makrogazdasági adataiban mutatkozhat meg a koronavírus-hatás 

mind nemzetközi szinten, mind pedig idehaza. Korábbi vírusos fertőzések gazdasági 

tapasztalatai alapján a második félévben visszakorrigálhatnak a makrogazdasági mutatók 

(ez alól egyedül a turizmus lehet kivétel, amely esetében kisebb a valószínűsége a kiesés 

korrekciójának). A korrekció mértéke azonban függ a vírus lefutásától. A fenti értékelés akkor 

áll, ha a vírus áprilisban lecseng (a korábbi hasonló pandémiás helyzetek mintázata alapján 

feltételezve). 

 Számolnunk kell azzal is, hogy még ha a járvány, illetve a hatására hozott intézkedések a 

második félévben feloldásra is kerülnek, de a keresleti és kínálati sokkok után csak lassan 

tér vissza a korábbi pályára a gazdaság. Ebben az esetben erőteljesebb lassulást 

tapasztalhatunk a GDP növekedésében. Ugyanakkor gyors és célzott fiskális és monetáris 

politikai eszközökkel lehet kezelni. A bizalmi válság középtávon megszűnik. 

 Pesszimista forgatókönyv esetén elhúzódó gazdasági visszaeséssel szembesülünk, már idén 

kialakulhat a recesszió. Hosszú távon pedig megmutatkoznak a globális gazdaság strukturális 

problémái, amelyet az egyre szűkülő mozgástérrel rendelkező fiskális és monetáris politika 

nem tud a hagyományos módszerekkel kezelni. 

Hogyan fog kinézni a járvány utáni újrakezdés? 

 Mivel hirtelen és gyors leállásról van szó, annak nagyobb a valószínűsége, hogy a 

visszapattanás, a visszaállás gyorsabb lesz, mint egy elhúzódó recesszió esetében. Ehhez 

persze azt is feltételezzük, hogy a kínai helyzethez hasonlóan a járvány jelentősen lassul egy, 

maximum két hónapos időtávon. 

 A munkahelyi feltételek is változhatnak: nem vagyunk benne biztosak, hogy az „open-office” 

berendezkedési formája megmarad, illetve kérdés, hogy milyen hatékonyságváltozást látnak 

majd az adatokból a jelenlegi „home office”-ban dolgozó munkavállalóktól a cégek. 

Amennyiben az pozitív, akkor könnyen lehet, hogy a „tömegesen egy irodaházban kell 

dolgozni” hozzáállás is tartósan megváltozhat. 
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 Felértékelődhet a magasabb pénzügyi tartalék is. Azon cégek, amelyek jelentős pénzügyi 

tartalékkal rendelkeznek, nemcsak átvészelhetik ezt az időszakot, hanem az utána nyíló piaci 

réseket is gyorsan ki tudják majd használni, ezért elképzelhető egyfajta készpénzfelhalmozási 

vágy majd a járvány lecsengése után a vállalatoknál, amely aztán átgyűrűzhet a pénzügyi 

szektorba is, hiszen a vagyont kezelni kell. 

 A járvány után arra számíthatunk, hogy bizonyos ágazatok jelentősen átalakulnak. Könnyen 

lehet, hogy sokkal inkább felértékelődik a digitalizáció, azaz minimálisra csökkennek az üzleti 

utak, a fizikai érintkezés. Ez pedig hatással lesz a légiforgalomra is. A turizmusnak hosszú 

időre van szüksége, hogy magára találjon és a hasonló esetek miatt a biztosítások is 

átalakulhatnak.  

 Véleményünk szerint a jelenlegi helyzet megmutatta azt, hogy a lokalizációnak sokkal jobban 

előtérbe kellene kerülnie és a globalizáció nem megoldás mindenre. Ha ez megvalósul az 

komoly inflációt hozhat, hiszen drágábbak lehetnek a fejlett országokban vagy a helyben 

termelt áruk, de ezt az áldozatot muszáj lesz felvállalni. Egy példa: a jelenlegi helyzet 

rávilágított arra, hogy megengedhetetlen, hogy megfelelő, azaz minimum 95%-os 

hatékonyságú maszkot csak Kínában gyártanak, mivel az Európában gyártva 1000 forint 

helyett 1500 vagy 2000 forint lenne. 

 

Mit tehet egy vállalkozás, hogy minél jobban jöjjön ki a dologból? 

 Vállalkozói check-list: 

o Kiemelten fontos az elengedhetetlen szolgáltatások nyújtásához szükséges személyi, 

képesítési és tárgyi feltételeinek azonosítása és biztosítása. A minimális 

munkavállalói létszám azonosítása, a munkafolyamatok ehhez való optimalizálása, 

valamint a helyettesítési rend kialakítása. A képviseleti joggal rendelkező és „kulcs” 

emberek jelenlétének biztosítása, az érintett alkalmazottak munkavégzési helyük 

szerint egymáshoz képest szétválasztásra kerüljenek. Továbbá vagyonbiztosítási 

kérdéseket is meg kell vizsgálni: telephelyek, munkaeszközök védelme. 

o Gondolni kell a beszállítói szerződések felülvizsgálatára és egyeztetés szükséges a 

beszállítókkal a folyamatos teljesítés érdekében. A vállatoknak a járványhelyzet 

időszakában folyamatosan együtt kell működniük azon partnereikkel, amelyek 

közreműködése szükséges a szolgáltatásaik teljesítéséhez.  

o Pénzügyi intézkedések kidolgozása a vállalatok likviditásának megőrzésére. 

Kapcsolatfelvétel bankokkal esetleges rulírozó, illetve folyószámlahitelek, egyéb 

átmeneti likviditást növelő pénzügyi termékek igénylése kapcsán. Meglévő 

beruházási/forgóeszköz hitel törlesztésének átbeszélése a finanszírozóval. (2020 

végéig törlesztési moratórium lépett életbe). Fizetési határidők felülvizsgálata, 

amennyiben szükséges, átütemezések alkalmazása.  
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o Költségcsökkentési tervek, intézkedések kidolgozása az esetlegesen felmerülő 

likviditási problémák enyhítése érdekében (pl. osztalék-kifizetések felülvizsgálata, 

átgondolása). A legnagyobb értékű szerződések jogi vizsgálata, elsősorban, 

határidők, kötbérek szempontjából.  Alternatív beszállítók és vevők feltérképezése 

arra az esetre, ha a vállalat egyes szállítói / vevői működésképtelenné válnak a 

kialakult helyzet következtében. Pl.: építőiparban az alapanyag-beszállítók elemzése, 

építőanyagok helyettesíthetőségének, alternatív beszerzési lehetőségeinek 

vizsgálata, fuvarozócégek elemzése, alternatívák feltérképezése a folyamatos 

alapanyag-ellátás biztosítása érdekében. A vállalat rendelkezésére álló készleteinek 

azonnali ellenőrzése, a kritikus termékek esetleges felhalmozása, azonnali 

utórendelés. 

 Nem csupán vállalkozásokról, hanem vállalkozásokból élő családokról is szó van. A vállalatok 

előírhatják, hogy a munkavállalók, illetve azok csoportja átmenetileg a munkaszerződéstől 

eltérő munkahelyen, illetve módon (lásd távmunka) végezzék feladataikat. Sok esetben a 

munkáltató arra “kötelezi” alkalmazottait, hogy vegyék ki egyben éves fizetett 

szabadságukat, esetleg fizetés nélküli szabadságra küldi őket vagy csökkentett óraszámban 

állapodnak meg a veszteségek minimalizálása érdekében. Amennyire lehet, fontos a 

munkavállalók védelme, hiszen az átmeneti időszak után a vállalatoknak szükségük lesz 

tapasztalat, a vállalatot ismerő munkavállalókra a mielőbbi talpra állás érdekében. 

 

Miben fogja a gazdaság, az egyes vállalkozások életét hosszú távon megváltoztatni a járvány? 

A járvány egy adott vállalatot számos ponton érinthet: 

 munkavállalók (karantén, betegség miatt kieső munkavállalók) 

 beszállítók (akár a beszállítói lánc távoli végén is!): kieső alapanyag/szolgáltatás; 

 vevők: a kereslet csökkenése, fizetési fegyelem romlása; 

 vevők beszállítója: ha a vevőknek más beszállítója kiesik, az is meggátolhatja a vevő 

termelését, ezért az amúgy nem érintett vállalattól sem fog árut/szolgáltatást megrendelni; 

 logisztika: áruk, kész termékek, munkavállalók, szolgáltatást igénybe vevők szállítása; 

 A járványnak mindemellett – negatív forgatókönyv esetén – lehetnek közvetett hatásai, 

melyek a pénz és tőkepiacról érkező kockázatok lehetnek – nagyobb volatilitás, emelkedő 

hozamkörnyezet, kockázatkerülés a piacokon (erre láttunk példát, jelentősen csökkentek a 

részvényindexek). 

 Míg a fővárosban az irodai munkaköröknél sokkal jobban elterjedt a home office, addig 

vidéken kevés helyen éltek ezzel a lehetősséggel. Most hirtelen minden megváltozott, mert a 

vállalatok a helyzet „orvoslásaként" tömeges laptopvásárlásba kezdtek és engedélyezik a 
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távoli munkavégzést azoknál a kollégáknál, ahol a munkakörük jellegéből adódóan lehetőség 

van otthonról is dolgozni.  

 Megnőhet az üzleti tervezés fontossága, melyben egy esetleges válsághelyzetre való 

felkészülés is teret kaphat. 

 Rohamtempóban alakult át az oktatás is, egyik napról a másikra kellett a tanároknak átállniuk 

a digitális oktatásra, amely ha beválik, hosszú távon is velünk maradhat. 

 

Szerintem meglepően gyors lesz az újrakezdés 

Vállalkozó, korábbi bankvezető - március 18 

 

Az már nem kérdés, hogy makroökonómiai szóhasználattal élve itt keresleti és kínálati sokkok 

együtteséről van szó. A rövid és a hosszú táv mindenképpen külön elemzendő. 

Talán minden korábbi válsághoz képest nagyobb most a jelentősége annak, hogy milyen lesz a 

válságkezelés, a gazdaságpolitikai válaszlépésekre gondolok. Ez a válság ugyanis minden 

nehézségével jól kezelhető gazdaságpolitikai szempontból, ha a segítség jól célzott és időzített, mert 

a sokk természete olyan, hogy elmúlik. 

Már világszerte látjuk is az első gyors lépéseket, melyeket továbbiak fognak követni. Ez 2008 és az azt 

követő politikai és gazdasági folyamatok nagy tanulsága (politikai gazdaságtan). Az előző válsággal 

szemben most szerintem sokkal nagyobb volumenű és célzott intézkedések várhatók mind fiskális, 

mind monetáris irányból akár a meglévő szabályrendszerek felülírása árán is. Ez jelentősen 

tompíthatja a válság okozta fájdalmat, akár még a recesszió is elkerülhető. 

De már most látszik, hogy országonként nagyon eltérő összetételű intézkedési csomagok kerülnek 

bejelentésre. A rövid távú intézkedéseknek nyilván arra célszerű irányulnia, hogy enyhítse a vállalati 

szféra árbevétel-kiesésből fakadó kritikus pénzigényét. Az intézkedések másik célja az kellene, hogy 

legyen, hogy minél inkább ösztönözzék a cégeket arra, hogy ne építsék le a munkaerő állományukat, 

mert ha minden jól alakul, ezen az egészen egy-két hónap alatt túl lehet jutni. 

A vesztesek és a helyzetbe kerülők már elég jól láthatóak, erről most külön nem írok. 

A vállalkozások akkor járnak el a legjobban, ha minél hatékonyabban meg tudják szervezni a 

távmunkát. Ez természetesen egy csomó szektorban nem kivitelezhető, mert fizikai jelenlétet igényel, 

de a termelés és szolgáltatás nem kis hányadában most úgysincs erre szükség, mert azokra a 

szolgáltatásokra/termékekre most átmenetileg úgysincs kereslet. 

Hogyan fog kinézni a válság utáni újrakezdés? Lehet, hogy optimista vagyok, de szerintem meglepően 

gyors lesz. Ezt gondolom a pénzügyi eszközök áráról is. 
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A hosszú távú hatások nagyban múlnak azon, hogy sikerül-e elkerülni egy globális deflációs-

depressziós spirált (most az olajár is meredeken zuhant). Ez egy kis valószínűségű esemény, de ha 

bekövetkezne, az nagyon messzemenő következményekkel járna, a teljes globális pénzügyi rendszert 

átrendezné, megkérdőjelezve a dollár kvázi egyeduralmát. 

Egyébiránt talán kevesebb lesz a globális méretű utazgatás, bár ez sem biztos, mert ha egyszer véget 

ér, akkor a kényelem és az üzleti logika felülírnak mindent, úgyhogy én nem feltétlenül számítok 

drasztikus magatartásváltozásra. És több beruházás az egészségügybe. 

Ha netán a járvány nem ér véget olyan hamar, mint ahogy most mindenki alapesetben reméli, hanem 

sok hónapon, netán éveken átnyúlóan elhúzódna, amire remélhetőleg nagyon kicsi az esély, akkor 

olyan törést fog szenvedni a globalizáció, amilyet egykor a világháborúk okoztak, mert mindenki be 

fog zárkózni. 

 

Nehéz lesz az újrakezdés, mert a fejekben kell rendet tenni 

Vállalkozáskutató - Március 18. 

Generálisan az a véleményem, hogy nagyot üt majd az egész gazdaságon. Sajnos napról-napra 

gyengébb gazdaságot látunk. Én sok meglepően pozitív szakértőt látok emellett is, pl. kisebb 

gazdasági növekedésről beszélni. Nyilván jó lenne látni, hogy mi volt az 1918-as influenza-járvány 

idején, biztosan sok lesz most is a hasonlóság.  

Az alapprobléma, hogy a kereslet dől be, illetve folyamatosan szűkül a korlátozások miatt a kínálat is. 

(Itt most nem a kínai gyárbezárások miatti alapanyaghiányt értem, hanem eleve nem lehet igénybe 

venni valamit.). A generális probléma, hogy domináns a szolgáltatási ágazatok súlya, és ezek sokszor 

bizony éppen a közvetlen kapcsolatra épülnek. Mai szolgáltatásmenedzsment tudásunk szerint nem 

pontos már annyira a megfogalmazás, de jól leírja, hogy a szolgáltatások - ellenben a termeléssel) 

nem készletezhetők, azaz kvázi azok előállítása és fogyasztása sokszor egyszerre zajlik, és maga a 

fogyasztó is az előállítási folyamat része - gondoljunk csak a fodrászra, turizmusra mint élményre. 

Ha tehát ezt elfogadjuk, akkor a közvetlen kapcsolatra épülő gazdasági tevékenységek jó részének 

"kampó".  

A másik "kampó" meg onnan jön, hogyha készletezhető is egy-egy termék, akkor most az emberek 

vagy nem férnek hozzá (zárva a bolt) vagy kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy megvegyék. Ezért is 

állnak le az autógyárak meglátásom szerint, mert nincsen kereslet, senki nem autóért jár 

mostanában. 

Összességében tehát most sokminden blokkolva van, főként egy keresleti kérdés ez. Nekem nem 

fizetnek, vagy nincsen az én szolgáltatásomra igény, akkor a beszállítóimnak sem fizetek, pl. szálloda 

nem fog termékeket venni (ágyak, bútorok, tv, élelmiszer). 
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Nem vagyok egy makro irányultságú, de a visszaesés most nekem úgy tűnik, hogy méretes lesz. 

Virológusként sem állnám meg a helyemet, így nem tudom, hogy mennyi ideig tarthat, de maga a 

tudat, hogy volt, az is hónapokig eltart. Ez a néhány hét-hónap meg derékbatör sok tényezőt. Én 

meglepődnék, ha az előző válságtól jelentősen elmaradna az összkép. Csak remélni tudom, hogy 

pesszimista vészmadárkodás lesz.  

Nehéz lesz az újrakezdés, mert a fejekben kell rendet tenni. Bármilyen mély is legyen ez az 

egészségügyi krízis, ha az emberek hiteles tájékoztatást kapnak, akkor szerintem erre a bizalomra 

építve a kimenet is lehet gyorsabb. Merthogy az emberek elhiszik, hogy vége. Ugyanakkor az is 

biztos, hogyha sokáig tart, akkor abba az emberek belefáradnak, és ennek lehetnek hátulütői.  

A vállalkozások többsége most szerintem a túléléssel van elfoglalva. Nem hiszem, hogy középtávú 

terveik megvalósításán dolgoznának, egy-egy kivétel persze mindig akad. Visszanézve majd látni 

fogjuk, hogy tucatnyi sikersztori ki tud nőni. De sokaknak nem az lesz. Az lenne jó, ha az embereket 

meg tudnák tartani minél nagyobb számban. De ha állami oldalról nézzük, és a csökkenő 

munkaerővel számolunk demográfiai okok miatt, akkor esetleg célszerű gazdaságpolitikai oldalról 

előmozdítani ösztönzőkkel, hogy preferált cégek (pl. magasabb termelékenységűek, beruházók, 

fejleszthetők stb.) kerüljenek előnyösebb helyzetbe, és ne általános legyen a támogatásuk. 

Itt most megint  a szolgáltatásmenedzsmentre térnék ki. Sokszor előkerül, hogy az ellátási láncok 

most megtörtek, és ezeket a cégek át fogják gondolni. Főleg persze a nagyokra kell gondolni, de 

végső soron azokhoz a kapacitásokhoz kapcsolódnak sokszor a kisebb cégeket kiszolgáló kapacitások 

is. Most konkrétan a kínai kitettségről beszélnek általában. Ez egy jó elvi lehetőség, hogy ezt 

átgondolják a cégek. De ez nem cégek szintjén dől el sajnos. Annál is kevésbé, mert több alkalmuk 

lett volna már különféle természeti katasztrófák miatt erre a lépésre a cégeknek (pl. japán 

atomerőmű, thaiföldi árvíz), vagy éppen kínai-amerikai kötélhúzás. Ha csak a cégeken múlik, akkor ez 

az egy földrajzi régióra koncentrálódó alapanyagbeszerzés továbbra is kockázat marad. Azonban van 

itt egy trend, amit érdemes átgondolni esetleg. Az ellátási láncok szervezésében azért erősen 

megindult egy regionalizáció is, azaz adott nagyobb piacot adott piac környékéről szolgálnak ki a 

cégek, pl. Mercedes Kecskemétről magországokat. Esetleg ez a regionalizáció tovább erősödhet, és 

valamilyen ösztönzővel további ellátási lánc szinteket is meg lehet célozni. 

 

A termelést át kell gondolni abból a szempontból, hogy mely termelés kiesés 
milyen mértékben veszélyezteti az ellátási lánc működését 

Vállalkozáskutató - március 21. 

 

Tömören sűrítem az eddig feltárt legfontosabb válságkezelési javaslatokat. 

A válságot két szinten kell kezelni.  



  

 
 

40 

1. Mikró szinten a vállalatokon belül. 

2. Makró szinten kormányzati tevékenység keretei között. 

A McKinsey tanácsadó cég többszáz vállalatot kérdezett meg arról, hogy miként kezeli a koronavírus 

miatti válságot. Ezek legfontosabb elemei: 

 

Ne a fontos funkciókat ellátó menedzsereket terheljük a válság menedzsmenttel. Erre a célra hozzunk 

létre egy keresztfunkciókra épülő teamet, amely csak a válság kezelésére fókuszál. 

A válságkezelő központ feladatai: 

 

A foglalkoz-
tatottak

megóvása

A pénzügyi 
stabilitás 
védelme

Az ellátási 
lánc 

biztosítása

A vevőkör 
biztosítása

Válságkezelő 
központ 

létrehozása

A feladatok tartalma

A Munkaerő védelme 1 Irányelvek kialakítása és megvalósításuk

2 Kétirányú kommunikáció biztosítása

3 A személyzet és az alvállalkozók biztosítása Munkafeltételek módosítása

4 Normák kialakítása az új helyzetben

5 Az egészséghigiéniai feltételek biztosítása

B A beszállító lánc stabilizálása 1 A szállítók bebiztosítása

2 A készletek bebiztosítása

3 A termelés és a működés stabilizálása

4 A kereslet menedzsmentje

5 Logisztikai biztosítás

C A vevőkör stabilizálása 1 B2B átláthatóság

2 A vevők védelme

3 Vevőgondozás

D A pénzügyi stabilitás megőrzése 1 Forgatókönyvek készítése

2 Pénzügyi stress teszt

E A válságkezelés menedzsmentje 1 Probléma térkép készítése és karbantartása

2 Cselekvési portfólió kialakítása

3 A vezetés összehangolása

Elsődleges feladat Részfeladatok

A távmunka feltételeinek megteremtése

Eü helyzet, ellátási nehézségek, értékesítési 

nehézségek, munkaerő helyzet, beszállítói 

szük keresztmetszete napi figyelése és 

kommunikálása, cselekvési terv készítése, a 

lépések egyeztetése a vonalbeli vezetéssel.

A cash flow, a mérlegtételek és a a fizetési 

képesség fokozott kontrollingja, rugalmas 

alakítása 

Szállítási és értékesítési átütemezések a 

vevői kapcsolatok megőrzése érdekében

Beszállítás, termelési és értékesítési 

átütemezések a munkaerő megváltozó 

foglalkoztatásának és rendelkezésre 

állásásnak megfelelően. Átmeneti 

tevékenységek felvállalása a likviditás és a 

kapacitáskihasználás érdekében.
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Makró szinten messzemenően figyelembe lehet venni a legjobb vállalati gyakorlatokat. A 

legfontosabb feladat az emberi érintkezések minimalizálása úgy, hogy a nemzeti ellátási láncok 

teljesítménye minimálisan csökkenjen, illetve a mögöttük lévő kapacitások minimálisan sérüljenek. Ez 

hasonló elemeket tartalmaz, mint a vállalati kezelés. 

1. Az embereket csoportokra kell osztani aszerint, hogy mennyire fontos a munkájuk a nemzeti 

ellátási lánc szempontjából.  

a. Akiknél a munka szüneteltetése rövid távon nem okoz jelentős termelés kiesést, 

azokat otthon kell tartani karanténban. 

b. Akiknél a munka szüneteltetése rövid távon jelentős kiesést okoz, azoknak biztosítani 

kell a munka védett körülmények közötti folytatását. 

c. Különösen fontos a szűk keresztmetszetet jelentő foglalkoztatás tevékenységeinek 

azonosítása és végzésének kiemelt védelme. 

2. A termelést át kell gondolni abból a szempontból, hogy mely termelés kiesés milyen 

mértékben veszélyezteti az ellátási lánc működését. 

a. Az alap ellátást jelentő termelést védeni kell. 

b. Kiesés esetén rövid távon az alapellátást nem veszélyeztető termelést le kell állítani. 

c. Különösen fontos a szűk keresztmetszetet jelentő termelés tevékenységeinek 

azonosítása és végzésének kiemelt védelme. 

A 2. pontba tartozó intézkedések csökkentik azon munkavállalók számát, akiknek munkáját 

védett körülmények között kell biztosítani. 

3. A pénzügyi kapcsolatokat ezen redukált ellátási lánc menedzsmentnek kell alárendelni. Föl 

kell függeszteni azokat a pénzügyi kötelezettségeket, amelyekre az ellátási lánc 

menedzsment redukálása miatt nincs mód. 

4. Biztosítani kell, hogy mind a karanténba kényszerítettek, mind a védett munkakörülmények 

között dolgozók megkapják a szükséges alapellátást. 

a. Ennek jó eszköze a jövedelmek alapjövedelem jellegű részének kialakítása, melyeket 

nem a munkavégzéssel arányban, hanem az alapellátás szempontjai szerint kapnak. 

b. Szükség esetén közvetlen ellátási módszereket is alkalmazni kell! 

5. Az ellátási láncot jelentős részben módosítani kell az egészségügy különböző okok miatt 

elhalasztott fejlesztéseinek a járvány prioritásai szerinti pótlására. Kelet Európában így nem 

az autóipari termelés fenntartása a legfontosabb, hanem egy egészségipari korrekció. 

6. A javasolt intézkedések feltételezik az ellátási lánc termelési és foglalkoztatási folyamatainak 

alapos ismeretét, különös tekintetben annak szűk keresztmetszeteit illetően. Ehhez gyors 

lefutású, jól megszervezett, szakemberek együttműködésén alapuló kutatásokra van szükség. 

Nem elegendő a mazsolázás a közepesen informált, egyénileg gondolkodó emberek 

ötletrohamainak eredményeiből. 
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7. Európában most nagy szükség van a nemzetek együttműködésére. Nagyobb mértékben, mint 

valaha. Kontinensünk átalakult egy hatalmas ellátási lánccá. A szubszidiaritás elvét továbbra 

is be kell tartani, de annak szintje feljebb tolódott. 

 

Remek alkalom arra, hogy a gazdaság szereplői elmozduljanak a „langyos 
vízből” 

Pénzügyi szakember - március 22. 

 

Azt gondolom, hogy nem lesz olyan hosszú válság, mint ahogy általánosan gondolják, a járvány 

egészségügyi és gazdasági részének kezelésén múlik minden, ami akár gyorsan megtörténhet, ezt 

követően gyors felpattanás jöhet. 

Minden válsághelyzet egyben nagy lehetőség is arra, hogy meg lehessen újítani a közgondolkodást, a 

társadalmat, átlépni a megkövült szerkezeteken, és „át lehessen tolni” olyan dolgokat, amelyek 

békeidőben fel sem merülhetnek.  

Remek alkalom arra, hogy a gazdaság szereplői elmozduljanak a „langyos vízből”, és az ortodox 

megoldások helyett új megoldásokon törjék a fejüket, felpöröghet az innováció, valós 

technológiaváltásra kerülhet sor az újrakezdés szakaszában. 

Komplett szektorok és munkavállalóik kerültek pár nap vagy hét alatt lehetetlen helyzetbe (turizmus, 

vendéglátás, szálláshely szolgáltatás, rendezvényszervezés, leállt az autóipar, sérültek a beszállítói 

láncok). A kkv-k 80 %-a a szolgáltató szektorban dolgozik, ami a személyes kapcsolatokon alapszik, 

egyenes következménye a járványnak ezen ágazatok leépülése. 

Kulcságazat a mezőgazdaság, talán kevesebbet beszélünk jelenleg erről, de az agrárium és az 

élelmiszeripar biztosítja az alapvető életfeltételeink jó részét. 

  

Nem csak a keresleti oldal sérült a jelenlegi válságban, hiszen egyszerre van jelen kínálati és keresleti 

probléma. Emiatt pusztán az hogy keresletélénkítést csinál a jegybank vagy a gazdaságpolitika, azaz 

pénzt pumpál a gazdaságba önmagában nem segít, hiszen a kínálat is karanténban van. 

 A hazai vállalkozók zöme, különösen a kkv-k nem készülnek fel az ilyen jellegű helyzetekre, nincsenek 

üzleti terveik, nincsenek vészhelyzeti forgatókönyveik, nem képeznek elegendő tartalékot (pedig az 

elmúlt években virágzott az üzlet), talán megváltozik majd a szemléletük, mert ez kell a túléléshez. 

A hazai vállalkozók egy részében nem nagyon lehet bízni, nagyon sokan meg fogják ragadni ezt a 

helyzetet ahhoz hogy egyrészt „előadva a nagy halált” részesüljenek a gazdaságmentő programokból, 

és bár nem szorultak rá, le is akarják majd nyúlni azok pozitív hatásait.  Szükség van egyfajta 

tisztítótűzre, szét kell tudni választani a nehéz helyzetbe került, de korábban jól működő cégeket az 
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eleve rosszul működőktől ezekben a programokban. Az egyébként nem jól működő, de idáig 

elbukdácsolgató vállalkozások esetén a rosszul kezelt céget a járványra hivatkozva fogják majd 

becsukni és arról fognak siránkozni, hogy mindez a válság miatt történt, pedig leginkább a 

menedzsment kompetenciák hiánya miatt. 

 Nyertesek-vesztesek: Az elmúlt évek gazdasági fellendülése komoly előnyt jelent azon cégek 

számára, melyek hosszabb távon voltak képesek gondolkodni, tartalékokat halmoztak fel. 

Ezért az lesz nyertes, aki már likvid, vagy gondoskodik a likviditásának és működőképességének 

megőrzéséről. Emellett esetleg az, aki át tudja venni a konkurenciát, és azok legjobb alkalmazottjait, 

valamint a saját alkalmazottjait megtartja, nem bocsátja el - így lojalitást is kap, nem csak egyszerű 

munkaerőt.  Ezek a vállalkozások számíthatnak a túlélésre, és azok az olcsó pénzügyi eszközök, amit a 

gazdaságpolitika biztosít a számukra egyben óriási kitörési pont is lesz a számukra, főként ha mindez 

a megújulás innovációval, technológiaváltással párosul. A karantén jó iskolát jelent mindenki 

számára, felgyorsítja a digitalizációt, a kommunikációs formák teljes megújulására lehet számítani a 

gazdaságban illetve a társadalom egészében. 

 Vesztes vélhetően csak rövid távon lesz néhány iparág, de véleményem szerint belátható időn belül 

ez a helyzet visszatér a normál alapállapotba, és júniusban már látszani fog az alagút vége. 

Azon cégek helyzete, melyek jelenleg vesztesnek érzik magukat, mert sérülékeny iparágban 

működnek, meg fog változni, mert csak ideiglenes ez az állapot. Lehet, hogy sok csőd, bebukott cég 

lesz, de ez sok esetben nem baj, mert sok vállalkozás volt - teljesen értelmetlenül - a piacon, szükség 

van a megtisztulásra. 

Újra fogják gondolni a vállalkozások a termelési, ellátási láncok működését, mind itthon, mind szerte 

a világban. Felmerül az a kérdés, hogy valóban Kínából kell mindent beszerezni, mert az alapanyag 

vagy egy kis alkatrész kiesésével megállhat a gyár. Vélhetően mind Európában, mind az USA-ban sok 

cég haza fogja vinni a termelését, mert otthon ugyan drágább lesz a fenntartása, de közelebb van, és 

tervezhetőbb. 

Jelentős költségvetési hiány lesz minden országban,  de erre nagy szükség van a jelenlegi helyzetben, 

az államok mindenhol a világban beavatkoznak, óriási mentőcsomagokat vezetnek be a járvány 

megfékezésére, a gazdaság helyreállítására. 

Az is nagy gond hogy a 2008-as válságban a három nagy erőtérben: Amerikában, Európában és 

Kínában nem egy időben jelentkezett a probléma, hanem csúsztatva, egyikük mindig jobban állt, a 

másik kettő pedig rosszabbul, most viszont a járvány gyakorlatilag egy időben mindhárom helyre 

becsapott. Ezért van az, hogy egyszerre állt meg minden, amit a globalizáció csak erősített, időben is 

pillanatok alatt történt, még akkor is hogyha egy jó részük nem indokolt vagy túlreagált. 
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 A hazai és nemzetközi részvénypiacok komoly értékcsökkenést szenvedtek el, nagyon magas a piaci 

volatilitás. Spekulatív alapon is érdemes most gondolkodni: recesszióban részvényeket vásárolni – 

feltéve, hogy van erre szabad forrás - szinte mindig kifizetődő hosszabb távon. 

 Összességében: bár a jelenlegi helyzet komoly, és válságos, egyben egy hihetetlen remek 

lehetőséget is látok benne gazdaságilag. Nagyon remélem,  hogy egészségben megússzuk a járványt, 

a családunk jól vészeli át ezt az időszakot,  és ezen felül egy kicsit megerősíti a magyar társadalmat, 

hiszen szükségünk van arra, hogy a gyenge, elkényelmesedett lényünket és létünket visszarántsa a 

valóság talajára. 

 


