
Európai stratégia 2020 – és Magyarország 39

Gazdasági fejlődés a válság után

Tóth Margita*

VÁLSÁG HATÁSA A KISVÁLLALKOZÁSOKRA 
– PÉNZÜGYI MEGKÖZELÍTÉSBEN

A tanulmány a kisvállalkozások pénzügyi helyzetét elemzi egyrészt nemzetközi összehasonlításban, 
másrészt időben, a 2006-2011 közötti időszakra vonatkozóan. A következő kérdésekre igyekszik vá-
laszt adni: hogyan hatott a válság a vállalkozások fi nanszírozási igényeire, és hogyan alakult át a fi -
nanszírozási struktúrájuk. A szűkülő piaci források növelték-e a fi nanszírozási rést? A rés betöltésére 
milyen pénzügyi eszközök kerültek előtérbe?

1. A KKV SZEKTOR HELYEZETÉNEK ALAKULÁSA

Ebben a részben azt vizsgálom, hogy a magyar kkv szektorra hogyan hatott a válság: mennyire csök-
kent piaci pozíciójuk, meg tudták-e tartani dolgozóikat, és romlott-e pénzügyi helyzetük. A helyzet-
kép kialakításához főként a nemzetközi szervezetek adatgyűjtésére tudtam támaszkodni, mert hazai 
intézmények csak néhány makrogazdasági elemzésekhez készült aggregát mutatót számolnak. Leg-
részletesebb adatokat az EU illetve az ECB által felkarolt Eurobarometer: SME Access to Finance 
kutatások nyújtják, amelyek kérdőíves megkereséssel rendszeresen (2006, 2009, 2011-ben) 300-600 
vállalkozást részletesen kikérdeztek helyzetük alakulásáról. Hasonlóan részletes pénzügyi adatokat 
nyújt az OECD 2012-től indított, évente ismételt kutatása: Financing SMEs and Entrepreneurs. Ha-
zai kutatások közül  „A kis- és középvállalkozások helyzete” című adott 2 évente sokféle informá-
ciót 2007-ig a szektorról, utána ezt már nem jelentette meg a Gazdasági Minisztérium. Így kényte-
len voltam a sokféle intézmény (NAV éves jelentése, GKI KKV körkép, KSH és MNB elemzések) 
szporadikusan publikált adatait mozaikképpé összerakni.
A kkv-szektor a hazai gazdaság jelentős szegmense: a GDP 54 százalékát állította elő 2007-ben, 55 
százalékát 2009-ben, és 56 százalékát 2011-ben a KSH adatai szerint.1 Hozzájárulása az exporthoz a 
2001-es 22,2 százalékról 2006-ra 23,2 százalékra nőtt.2 2009-ben már 26,9%-ot, tett ki, de 2010-ben 
az visszaesett 26,4%-ra a válság hatására.3 A 2012-ben a kkv-szektor 6287 milliárd forint értékben 
exportált terméket a külpiacokra, mely az összes vállalkozás kivitelének 28%-át jelentette.4 Főként 
a kis- és mikro vállalkozások esetén alacsony az export tevékenység: a mikrovállalatok 1,1%-ban, a 
10–49 fős kisvállalatok 7,7%-ban részesedtek az exportbevételből 2006-ban.

* főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola



XXI. Század – Tudományos Közlemények 2014/3040

1. ábra 
KKV SZEKTOR RÉSZESEDÉSE AZ EXPORTBEVÉTELBŐL

Forrás: saját összeállítás KSH (2006), GKM (2007) és NFGM (2012) alapján

Annak oka, hogy szektor részvétele az exportban számarányuktól ( 99,9%) jóval elmarad egyrészt 
az, hogy jelentős a beszállítói szerepük az exportorientált nagyvállalatok körében. Másrészt a kkv-k 
működtetésének fő terepe a helyi gazdaság: kétharmaduk ugyanis a tercier szektorban, a szolgálta-
tások területén működött. Ezen belül közel 40%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás területén reali-
zálódott. A második legmagasabb részesedéssel (17%) a feldolgozóipar rendelkezik, annak ellené-
re, hogy a feldolgozóipari termelés nagyrészt a nagyvállalatoknál koncentrálódik. A szervezetméret 
növekedésével az előbbi aránya csökken, az utóbbié növekszik. A kisvállalkozások azonban inkább 
kereskedelemben tevékenykednek, míg a közép cégeket már nagyobb részt az árutermelés jellemzi.

2. ábra
KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK ÁGAZATI MEGOSZLÁSA (%) 2006-BAN ÉS 2009-BEN

Forrás: saját összeállítás KSH (2006), GKM (2007) és NFGM (2012) alapján
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A középvállalkozások esetében az elmúlt öt évben az árbevétel legalább hét tizede mindössze három 
nemzetgazdasági szektorban (kereskedelem, gépjárműjavítás; feldolgozóipar és energiaipar) kelet-
kezett. Az ágazati arányokat tekintve 2008 óta jelentős változás nem következett be. A KSH 2012. 
évi adatai szerint a kkv-kon belül a mikro vállalkozások közel 20 százaléka, a 10–49 fős  cégek közel 
40%-a, a középvállalkozások több mint fele tartozott az árutermelő ágazatok (mezőgazdaság, ipar és 
építőipar) valamelyikébe.5

Forgalom

A kkv szektor forgalma jóval stabilabb, mint a nagyvállalatoké, a helyi gazdasághoz való kötöttsé-
gük miatt. A gazdaság növekvő szakaszában a magyar kisvállalkozások forgalma lassabban bővült, 
ugyanakkor a válságban kevésbé esett vissza. 2002–2006 között reálértéken a mikro- és kisvállal-
kozások árbevétele 19 százalékkal, közepes vállalkozásoké 26, a nagyvállalatoké 31 százalékkal 
növekedett.6 A válság hatására mindegyik szektorban jelentős forgalomesés következett be, de a kkv 
szektorban kisebb (16,6%) zuhanást mért a KSH, mint a nagyvállalati kört érintően (17,7%) 2009-
ben.7 Ez nyilvánvalóan összefügg azzal, hogy a kkv-k főbb működési terepeit kevésbé érintette a 
kereslet visszafogás. Az építőipar 4,3%-kal csökkent, a kiskereskedelemben eladott áruk volumene 
2009-ben 5,4%-kal, vendéglátás forgalma 7,1%-kal esett. Ezzel szemben a nagyvállalati szektor fő 
tevékenységi területein jóval súlyosabb volt a piacok kiszáradása: az ipari termelés volumene 17,7%-
kal, az export értéke 19%-kal zuhant 2009-ben.8

3. ábra 
FORGALOM ALAKULÁSA 2006 – 2011 KÖZÖTT

Forrás: saját összeállítás Eurobarometer (2006),(2009), EC(2011) alapján

Ugyanakkor a kkv szektor tagjait sem egyformán érintette a válság. Míg 2006-ban a magyar kisvál-
lalkozások negyede növekedett és harmada csökkent, addig a válság hatására már csak 11,7 száza-
lékánál emelkedett a bevétel, viszont 57,7 százalékánál zsugorodott, majd 2011-től megint a kkv-k 
negyede tudta bővíteni a forgalmát és csak harmada vesztett vevőket az Eurobarometer felmérése9 
szerint.
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4. ábra
KKV RÉSZESEDÉSE AZ ÖSSZES FORGALOMBÓL

Forrás: saját összeállítás GM (2007), NGM (2012) alapján

A válság hatását vizsgálva a vállalkozások forgalmára még egy tendencia látszik: a kkv szektor 
részesedése lassan, kismértékben csökken. Míg 2001 és 2009 között – két év kivételével – mindig 
60%-os felett volt a kkv szektor részesedése, így például 2006-2007-ban a kkv-k az összes nettó 
árbevétel 61 százalékát realizálták, 2009-ben már csak 60,6%-át, majd 2010-ben pedig 58,7%-át. 
A 2012. évi adatok szerint a vállalkozások által realizált összes árbevétel 58,3%-a köthető a kis- és 
középvállalkozásokhoz.10

Nemzetközi összehasonlításban azt látjuk, hogy a magyar kisvállalkozások esetén jelentősebb visz-
szaesés volt megfi gyelhető, mint az EU-ban. A  3. ábra jól mutatja, hogy a válság hatására az EU-ban 
is feldőlt a növekvő, stagnáló és csökkenő árbevételű vállalkozások korábbi egyharmados aránya, 
de csak a kkv-k kisebb része vesztett piacot. 2011-re pedig már a vállalkozások 40 százaléka újra 
növekedési pályára lépett.

Foglalkoztatottság

A kkv szektor működése meghatározó módon befolyásolja a foglalkoztatást, hiszen ez adja a magán 
szférában foglalkoztatottak több mint 70 százalékát.

5. ábra
FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYA

Forrás: NGM (2012)
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Itt egyértelmű trendet látunk: a mikro- és kisvállalkozások alkalmazottainak száma növekvő, a kö-
zepeseké stagnáló, a nagyvállalatoké csökkenő. A kisvállalkozások helyi gazdasághoz való kötött-
sége, illetve a világpiaci tendenciáktól való kisebb függése a foglalkoztatásban is megmutatkozott: 
a gazdasági válság időszakában a kkv szektorban kisebb mértékben esett vissza a foglalkoztatottak 
száma, mint a nagyvállalatoknál. A válságot követő években javulás is csak a nagyvállalatok körében 
történt. 

6. ábra
FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA 2005-2012 KÖZÖTT (2005=100%)

Forrás: KSH tükör 2013/108

A magyar kisvállalkozások stabil foglalkoztatási politikája, illetve lassabb igazodása a világpiaci 
hatá-sokhoz nem tér el jelentősen a nemzetközi tendenciáktól. A magyarhoz hasonlóan az euró-
pai uniós országok vállalkozásaiknak szintén a kétharmada működött stabil létszámmal a válság 
előtt. A vissza-esés éveiben pedig ezeknek a cégeknek egy része is növelte a létszámát, szemben a 
nagyvállalatok-kal. 2011-ben már a vállalkozások 40 százalékánál volt magasabb létszám az EU-ban. 
A magyar gazdaságban ez a tendencia nem érvényesült: mind a növekvő, mind a stagnáló létszámú 
cégek aránya csökkent, és 40 százalékra ugrott azok aránya, akik leépítésre kényszerültek.
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7. ábra
VÁLLALKOZÁSOK MEGOSZLÁSA A LÉTSZÁM VÁLTOZÁSA SZERINT EGY ADOTT 
IDŐSZAKBAN

 csökkent stagnált nőtt

2006 MAGYAR 16,5 64,5 19,1

 EU10 17,7 58,8 23,5

2008 MAGYAR 12,2 52,4 34,1

 EU27 13,2 48,3 35,7

2011 MAGYAR 40,4 31,5 27,3

 EU27 28,7 30 40,6

Forrás: saját összeállítás Eurobarometer (2006),(2009), EC(2011) alapján

Jövedelmezőség

A kkv szektor jövedelmezősége a gazdaság növekvő szakaszában is alacsony volt. 2006 előtti idő-
szakban a kkv-k egyharmada veszteséget mutatott ki, miközben a nagyvállalatoknak csak ötöde volt 
ilyen. Ugyanakkor minden évben csökkent a veszteségesek aránya mindkét körben. A kkv szektor-
ban nagyobb ütemben, mint a nagyvállalatoknál, ahogy a 8. ábra mutatja.11

8. ábra
A VESZTESÉGES VÁLLALKOZÁSOK ARÁNYA (%-BAN)

Forrás: GM (2007)
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A válság alatt a vállalkozások 57 százaléka számolt be az adózott eredmény is csökkenéséről.12 Ez 
megegyezik a forgalomesésről beszámoló kör nagyságával. Tehát a profi t csökkenésének alapvető 
oka a piacvesztés lehetett. A válság nemzetközi jellegéből adódóan ez a tendencia más európai uniós 
országokban is megfi gyelhető volt.
A kilábalás szakaszában azonban a magyar kisvállalkozók már lemaradtak a nemzetközi trendektől. 
2011-ben még mindig a kkv szektor fele (50,8%) jelzett profi tesést, miközben az EU-ban már dup-
lájára nőtt a profi t emelkedést elérő vállalkozások száma. A növekvő profi tú magyar kisvállalkozók 
aránya (14%) nem csak az EU átlagtól (29%) alatt van jócskán, de még inkább lemaradást mutat a 
visegrádi régiós társaikkal összevetve, amelyeknél az ilyen cégek aránya már 32-33 százalékot is 
eléri.

9. ábra
ADÓZOTT EREDMÉNY VÁLTOZÁSA ADOTT IDŐSZAKBAN A MAGYAR ÉS EU 
VÁLLALKOZÁSOKNÁL

Forrás: saját összeállítás Eurobarometer (2006),(2009), EC(2011) alapján

A jövedelmezőség romlásában jelentős szerepe lehetett a rossz költségszerkezetnek is, mert a magyar 
vállalkozók fele (48%) számolt be a profi tmarzs jelentős (42,6%) csökkenéséről, szemben a többi 
közép-kelet európai kisvállalkozóval (cseheknél csak 15,5%, a lengyeleknél 10,2%, szlovákoknál 
19 százalékkal esett a marzs). A marzs csökkenését leginkább azzal hozták összefüggésbe, hogy az 
energiaárak jelentős költségemelkedést indukáltak, de ezt nem tudták érvényesíteni termékeik árában 
a fogyasztói kereslet nagymértékű visszaesése miatt. 13

2. A KKV SZEKTOR FINANSZÍROZÁSÁNAK ALAKULÁSA

A fi nanszírozásban a saját források adták a legfontosabb részt a gazdasági növekedés idején. Ez 
mellett a legjelentősebb súlya a lízingnek és a faktorálásnak volt. Ezt az magyarázza, hogy mind-
két pénzügyi konstrukció kiküszöböli a vállalkozások pénzügyi helyzetének leggyengébb pontját, a 
megfelelő fedezet hiányát. Az adatok azt is jól mutatják, hogy 2009-es pénzpiaci likviditási válság-
ban jelentősen csökkentek a pénzügyi intézmények (bankok, lízing- és faktoring cégek) által bizto-
sított források.
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A válság hatására a magyar vállalkozások fi nanszírozásában jelentős átalakulás ment végbe. A saját 
tőke már csak a harmadik legfontosabb alapja működésnek, a banki források szerepe felerősödött. Je-
lentősen megnőtt azon vállalkozások aránya, amelyek hitelkeret és/vagy hosszabb lejáratú bankhitel 
igénybe vételére kényszerülnek. Ennek oka feltehetőleg az, hogy a saját források elapadtak, nem volt 
visszaforgatható profi t, és/vagy tőkeemelést biztosító (kockázati tőke) befektető.

10. ábra
VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL ALKALMAZOTT FINANSZÍROZÁSI MÓDOK

Forrás: saját összeállítás Eurobarometer (2006),(2009), EC(2011) alapján

Az Eurobarometer felmérése azt mutatja, hogy ez a tendencia a legtöbb európai országban jelentke-
zett. Még az olyan fejlett kockázati tőkepiaccal rendelkező országokban is visszaesett a saját tőkebe-
vonása, mint például Belgium (a cégeknek csak 13%-a használt saját tőkét), Hollandia (a vállalkozá-
sok 15%-a tudta emelni a saját tőkét), vagy Franciaország (a cégeknek csak 14%-a jutott saját tőkét 
növelő forráshoz). A közép-kelet európai országokban viszont egyaránt a kisvállalkozásoknak 26-27 
százaléka fi nanszírozta magát saját tőkével. 

Hitelfelvétel

A banki hitelezésben jelentős változás ment végbe az elmúlt 6 évben. Egyrészt jelentősen (30 szá-
zalékkal) visszaesett a kihelyezések összvolumene 2007 óta az MNB statisztikái szerint. 14Másrész 
átalakult a hitelezés szerkezete. Felére visszaesett a mikro vállalkozásoknak, 30 százalékkal a kö-
zépvállalatoknak nyújtott hitelek összege a válság előtti szinthez képest, miközben a nagyvállalatok 
csaknem ugyanannyi hitelt tudtak felvenni a válság után is.
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11. ábra
VÁLLALATI (ÚJ) HITELKIHELYEZÉSEK ALAKULÁSA

Forrás: MNB (2013) Jelentés a pénzügyi stabilitásról 2013. május

Uniós összehasonlításban nálunk fi gyelte meg a legnagyobb csökkenést az OECD (Financing SMEs 
and Enterpreneurs) kutatása. Ez szerint a nagy uniós tagállamokban (Egyesült Királyság, Franciaor-
szág és Olaszország) mindössze 20% körüli a kkv hitelállomány aránya, míg a többi országban 50% 
feletti volt. A jelentős különbség számottevő részben azzal magyarázható, hogy a három meghatáro-
zó országban a fejlett helyi tőkepiac alternatívát jelenthet a bankhitelekkel szemben.15

A Visegrádi térségben a kisvállalkozók leginkább a banki hitelkeretet használják likviditási hiányuk 
enyhítésére. A válság alatt mindegyik országban visszaesett időlegesen az ezt igénybe vevő cégek ará-
nya, valószínűleg a bankok likviditási krízisének idején. Ugyan akkor 2011-re már minden régiós gaz-
daságban újra a leggyakoribb fi nanszírozási eszköz volt ez a rövid lejáratú hitel.16 Magyar vállalkozá-
soknak 2009-ben folyósított hitelek 30%-át, 2010-ben pedig 44%-át a folyószámlahitelek tették ki.

12. ábra
HITELKERETET HASZNÁLÓ VÁLLALKOZÁSOK ARÁNYA (%)

Forrás: saját összeállítás Eurobarometer (2006),(2009), EC(2011) alapján
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Magyarországon a folyószámlahitelek térnyerésében különösen jelentős szerepe volt a Széchenyi 
Kártya Programnak, amely tetszőleges célra felhasználható hitelkeret megszerzését teszi lehetővé, 
államilag támogatott kamatkondíciók, és állami garanciavállalás mellett. Ez a program is megtorpant 
2008-2009 időszakban, de 2010-től újra nő a Széchenyi Kártyát használó kisvállalkozók száma. 

13. ábra 
HITELKIHELYEZÉS ALAKULÁSA A SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAMBAN (MD FORINT)

Forrás: KA-VOSZ

Ebben nemcsak annak volt szerepe, hogy a gazdaság élénkülni kezdett, hanem annak is, hogy 2010 
őszén a kormány kiegészítette a programot a Széchenyi Forgóeszközhitel illetve Széchenyi Beruhá-
zási Hitel programokkal, amelyek esetén a hitel összege a korábbi duplája, már 50 millió forint is 
lehet. Tehát ezzel a KKV-szegmensen belüli nagyobb vállalatoknak is vonzóvá tették. A Nemzetgaz-
dasági Minisztérium becslése szerint 2009 és 2010-ben a KKV-k hitelállományának 18-19%-át az 
állami szerepvállalás mellett kihelyezett hitelek állománya adta.17 A támogatott hitelekhez leginkább 
a kisvállalkozások jutottak, amelyeknél a 2007.évi 11 százalékról 2010-re már 15% emelkedett a tá-
mogatott hitelek aránya a teljes hitelállományukon belül. A mikro vállalkozások szerényebb mérték-
ben (2007-ben 9%, 2010-ben 13%) jutottak ilyen hitelekhez. A középvállalatok hitelállományának 
pedig csak 7 százalékát tették ki ezek a hitelek 2010-ben.

Hitelállomány összetétele

Az MNB adatai szerint18 teljes kkv-szektor hitelein belül domináns a devizahitelek állománya: az 
eurohiteleké közel 50%, míg a svájcifrank-hiteleké 8 százaléknyi. A forinthitelek részaránya mind-
össze 42 százalék. A kockázatot növeli, hogy a devizahitelek főként hosszú lejáratúak. Ezeket első-
sorban beruházások fi nanszírozásához vették fel a vállalkozások. A forinthitelek pedig jellemzően 
rövid lejáratúak, folyószámlahitel formájában jutottak hozzá a cégek. A 2012 végén fennálló kkv 
hitelállomány közel 50 százaléka 3 év feletti hátralévő futamidővel rendelkezett.
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14. ábra
HITELEK LEJÁRATI SZERKEZETE

Forrás: MNB (2013)
Mivel a devizahiteleket beruházásokhoz vették fel, ezért itt az átlagos hitelösszeg jóval magasabb, 
mint a forinthiteleké. Míg utóbbiak átlagos hitelösszege 28 millió forint, addig a devizahiteleké 125 
millió forint. Az 5 éven túl lejáró devizahitelek átlagos összege pedig ennek több mint kétszeresét is 
eléri, összesen 273 millió forintot.

Hitelköltségek

A válság közvetlen hatásai nemcsak a külső fi nanszírozási források beszűkülésében nyilvánultak 
meg, hanem az elérhető források drágulásában is. A válság kitörése után közvetlenül, a bankok mint-
egy 150 bázisponttal növelték a kockázati felárat az új hitelkihelyezéseknél, az MNB egyik elemzése 
szerint. 19 Ezt két tényezővel magyarázták: az emelkedő hitelezési veszteségekkel és a devizaforrások 
drágulásával. 2010 elejétől a felárak enyhén mérséklődni kezdtek, de még így is mintegy 100 bázis-
ponttal magasabbak voltak a válság előtti szinteknél.

15. ábra
ÁTLAGOS HITELKAMATLÁBAK ÉS KOCKÁZATI FELÁRAK AZ ÚJ HITELKIHELYEZÉSEKNÉL

orrás: saját szerkesztés MNB kamat statisztikák alapján
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A magyar kisvállalkozóknak nem csak a kamatlábak emelkedése okozott komoly gondot, hanem 
2010-től a devizaárfolyamok jelentős és tartós elmozdulása. A svájci frank árfolyama a válság előtti 
szintjéhez (150Ft/CHF) képest 60 százalékkal emelkedett 2012-re, az euró pedig 35 százalékkal.
A legtöbb régiós országban hasonló folyamatok zajlottak 2008-2009-ig, hiszen csaknem ugyanazon 
nemzetközi bankcsoportok működnek ezekben. A válság kitörésekor vállalati hitelezés visszaesett 
mindegyik közép-kelet európai országban. Viszont 2010-től szétágazó tendenciákat látunk az ECB 
adatait alapján. Magyarországon, a Balti államokban és Szlovéniában folyamatosan zsugorodott a 
vállalkozások banki fi nanszírozása. Csehországban és Lengyelországban viszont dinamikus hitele-
zés indult meg. Úgy tűnik, a régióban aktív nemzetközi bankcsoportok a magyar piacról északi ver-
senytársaikhoz csoportosították át kihelyezhető forrásaikat. Szlovákiában és az euro zónában pedig 
egy stagnálás fi gyelhető meg, amelyben a hitelezési aktivitás hullámzó.

16. ábra
HITELEZÉS ALAKULÁSA NEMZETKÖZI ÖSSZEVETÉSBEN

Forrás: MNB (2013)

Szállítói hitel

A saját források hiányában illetve a banki fi nanszírozásból kiszorult vállalkozások kénytelenek vol-
tak szállítói hitelt igénybe venni. Ennek szintje nemcsak a magyar gazdaságban illetve a Visegrádi 
országoknál duplázódott meg, hanem EU átlagát tekintve is. 
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17. ábra
SZÁLLÍTÓI HITEL ALAKULÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEVETÉSBEN

Forrás: saját összeállítás Eurobarometer (2006),(2009), EC(2011) alapján

A magyar vállalkozások esetén a késedelmesen fi zető partnerek aránya a 2007-ben mért 27,4%-ról 
41,5%-ra nőtt 2010-re a MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) felmérése szerint.20 
A megkérdezett vállalkozásoknál a késedelmesen befolyó összeg átlagos nagysága elérte a teljes 
értékesítés 33%-át. Ez a probléma különösen az építőiparban vált súlyossá: a késedelmesen fi ze-
tő partnerek aránya 60%-t is elérte. A késedelmes fi zetés következtében kialakult tartozási láncban 
többnyire 50 -100 fős közép vállalkozásokat talált a felmérés,  ezek 49%-a érintett az efféle adóssági 
problémákban. Ugyanakkor az 50 fő alatti kisvállalkozásoknak sem sokkal kisebb aránya (44%) 
küzd ezzel a gonddal.

Eladósodottság

A fent leírt folyamatok eredményeképpen a magyar vállalkozások közel felénél nem változott a tőke-
áttétel, míg ötödének növekedett az eladósodottsága. Érdekes módon ugyan ekkora aránya a cégek-
nek csökkentette a hitelállományát 2011-ben. 
A magyar helyzet e sajátossága megegyezik az EU vállalati szféra átlagos eladósodottsági helyzeté-
vel. Az azonban lényeges különbség, hogy a magyar vállalkozások esetén ez az eladósodottsági egy 
növekvő kört érint, míg az EU átlag egy csökkenő tendencia eredményeként adódott.
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18. ábra
VÁLLALKOZÁSOK ELADÓSODOTTSÁGÁNAK VÁLTOZÁSA ADOTT IDŐSZAKBAN 

Forrás: saját összeállítás Eurobarometer (2006),(2009), EC(2011) alapján

Vállalatmegszűnés, csőd

A romló piaci helyzet és a szűkülő források természetes velejárója a vállalati csőd. A kis- és közepes méretű 
vállalkozások túlélési képessége különösen alacsony. A KSH felmérése szerint21 a 2006-ban elindult kb. 60 
ezer új vállalkozásból már csak a 40% működött 2011-ben. A túlélést tekintve a legkisebb aránya a 10-49 fős 
vállalkozásoknak volt: a 2006-ban alapítottak 39,6%-a működött 2011-ben. A mikro vállalkozások túlélési 
rátája 40,1%-os volt. A 2006-ban létrehozott 75 középvállalkozásból pedig 2011-ben 36 működött. 
Az OECD (2013) vizsgálata szerint a térség minden országában a vállalati csődök száma jelentősen 
megnőtt. Meglepő módon, míg a magyar gazdaságban duplájára emelkedett a felszámolt cégek ará-
nya, addig a kedvező makrogazdasági és pénzügyi mutatókkal rendelkező szlovák gazdaságban a a 
csődök száma megháromszorozódott 

19. ábra
CSŐDRÁTA ALAKULÁSA A KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN (2007=100%)

Forrás: OECD (2013)
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