
A válság és hatása a vállalkozásokra

Horváth Zoltán, cashflow mérnökkel beszélgetek a magyar cégek jelenlegi helyzetéről.

Idehaza, Magyarországon, főleg az elmúlt 4-5 hónapban érzékeljük a reálgazdasági 
hatásait ennek a nagyjából már másfél, két éve tartó folyamatnak. 
Mi figyelhető meg, hogyan gyűrűzött be egyre inkább Európába, illetve Magyarországra ez 
a gazdasági hatás? És ha már itt a cégekről, illetve a bankokról beszélgetünk, ez a magyar 
bankszektorra, illetve a magyar cégekre hogyan terjedt át?

- Ha megvizsgáljuk, akkor magyar bankokra nem volt jellemző, hogy pár százalékos 
önerővel, boldog, boldogtalannak hitelt nyújtottak volna, mondjuk 
lakásvásárláshoz. Itt azért jellemzőbb volt a 20-25-30 %-os önerő, ami egy igen 
jelentős biztonsági tartalék egy ilyen válsághelyzetben a bankok számára. Én azt 
látom, hogy elvi szinten a bankoknak nem kellett volna ezt a válságot nagyon 
megérezniük. Természetesen több szálon kötődnek ők össze nemzetközi szinten, a 
Magyarországon jelenlevő bankoknak a túlnyomó része külföldi tulajdonos kezében 
van. Tehát, valamelyik külföldi bankhálózathoz kötődik és ebben a pillanatban a 
hatás azonnal megjelent. 
Legelsőként egyébként az autóiparban figyeltem meg a hatást, ott nagyon gyorsan 
10-20-30-50 %-okkal leestek a forgalmak. Viszont úgy Istenigazából most január, 
február környékén lehetett érzékelni a megtorpanást. Tekintettel arra, hogy nagyon 
sok érzelem kötődik egy-egy ilyen válság hangulathoz és, hogy ha az embere 
fejében az érzelem, jelentős negatív érzelmet jelent, akkor automatikusan 
visszafogják a fogyasztást. 
Tehát azok, akiknek adott esetben lehetne miből vásárolniuk, ők is azt mondják, 
hogy inkább kivárunk, lássuk meg, hogy mi történik. Tartalékolnak stb. Tehát, nem 
csak az, hogy a fizetőképesség esett vissza, hanem a fizetési hajlandóságot is 
látom visszaesni. Közép-kelet Európában beindult egy másik folyamat, hogy a tőke 
kivonult erről a területről és a hozzáférhető finanszírozás drasztikus csökkenés 
automatikusan a reálgazdaság visszaesését produkálja. És én azt várom, hogy 
gyakorlatilag mikor fordul meg ez a folyamat. Legnagyobb örömömre már hallottam 
– épp a Gazdasági Rádióban – az első híreket, hogy amerikai bankok némelyike 
jelentette már, hogy túl van a nehezén és lassan összeszedik magukat. 

- Hát mondjuk úgy, hogy nyereségesek voltak egy adott negyedévre tekintve. De itt 
sokan mondják, hogy beszivárgott oda ez az amerikai kormányzati forrás is.

- Igen, viszont akármi is az oka a pozitív hír az ma olyan, mint a pohár víz a 
sivatagban a szomjazónak, mert nagyon, nagyon jelentős a pszichikai oldala ennek 
az egész válságnak. És itt egy pozitív megnyilvánulás, itt egy pozitív hír nagyon 
erőteljesen tudja befolyásolni az embereket, fogyasztókat és talán több ilyen 
pozitív hír hatására felbátorodnak a fizetőképes, ámde eddig fizetni nem hajlandó 
fogyasztók is. Akár cégekről, akár magánszemélyekről beszélünk, és az újra 
indíthatja itt a folyamatokat. 



- A hitel kihelyezéseknél volt érzékelhető nagyon jelentős mértékben, hogy 
gyakorlatilag ez elmúlt 3-4 hónapban egészen minimálisra csökkent a 
devizahitelezés a bankok részéről, a forintalapúak a magas alapkamat miatt 
iszonyatos mértékben vannak. Tehát, ilyen 14, sőt nem egy esetben 18 %-on. 
Mi lehet a helyes stratégia egy vállalatvezetőnél? 
Ha a termelés is csökken, emelkednek a hitelkamat költségei és még akár adott 
esetben árfolyamkockázattal is kell számolnia, ha mondjuk, exportra termel.

-  Az általános probléma az az, hogy ha mentálisan az emberek vagy a cégvezetők 
vagy a vállalkozók kivárásra játszanak, mert megijedtek. Hogyha van egy ilyen 
mentális probléma, akkor azt mondják, hogy jó, akkor húzzunk kéziféket és sajnos a 
legelső kiadások, amikhez ilyenkor hozzá szoktak nyúlni, hogy nem költenek a cég 
jövőjét jelentő marketingre, fejlesztésekre, képzésekre. Hallottam olyan példáról 
is, ahol a legdrágább embereket bocsátották el a cégtől. Több milliárdos 
vállalkozásról beszélünk, kereskedő cégről. És a legdrágább emberek voltak azok az 
emberek, azok a szakemberek, akiktől a cég valójában működött. Tehát tudnak 
rossz stratégia mentén is dolgozni vállalkozások. Egy fontos, hogy ha ma egy cég 
visszaveszi a piaci jelenlétét, visszaveszi a kompetenciáját, visszaveszi a 
fejlesztéseket, nem törődik azokkal az értékekkel, amik a cég jövőjét jelentik. Hát, 
hogy úgy mondjam, finoman, maga alatt vágja a fát. Lehet, hogy most rövidtávon 
megtakarít néhány százalékot, de az biztos, hogy nem lesz jövője a cégnek.

- Ha már itt a leépítéseket említette: mennyire jó stratégia ez? Mert gyakorlatilag az 
látszik, hogy mindenki a kevesebb megrendelés miatt, rögtön ehhez az eszközhöz 
nyúl. Ugyanakkor már egyre inkább kezdik felhívni a szakértők a figyelmet, hogy 
lehet, hogy még idén recesszió lesz, lehet, hogy másfél évig az lesz, de 
gyakorlatilag kiszámíthatatlanok a folyamatok. Tehát, akár adott esetben év végén 
elindulhat egy fellendülési időszak, legalább is a külső, nyugat-európai 
gazdaságokban. És ilyenkor többlettermelésnél újra felvenni ugyanazokat az 
embereket, újra megkeresni ugyanazokat a szakembereket, munkásokat 
meglehetősen macerásnak tűnik. És egyáltalán nem biztos, hogy adott esetben ők 
még rendelkezésre állnak. Nem is beszélve az elbocsájtásokkal járó plusz 
költségekről. 
Mi lehet a helyes stratégia akkor ennek az áthidalására?

- Ez egy eléggé összetett kérdés, ugyanis én azt gondolom, hogy iparáganként 
változhat a helyes stratégia. Nézzünk rá az autókereskedelemre. Elég komoly 
problémákkal küzdenek. Nem gondolom, hogy túlélhető számukra ez a válság vagy 
ez az időszak. Tekintsük, mondjuk idén évvégéig ezt az időszakot. Nem gondolom, 
hogy túlélhető, hacsak nem drasztikusan nem változtatnak. Miért kell drasztikusan 
változtatniuk? Azért, mert drasztikusan visszaesett a fogyasztás ezen a területen. 
Finanszírozás hiányában, vagy legalább is a finanszírozás jelentős 
megnehezülésével jelentősen csökkent a fizetőképes fogyasztó. De ugyan ez 
például, mondjuk egy másik területen, például az élelmiszeriparban, élelmiszer 
kereskedelemben nem ennyire éles. Ott lehet, hogy elmozdult 8 %-ot a cég 
teljesítménye negatív irányba, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy le kellene 
építeni embereket, vagy, hogy jelentős mértékben. Ugye ember és ember között is 
van különbség. Van, ahol hatékonyak az emberek és nagyon jól dolgoznak és lehet 
velük haladni. 



Kevésbé javasolt itt a leépítés, inkább ki kellene találni, hogy hogyan éljük túl 
közösen a válságot. Szemben mondjuk egy olyan cégnél, ahol a munkaerő nagyon 
nem hatékony - itt egy ilyen válság még adott esetben jó ürügyet is szolgáltat arra, 
hogy leépítések történjenek. Nem tudom azt mondani, hogy lenne egy egységes 
stratégia, ami mindenki számára megfelelő lenne. Én azt gondolom, hogy ezt 
egyedileg kell végigvizsgálni mindenféleképpen. A fő szempont az az, hogy a cég 
éljen túl. Mert, hogyha a cég túlél, akkor ő lesz, aki visszaveszi adott esetben a 
munkaerőt a konjunktúra megindulásakor. Viszont, ha a cég nem él túl, nem lesz 
olyan munkahely, amely később újra fel tudná szívni a munkaerőt.

- Ez a túlélési stratégia lehet az is, hogy kormányzati támogatás is elhangzott, hogy 
négynapos munkahét, amiből egy napot legalább és, ha igényli a cég, akkor támogat 
az állam. Tehát az 5. napot, úgymond kifizetik. Szó volt még arról, hogy rugalmas 
foglalkoztatási idő, most amikor, mondjuk, kevesebb megrendelés van, 4 órát 
dolgoznak, később mikor beindul a szekér, akkor 12-t. 
Ilyen jellegű megoldások lehetségesek vagy mondjuk más is?

- Igen. Erre gondoltam, hogy alapvetően jó emberek dolgoznak, kvalifikált munkaerő, 
hatékonyan működnek ott. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyen, az ilyen típusú 
munkaerő vevő bármilyen olyan megoldásra, ami azt mondja, hogy „No, fiúk, közös 
csónakban evezünk. Most ezt van, most egy kicsit össze kell húznunk a nadrágszíjat 
közösen, tehát mindenkinek. Viszont cserébe senki nem veszti el a munkahelyét és 
akkor valahogy evickéljünk túl ezen az időszakon és utána akkor majd fényesebb 
napok jöhetnek.” Ez lehet az, amit Ön említett. Négynapos munkahét, adott esetben 
állami támogatás igénybe vétele. De el tudok képzelni olyasmit is, hogy fokozni a 
teljesítményarányos jövedelmek kifizetését és csökkenteni a fix típusú jövedelmek 
kifizetését. Ez egyébként is jól hat, vagy elég motiválóan tud hatni a teljesítményre. 
A másik, hogy ha 10 %-ot veszít a cég a piaci eladásaiból tegyük fel, akkor 
átlagosan lejjebb mennek a kifizetett jövedelmek is. Akkor ez az együtt sírunk, 
együtt nevetünk állapot. Tapasztalatom szerint ehhez kell a munkaerőnek a 
tudatossága is. Tehát itt egy közös bizalomnak ott kell lenni a cégvezetés és a 
munkatársak között. Meg kell, hogy legyen az a fajta bizalom egymás felé, hogy 
most itt nem átverésre játszunk, hanem itt tényleg közösen próbáljuk, közös 
stratégiával túlélni ezt a időszakot.

- A marketing, illetve PR költségeket említette, hogy sok cégvezető abba a hibába 
esik, hogy ebben a helyzetben, főleg ezeket a kiadásokat fogja vissza. Miért lehet ez 
rossz stratégia? Nyilván piac most is van azért, piaci pozíciók vannak. 
Lehet, hogy csökken valaki 5 %-ot, nem hirdet, akkor lehet, hogy 10 %-ot esik 
vissza adott esetben. 

- Pontosan. Teljesen jól fogalmazza meg. Pontosan ez az a terület, ahol a legnagyobb 
hibát, a leglátványosabb hibát szokták elkövetni a cégvezetők. Ilyenkor azt 
mondják, hogy csökkentsünk költséget. Ez egy jó stratégia, csak nem mindegy, 
hogy mit csökkentünk. Hogyha egy nem hatékony készletet leépítek vagy 
megszűntetek egy veszteséget termelő boltot adott esetben, ez egy értelmes 
stratégia lehet. De az, hogy csökkentsem a piaci jelenlétemet, hát ez ma szinte 
egyenlő a halállal. Azt gondolom, hogy a piac nem nullára esett le. 



Hanem mondjuk 10 %-al vagy 20-al, vagy 30-al, vagy 50-nel lett kisebb, mint 
amilyen eddig volt. Ugye ez iparáganként függ attól, hogy hol, mennyivel, de van 
továbbra is vevő, akiknek van pénzük és szükségük van azokra a termékekre, 
szolgáltatásokra, amikkel adott esetben mi rendelkezünk. A feladat csak az, hogy 
találjuk meg ezt a vevőt. Hirtelen kevés lett a fóka és sok lett a vadász. 
Egymáshoz való arányuk, így elmozdult. És az a vadász fog vacsorázni fókát, aki 
hajlandó többet tenni azért, hogy megkeresse, megtalálja és haza vigye azt a fókát. 
Én azt gondolom, hogy ilyenkor a helyes stratégia éppen az, hogy nem csökkentem 
a piaci jelenlétemet, hanem ennek az ellenkezője. Tehát, most mindent bele, ki az 
utcára és eladni, eladni, eladni. Növelni a piaci jelenlétet, mert ez amivel 
gyakorlatilag tompítani tudjuk a válságnak a hatását.

- Horváth Zoltán, Casflow mérnököt hallották az elmúlt percekben. Folytatjuk még 
ezt a sorozatot itt a Forráskeresőben. 

A folytatás elérhető a cashflow mérnök blogban: http://blog.cashflow-mernok.hu
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