
A magyar és német építőipari KKV-k aktuális helyzete egy empirikus kutatás tükrében 

Absztrakt: 2020 májusa és szeptembere között egy közel 700 fős kérdőíves felmérést 

végeztem a német és a magyar KKV szektor alkalmazásában állókkal. A beérkezett minták 

alapján lehetőségem nyílt a magyar és a német építőipari KKV-k további vizsgálatára. A 

kutatásom két részből áll, egyfelől bemutatja, hogy a KKV-k különböző ágazataiban 

tevékenykedő alkalmazottak hogyan vélekednek az európai uniós támogatásokról, valamint, 

miben látják a KKV szektor növekedését. Másfelől, a COVID-19 vírus okozta gazdasági 

hatásokat vizsgálja a KKV alkalmazottak körében, hogyan látják a vállalkozások jelenlegi 

helyzetét, valamint a jövőképet.  

A magyar, illetve a német építőipar nem tartozik bele azon szektorok csoportjába, melyeket 

súlyosan érintett a koronavírus okozta gazdasági válság. Mindazonáltal, a kiértékelt 

eredmények rámutatnak arra, hogy a szektor esetleges hanyatlása határokon túlnyúló 

következményekkel járhat. 
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1. BEVEZETÉS, CÉLOK 
 

A kis- és középvállalkozásokat gyakran a gazdaság motorjának nevezik. De mi valójában a 

kis-és közepes méretű vállalat jellemzői, és mi különbözteti meg ezeket a vállalkozásokat? 

Mekkora erővel bír a kis- és középvállalkozásként (továbbiakban: kkv) definiált vállalati kör 

az európai, ezen belül a magyar és német gazdaságban? Az említett gazdasági súlyt ez 

esetben a foglalkoztatásban, versenyképességben és hatékonyságában betöltött szerep fogja 

meghatározni. Az európai strukturális és beruházási alapok több, mint ezer milliárd eurót 

bocsátanak a tagállamok rendelkezésére a 2000-2020 közötti időszakban.Ezek az összegek 

munkahelyteremtést és növekedést, fejlődést segítő beruházásokra fordíthatók. Ahhoz, hogy 

ezek a fejlesztési alapok, támogatások hosszú távon hatást tudjanak gyakorolni az országok 

gazdaságaira, nemcsak az Európai Uniónak, de a tagországoknak is fontos a saját kkv 

szektoruk megerősítése. A munkahelyteremtés, a növekedés és a beruházási kedv akkor fog 

ismét pozitívan fejlődni, ha az országok és az Európai Unió mindent megtesz annak 

érdekében, hogy megfelelő szabályozási környezetet tudjon biztosítani a kkv szektornak. Az 

Európai Unió gerincét kkv szektorok adják azáltal, hogy az új munkahelyek több mint 85 

százalékát teremtik meg. (Juncker, 2003.) 

Az építőipar különösen nagy gazdasági jelentőséggel bír az Európai Unióban. A szektor 

közel 18 millió munkahelyet ad, és a GDP 8,6 százaléka is innen származik. Európában közel 

42,9 millió munkavállaló függ közvetlenül vagy közvetve az építőipari szektortól. Az 

építőipari ágazatot a 2008-as gazdasági világválság rendkívül drasztikusan sújtotta. Az 

iparosodott országokban hirtelen csökkent az építőipari termelés értéke, pl. Litvániában 54,4 

%-os csökkenés volt tapasztalható. Ezzel szemben, Németországban és Ausztriában nem 

érződött a válság hatása a szektorban. Észtországban, Írországban és Spanyolországban pedig 

a növekedési ütem már 2009 előtt is zuhanó tendenciát mutatott. (Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln, 2020.) Az építőipari termelés hirtelen visszaesése a legtöbb ország számára 

meglepetést okozott. A negatív fejlődés az EU-ban 2013-ig bezárólag folytatódott. A válság 

előtti időszak értékesítési csúcsa csak 2016-ban érte el a 80 %-ot. Az építőipar termelése 

2016 óta csak lassan állt helyre. (Bundesamt S. , 2020.) 

 



2. SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1. Az építőipar súlya az Európai Unióban 
 
Az Európai Unióban (EU-28) és az eurózónában az építőipar súlya – a hozzáadott érték 

arányában – az elmúlt években 5–5,5% között változott, a visegrádi országokban 6–7% 

között alakult. Magyarországon az építőipar 5,5%-kal részesedett a nemzetgazdaság 

hozzáadott értékéből 2019-ben. Az Európai Unió építőiparának hozzáadott értékén belül 

Németország súlya 20% körüli, Franciaországé és az Egyesült Királyságé 15–16%. A 

visegrádi országok részesedése együttesen 6–7%, Magyarországé 1% alatti. (KSH, 2018) 

 

 
1. ábra: Az építőipar részesedése az ország hozzáadott értékéből és az ország építőiparának 

a részesedése az EU-28 építőiparából, 2018 

Forrás: KSH, Helyzetkép az építőiparról 

 

Az Európai Unió és az eurózóna építőipari termelése 2015 óta minden évben emelkedett. 

2019-ben a termelés az Európai Unióban 2,6, az eurózónában 1,8%-kal bővült. A nagyobb 

tagállamok közül csak Spanyolországban csökkent a termelés (2,4%-kal), ezzel szemben 

Németországban 3,7, az Egyesült Királyságban 2,5, Franciaországban 0,8, Olaszországban 

2,0%-kal növekedett. A visegrádi országok közül Lengyelországban 3,8, Csehországban 2,6 

%-kal magasabb volt a kibocsátás az előző évhez képest, míg Szlovákiában 3,3%-kal 

alacsonyabb. 



Forrás: KSH, Helyzetkép az építőiparról 
 

2.2.  AZ ÉPÍTŐIPARI SZEKTOR JELLEMZŐI MAGYARORSZÁGON 
 
Az építőipar az elmúlt években növekvő szerepet töltött be a magyar nemzetgazdaságban és 

az európai gazdaságban egyaránt. Az építőipar minden ágazata erőteljesen növekedett. Az 

építőipari teljesítmény 2002-ről 2019-re közel 308 %-kal emelkedett, amely révén 2019-ben 

már 3 055 118 millió forint volt a teljesítmény értéke.  (EVOSZ, 2020.) 

2007 és 2013 között recepció hatása bontakozott ki az építőiparban, amely révén közel 

85 000 alkalmazotta1 bocsátott el. Az építőipari teljesítmény értéke 21,6 %-kal csökkent 

ebben az időszakban. 2014 és 2019 között az építőipari termelés ismét növekedésnek indult, 

ezáltal 205 %-kal emelkedett a termelés értéke. 2018-ban a foglalkoztatottak száma ismét 

300 000 fölé emelkedett, az építési ágazat jövedelmezőségi helyzete tovább javult, átlagosan 

10-12 % között. Az árbevétel-arányos nyereség szóródása 5-20 % között mozog.2 (KSH, 

Építőipar, 2020.) 

Az elmúlt évek robbanásszerű építőipari termeléséhez kiemelkedő szerepet játszottak az 

uniós támogatások, állami támogatások és a kedvezményes lakásépítési áfakedvezmény. A 

lakásépítésben bekövetkezett robbanást egyértelműen az állami támogatás, ezen belül is az 

áfa csökkentés tavaly év végi kifutása eredményezte.  

2019-ben a magyar építőipari termelés értéke folyó áron 4430,4 milliárd forint volt, 22%-kal 

magasabb mint 2018-ban. A 2017 óta tartó növekedés eredményeként 2019-ben haladta meg 

először a termelés a válság előtti legmagasabb szintet.  
 

1 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 
2 Forrás: EVOSZ 

2. ábra: Az építőipari termelés volumenváltozása, 2019 



2.2.1. A GDP MEGOSZLÁSA AZ ÉPÍTŐIPARBAN  
 
2017-től a magyar építőipar nyolcéves recesszió után a piaci szereplők reális várakozásai 

szerint tartósan növekedési pályára került.  

2016-tól kezdve az építőipari szektor bruttó hozzáadott értéke folyamatosan növelte a GDP-

ben való részesedését. Az építőipar bruttó hozzáadott értéke a 2018. évi jelentős emelkedés 

után 2019-ben további 21%-kal nőtt. A GDP-volumennövekedését szintén 1,0 

százalékponttal növelte az építőipar bruttó hozzáadott értékének emelkedése.  

 

3. ábra: A GDP megoszlása az építőiparban 
Forrás: KSH,  

 
A GDP megoszlása az építőiparban - 11. ábra – szemlélteti, hogy 2001 és 2019 között milyen 

arányban vett részt az építőipar a GDP részesedésében.  

Magyarország GDP-je 2019-ben 4,9%-kal emelkedett 2018-hoz képest. A növekedéshez a 

legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. 

Az építőipar bruttó hozzáadott értéke – folytatva a 2017–18. évi jelentős emelkedést – 2019-

ben összehasonlító áron számítva 21,4%-kal nőtt. Az építőipar teljesítménybővülése 

Magyarország GDP-jének a volumennövekedését 1,0 százalékponttal növelte. 

A nemzetgazdasági súly a bruttó hozzáadott érték alapján 

• A 90’-es évek közepétől – 2015-ig folyó áron számítva 3,9–5,8% között változott, 

• 2016-ban a termelés jelentős visszaesése miatt 3,6%-ra csökkent, 

• 2017–2019-ben a termelés bővülésének köszönhetően 4,2, 5,1, illetve 5,6 %-ra 

emelkedett. 



2.1.2. Az ÉPÍTŐIPARI TELJESÍTMÉNY ÉRTÉKE AZ ÉPÍTŐIPARI 

SZEKTORBAN 

 
Az elmúlt három évben (a lakásáfa csökkentése és a CSOK kiterjesztése után), a lakás építési 

engedélyek száma megháromszorozódott, és az átadások száma kétszeresére nőtt.3 Az elmúlt 

években folyamatosan nőtt az  új lakások száma, a bővülés okát pedig a kedvezményes 

lakásépítésiáfa, az alacsony kamatkörnyezet és a fizetések emelkedése jelentette. Az elmúlt 

években az építőipari termelés erőteljes növekedése pozitívan hatott az építőipari szervezetek 

beruházási hajlandóságára, mivel a konjunktúra következtében a fejlesztések megtérülései 

kedvezőbbé váltak. Az építőiparban tevékenykedő gazdasági szervezetek beruházásai – 

követve a termelés felfutását – 2016 óta folyamatosan bővülnek, a tendencia 2019-ben is 

folytatódott. Az előző évhez hasonlóan, az azonos alkalmazásban állókra jutó termelési érték 

a budapesti és a dél-alföldi székhelyű szervezeteknél volt a legmagasabb (24,2 illetve 24,1 

millió forint), az észak-magyarországiaknál és a dél-dunántúliaknál a legalacsonyabb (13,4 és 

13,6 millió forint). A megyék közül Bács-Kiskun és Fejér megyében volt a legnagyobb az 

egy alkalmazásban állóra jutó termelési érték. Ebben a két megyében az egyéb építmények 

ágazatba sorolt szervezetek termelékenysége volt kiugróan magas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés a KSH 2002-2019-es adatai alapján 
 
 
 

 
3 Forrás: KSH 

4. ábra: Építőipari teljesítmény 2002 és 2019 között (milliárd) 



3. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 
 
A kutatásom során a következő módszertanokkal vizsgáltam a beérkezett válaszokat. 

 

3.1. Varianciaanalízis. ANOVA  
 
Az ANOVA vizsgálat során a beérkezett mintákból a független változók középértékének 

összehasonlítását végeztem. A kétmintás t-próba segítségével a magyar és a német csoportok 

eloszlásának összehasonlítását tudtam vizsgálni. 

 

3.2. Asszociációs kapcsolatok 
 
A kérdőíves felmérésnél kapcsolatvizsgálatokat végeztem a beérkezett kérdőíves válaszokra. 

A kutatásom során arra kerestem a választ, hogy az építőipari kkv, a likviditás vagy éppen az 

EU-s támogatások között fennáll-e szignifikáns kapcsolat. Kapcsolatvizsgálatnál három 

kapcsolattípusról beszélhetünk: asszociációs, vegyes vagy korrelációs. Az eredmények 

feldolgozásához az asszociációs, valamint a vegyes kapcsolatvizsgálattal dolgoztam. Az 

asszociációs vizsgálatnál a két minőségi ismérv közötti sztochasztikus kapcsolat szorosságát 

asszociációs együtthatókkal mértem.  

3.3. Korrelációanalízis 
 
A kutatásom során korrelációsanalízis vizsgálatot végeztem a koronavírus és a vállalkozások 

mennyiségi ismérvei között, amely során arra kívánok választ találni, hogy van-e kapcsolat a 

vállalkozások típusai és a likviditási gondokkal küzdő kkv-k között. Mivel a korrelációs 

mutatószámok szimmetrikusak, ezért a két változó szerepe felcserélhető. Minél szorosabb a 

kapcsolat, annál közelebb áll a korrelációs együttható abszolút érték az 1-hez. Minél 

gyengébb az összefüggés két változó között, úgy annál közelebb van a korrelációs együttható 

értéke a nullához. (Reiczigel, 2008.) 

 

 

4. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 



Az empirikus kutatásom az építőipari kkv szektor attitűdjeivel, illetve a 2020-as válság 

hatására bekövetkezett gazdasági és pénzügyi változások vizsgálatával foglalkozik. A kérdőív 

összeállításakor inkább egy általános összefoglalót szerettem volna kapni az építőipari KKV 

szektorról, minek során a válaszadók eredményei alapján átfogó képet kaphatok a 

magyarországi, valamint a németországi építőipari kkv szektor aktuális helyzetéről.  

A kérdőív az építőipari kkv szektor jelenlegi helyzetéről érdeklődik, hogy milyen helyzetben 

látja a szektort – amelyben a cége tevékenykedik-, milyen intézkedéseket tart a szektor 

számára pozitív hatásúnak, valamint az állam szerepének hatását is vizsgálja. A második rész 

az európai uniós támogatás fontosságát vizsgálja. Ebben a részben a vizsgálat arra 

összpontosul, hogy az építőipari kkv-k általánosságban hogyan vélekednek az európai uniós 

támogatásokról. A harmadik részben a COVID19 (koronavírus) hatását vizsgálom, melyben 

hangsúlyt kap, hogy milyen intézkedéseket tartanak fontosnak a szektor helyreállásában. 

2020 májusa és szeptembere között a német és a magyar KKV szektor alkalmazásában állók 

közül 775 fővel végeztem online kérdőíves felmérést. A visszaérkezett minta 14 %-a az 

építőipari szektorból származik. 

 

        Forrás: saját szerkesztés és számítás n=775 

 

 

 

5. ábra: A kérdőív megoszlása  

Nem 
építőipar

86%

Építőipar
14%



4.1 A JÁRVÁNY HATÁSA A LIKVIDITÁSi HELYZETre AZ ÉPÍTŐIPARBAN 
 
A kkv szektor egyik legfontosabb feltétele a jelenlegi piaci helyzetben, hogy felmérje, milyen 

lehetőségei vannak a vállalkozásoknak a rövidtávú kifizetéseik teljesítésére. A legfontosabb 

kérdések ebben az időszakban, hogy meddig elegendő a likviditásuk és milyen lépésekkel 

tudja a helyzetét stabilizálni.  

Egy jól működő gazdasági környezetben a vállalkozások előre tudnak tervezni, hogy a 

következő időszakokban milyen szerződésállománnyal fognak rendelkezni, milyen fennálló 

kötelezettségeik lesznek. A COVID19 hatására az eddig felállított rendszer teljesen felborult. 

Több ágazatban (a turizmus és a velük szoros kapcsolatban álló ágazatok és szolgáltatások) 

egyik napról a másikra eltűnt a teljes piac, ezzel pedig a cégek árbevétele is pillanatok alatt 

gyakorlatilag lenullázódott; miközben a fix költségek továbbra is felemésztik az addig 

gyűjtött tartalékokat. Ebből a szempontból ez a válság különbözik a 2008-2009-es gazdasági 

világválságtól, a begyűrűző hatás ma sokkal gyorsabb és látványosabb a gazdaság 

szereplőinél.  

A kkv szektor likviditásának gyors és hatékony kezelése jelen helyzetben azért kiemelt 

fontosságú, mivel ebben az esetben az alkalmazottak munkaidejének a csökkentése már nem 

lesz elégséges a vállalkozások életben tartására, hanem további intézkedések bevezetése válik 

szükségessé, ha a válságot túl szeretnék élni a piaci szereplők.  

 
1. táblázat: Járvány hatása az építőipari kkv-k likviditásra 
 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján 
 
A varianciaanalízis vizsgálat után megállapíthatjuk, hogy a német építőipari szektor 

likviditását kevésbé érintette a koronavírus okozta gazdasági válság, mint a magyar szektort. 

Hatása Szórásértéke Minta nagysága

Nagyvállalat Nem építőipar HU 7,78 1,967 181
DE 4 0 24

Építőipar HU 6,87 2,642 8
DE 0 0 0

KKV Nem építőipar HU 7,6 2,085 345
DE 3,79 0,614 115

Építőipar HU 7,55 2,323 64
DE 3,46 0,9 37

Total Nem építőipar HU 7,66 2,045 526
DE 3,83 0,564 139

Építőipar HU 7,47 2,35 72
DE 3,46 0,9 37

Véleménye szerint a 2020-ban megjelent COVID19 járvány 
hatással van-e a cégek likviditására



A 6-os táblázat alapján a magyar válaszadók 7,47 pontra, a német válaszadók 3,26 pontra 

értékelték a COVID19 járvány hatását az építőipari szektor likviditására.  

4.2. AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSOK MEGÍTÉLÉSE – FONTOSSÁGA A 

KKV SZEKTORBAN  

A 2007 és 2015 közötti időszakban közel 1800 milliárd forint gazdaságfejlesztési támogatást 

tudott a magyar vállalkozó réteg lehívni a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, valaminta 

Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretében. Éves szinten az ilyen jellegű európai 

uniós támogatások a GDP fél százalékát jelentették. A gazdaságfejlesztési célú támogatások 

az egész Európai Unióban kiemelt figyelmet kaptak. A szakirodalom alapján azonban 

egyáltalán nem egyértelmű ezen források hasznosulása az Unió tagállamainak kkv 

szektorában. A magyar szakirodalomban Banai-Nagy-Lang (2017) kutatási eredményei 

alapján viszont kimutatható a gazdaságfejlesztési források szignifikáns pozitív hatása a 

foglalkoztatottak létszámára, az árbevételre, a bruttó hozzáadott értékre és egyes esetekben, 

az üzemi eredményre is. Kutatásuk alapján, az uniós forrásokat alapvetően 

kapacitásbővítésre, nem pedig hatékonyságnövelésre használták fel a magyar vállalatok. 

A 7-es táblázat alapján összesítettem a válaszadók véleményeit az európai támogatások 

megítéléséről.  

 

2. táblázat: Válaszadók véleménye az Uniós támogatások hatásáról 
 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján 

 

A kérdőívben 1 és 5 közötti skálán lehetett értékelni a hatás mértékét. A 7-es táblázatban 

látható, hogy a magyar építőiparban tevékenykedő válaszadók általánosságban 3,25 pontra 

Hatása Szórásértéke Minta nagysága

Nagyvállalat Nem építőipar HU 3,60 0,993 63
DE 3,50 1,000 4

Építőipar HU 2,00 1,000 67
DE 0,00 0,000 0

KKV Nem építőipar HU 3,75 0,853 83
DE 2,80 1095,000 5

Építőipar HU 3,25 0,500 4
DE 4,00 0,000 2

Total Nem építőipar HU 3,68 0,915 146
DE 3,11 1,054 9

Építőipar HU 2,71 0,951 71
DE 4,00 0,000 2

Véleménye szerint az Uniós támogatások pozitív hatással vannak 
a KKV-k versenyképességére?



értékelték a forrás pozitív hatását egy vállalkozás életére. Ezen csoport véleményét azonban 

nem lehet figyelembe venni a német minta alacsony megléte miatt. A válaszadók értékelése 

alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy Magyarországon az EU források hatásának 

megítélése egy vállalat életében pozitív. Az, hogy számszakilag valóban pozitív hatása van-e 

a versenyképességre, hatékonyságra vagy akár a vállalkozás növekedési mutatóira, ahhoz 

további módszertani vizsgálatokat kellene elvégezni.   

 

4.3. A KORONAVÍRUS HATÁSA AZ ÉPÍTŐIPARI KKV-RA 
 
A koronavírus járvány egy rendkívüli helyzetet teremtett a világban. A COVID19 gazdasági 

hatásmechanizmusai nem összehasonlíthatók egyetlen korábbi gazdasági válság időszakához 

sem. A koronavírus robbanásszerű terjedése párhuzamosan okozza a kereslet (fogyasztás, 

beruházás) visszaesését és a kínálat (gyárleállások, termelési láncok megszakadása) gyors 

csökkenését. A vírus nem csak az emberek, de az országok között sem válogat. A vírus 

gazdasági következményei ugyanúgy jelentkeznek a fejlett, mint a feltörekvő vagy a 

lemaradó gazdaságokban. A kérdőív további részében a COVID19 – koronavírus - hatását 

vázolnám fel. 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján 

 

 

A vírus hatása egyelőre nem látható az olyan szektorokban, mint az építőipar. Mindazonáltal 

nem szabad szem elől veszíteni, hogy minden gazdasági válság előbb vagy utóbb, de minden 

szektort érinteni fog. A beérkezett válaszok alapján a magyar építőipari kkv a vállalkozásokat 
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Munkehelyteremtő intézkedések, járulék kedvezmények

Európai Uniós támogatások

Adók csökkentése (társasági adó, iparűzési adó)

6. ábra:Magyar válaszadók véleménye szerint mely intézkedések lennének képesek a 

COVID19 vírus által okozott veszteségek enyhítésére 



terhelő adók (társasaági adó, iparűzési adó, járulékok)  csökkentésében látja a lehetőséget a 

vírus okozta veszteségek enyhítésére.  

 

A vírus gazdasági hatása a német építőipari szektorban elhanyagolható. Ez főleg annak 

köszönhető, hogy a szektort az elmúlt 10 évben folyamatos intenzív beruházási kedv 

jellemezte. A kedvező konjunkturális adottságok nagy optimizmussal töltötték el az ágazat 

szereplőit.  

A válaszadók több mint 62 %-a szerint a válság nem fogja érinteni az építőipari szektort, a 

negyede pedig úgy véli, hogy várhatóan esni fog az építőipar árbevétele a következő 

időszakban. Mindösszesen a válaszadók 10 %-a vélekedik úgy, hogy a szektort súlyosabban 

fogja érinteni a koronavírus. 

 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján 

 

A német építőiparban foglalkoztatottak száma minden évben folyamatosan növekedik. A 

folyamatos árbevétel növekedés és a pozitív beruházási kedv hatásásra megnyílt a lehetőség a 

kelet-európai cégek és munkavállalók számára. Ezáltal egy olyan szcenárióban, ahol a 

koronavírus hatása kiterjedne a német építőipari szektorra, súlyos következményekkel járna a 

kelet-európai országok számára is.  
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Nem érint.

Nem változik semmi az előző évhez képest.

Az árbevétel várhatóan esni fog.

Drasztikus intézkedések várhatóak.

A cég várhatóan nem fogja túlélni a válságot egy komolyabb
állami beavatkozás nélkül.

7. ábra: A német válaszadók véleménye alapján várható leépítés az építőipari szektorban 



 
8. ábra:A német válaszadók véleménye alapján várható leépítés az építőipari szektorban 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján 

Az eredmények alapján, a német építőipari szektorban tevékenykedő válaszadók közel 60 %-

a nem vár elbocsájtásokat a szektorban. A válaszadók közel negyede szerint várhatóan 10 %-

os elbocsájtást prognosztizál a közeljövőben, míg a megkérdezettek majdnem 1/5-e véli úgy, 

hogy egy komolyabb leépítés várható a szektorban.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. KÖVETKEZTETÉS 
 
A kutatás 3 fő részre tagolódik. Egyfelől vizsgálja a vállalkozások likviditásának nehézségeit, 

az EU-s források hatékonyságát, végül a koronavírus hatásának megítélését. 
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Senkit nem fognak elbocsájtani.

Maximum 10 %-os elbocsájtás várható.

Várhatóan az alkalmazottak 1/3-át fogják elbocsájtani.

Minden második munkavállalót fognak elbocsájtani.

Várhatóan az alkalmazottak 2/3-át fogják elbocsájtani.

A cég nem éli túl, ezért mindenkit elbocsájtanak.



 

A kutatás keretében betekintést kaptunk a következő válaszreakciókra: 

 

A válaszadók a magyar-és német kkv szektor megítéléséről és attitűdjeiről igen eltérő 

válaszokat adtak az előbb felsorolt vizsgálati tényezőknél. Ennek a hátterében nemcsak 

gazdaságpolitikai okok húzódnak meg, de véleményem szerint a vállalkozások 

gondolkodásmódja is igen eltérő egymástól.  

 

A magyar kkv szektor likviditás problémája már a járvány előtt is létezett, hiszen a 

mikrovállalkozások, amelyek a kkv szektor arányának közel 92 %-át adják, nem számítanak 

likvid vállalkozásnak. Így a kutatás ezen fázisában nem volt váratlan eredmény. A magyar 

válaszadók 7,47 pontra, a német válaszadók 3,26 pontra értékelték a COVID19 járvány 

hatását az építőipari szektor likviditására.  

 

Az EU támogatás pozitív hatása a mai napig nem teljesen bizonyított a gazdaság egészére 

nézve. Megítélése viszont a magyar építőiparban tevékenykedő válaszadók által adott 3,25 

pont alapján pozitívnak értékelhető. A német minta alacsony megléte miatt nem lehet ennél a 

csoportnál az eredményt figyelembe venni. 

 

 A koronavírus járvány egy rendkívüli helyzetet teremtett a világban. A COVID19 gazdasági 

hatásmechanizmusai nem összehasonlíthatók egyetlen korábbi gazdasági válság időszakához 

sem. Ennek ellenére, a kérdőív által szerettem volna a szektorban tevékenykedők véleménye 

alapján általánosabb képet kapni a jövőre nézve. A német építőipari szektor nemcsak a 

magyar gazdaság számára lényeges piac, hanem más kelet-európai országok szektorai is 

részesednek a német építőipari szektor árbevételéből. Így negatív szcenárió esetén, a német 

építőipari szektor hanyatlása súlyos következményeket jelentene más országok szektoraira is. 

 

Az eredmények rámutatnak arra, hogy fokozott figyelemmel kell kísérni az építőipari szektor 

következő időszakát. A recesszió és csődeljárások elkerülése érdekében pedig érdemes lenne 

további vizsgálatokat végezni a szektor likviditásával kapcsolatban.  
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