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2020 május és szeptembere között egy közel 700 fős kérdőíves felmérést végeztem a német 

és a magyar KKV szektor alkalmazásban állók között. 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.  
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A survey about the current situation of german and hungarian SMEs, based on the 

opinion of those employed in this sector 

Between May and September, 2020, I conducted a survey with close to 700 employees 

working in the german and hungarian SME sector. My research consists of two parts: on the 

one hand it shows what the opinion of those working in the different branches of the SMEs is 

about the subventions of the European Union and in what they see the growth of the SME 

sector. On the other hand it examines the economic effects caused by the COVID-19 

pandemic among the employees of SMEs, how they see the current situation of the 

enterprises and what vision and outlooks they have regarding the future. 
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1. BEVEZETÉS, CÉLOK 
 
A kkv vállalkozások szerepe kiemelkedően fontos a piacgazdaság fellendítésében, valamint a 

fenntartásában. Az európai kkv-k hatása az európai gazdaságra megkérdőjelezhetetlen, hiszen 

a kkv-k adják a munkahelyek 99%-át az európai tagországokban. A szektor egy jelentős 

szerepet játszik a tagországok jövedelem termelésében, a külföldi tőke áramlásában, 

beruházásokba vagy éppen a munkahelyteremtésben. A vállalkozások a mindennapi 

tevékenységükkel járulnak hozzá a jóléti társadalom építéséhez.  

A KKV-k szerepek kiemelkedően fontos a piacgazdaság fellendítéséhez, valamint 

fenntartásához, a munkaerőpiac erejét adják. Megfigyelték, hogy a fejlett piacgazdasággal 

rendelkező országokban magas a kis-, közép vállalkozások száma, egyúttal a GDP-hez való 

hozzájárulásuk is jelentős. Szerepük kiemelkedő recesszió idején, jól mutatja ezt, az 1990-es, 

2001-es, 2009-es válság.  Ennek oka abban keresendő, hogy a gazdasági szektor mentőövét 

képezik ekkor. Eredetileg piachelyettesítő szerepet szántak neki, de napjainkban felismerték, 

hogy a jól működő gazdasághoz elengedhetetlen jelenlétük. Ennek következtében az EU és 

OECD is előtérbe helyezte ezen szektorok támogatását, létrehozásuk segítését. Az amerikaiak 

előbb felismerték a vállalkozások e fontos szerepét, náluk sokkal nagyobb teret nyert a 

vállalkozásszemlélet, mint az európaiaknál. 1995-ben az Európai Bizottság olyan 

intézkedéscsomagot javasolt, amely a kkv-k szektornak kedvezett. Ekkortól kezdtek az EU-

ban a vállalkozói szféra erősítésével foglalkozni. Szirmai, Csapó (2009) 

 

Az empirikus kutatásom a kkv szektor attitűdjeivel, a 2020-as válság hatására 

bekövetkezett gazdasági és pénzügyi változások, valamint a kkv szektor 

versenyképességének és növekedésének a vizsgálatával foglalkozik.  

A kérdőív összeállításakor inkább egy általános képet szerettem volna kapni a KKV 

szektorról, amelyben a válaszadók eredményei alapján képet kaphatok a magyarországi, 

valamint a németországi KKV szektor aktuális helyzetéről. A kérdőív elkészítésekor a feltett 

kérdéseket úgy állítsam össze, hogy 3 csoportra legyen bontható:  

A kérdőív 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 részben az Európai Uniós támogatás fontosságát vizsgálja. Itt két esetet 

különböztetünk el, az egyik esteben a vállalat kapott már Európai Uniós támogatást a másik 

esetben nem. Így a vizsgálat itt arra összpontosul, hogy a KKV-k általánosságban hogyan 

vélekednek az Európai Uniós támogatásokról, valamint azok a vállalatok, amelyek elnyertek 

támogatásokat.  

A harmadik részben a COVID19 (koronavírus) hatását vizsgálom, melyben hangsúlyt kap, 

hogy a KKV-ban dolgozó személyek milyen véleményen vannak az állam eddigi 

intézkedéssorozatáról, milyen intézkedéseket tartanak fontosnak a szektor helyreállásásában. 

 

1. TÉMA FELVEZETÉSE, KUTATÁS TÉRBELI ÉS IDŐBELI 

LEHATÁROLÁSA 

2020 május és szeptembere között 775 fős online kérdőíves felmérést végeztem a német és a 

magyar KKV szektor alkalmazásban állók között. A kérdőíves felmérés egy olyan kvantitatív 

kutatási módszernek számít, amellyel standard adatgyűjtés végezhető, egy formális kérdőív 

segítségével. A kérdőíves adatfelvételre a már elterjedt és jól bevált webes felületen 

elhelyezett kérdőív alkalmazást használtam. A kérdőívet kitöltött köre nem függött attól, 

hogy a kitöltő személy milyen vállalkozásban vagy a szektoroktól tevékenykedik, egyetlen 

fontos kitétel volt, hogy a kitöltés időpontjában aktív munkaviszonnyal kellett rendelkeznie.  

Fő szempont volt, hogy minél nagyobb adatmennyiséget tudjak begyűjteni a lehető 

legrövidebb időn belül. Az online kérdőíves kitöltés mellett szólt, hogy nincs kérdezőbiztosi 

torzítás, valamint a névtelenség és az önálló kitöltés lehetősége az őszinte válaszokat 

valószínűsíti.  Az online kérdőíves felmérés előtt mélyinterjút nem készítettem ebben a 

témában.  

A kutatásom célja az volt, hogy egy olyan célcsoportot érjek el, mely az adott időszakban 

valamilyen módon kapcsolatban állt - álljon a kkv szektorral. Így a kérdőívet kitöltöttek, 

között egy széles skála húzódik, a cégtulajdonoson keresztül, az alkalmazotti státuszban 

foglalkoztatott személyig. A kitöltött 775 kérdőívből 562 fő tevékenykedik jelenleg is a KKV 

szektorban és 213 válaszadó pedig nagyvállalati alkalmazott. A feldolgozás során legtöbb 

kérdésnél nem választottam le a nagyvállalati válaszadókat, mivel irrelevánsnak tartottam, 



milyen vállalkozási méretben tevékenykednek a válaszadók. Ezt azzal indokolom, hogy a 

kérdések nem specifikusak voltak, mivel egy általános képet szerettem volna alkotni az aktív 

alkalmazottak válaszaiból. A mai világban a nagyvállalat alkalmazottjai napi 

rendszerességgel lépnek kapcsolatba a kkv szektorral. Az eredményeket legtöbb esetben 

vállalati méretre bontva jelenítem meg, amely segítségével könnyebb az adott vállalkozási 

méretformára megállapításokat tennem.  

2. AZ ALKALMAZOTTI MÓDSZEREK 
 
A kutatásom során a következő módszertanokkal vizsgáltam a beérkezett válaszokat. 

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

Kapcsolatvizsgálatnál három kapcsolatról beszélhetünk: asszociációs, vegyes vagy 

korrelációs. Az eredmények feldolgozásához az asszociációs és a vegyes 

kapcsolatvizsgálattal dolgoztam. Az asszociációs vizsgálatnál, két minőségi ismérv közötti 

sztochasztikus kapcsolat szorosságát úgynevezett asszociációs együtthatókkal mérjük. 

Vegyes kapcsolatról akkor beszélünk, ha az oksági minőségi ismérv, az okozat pedig 

mennyiségi. A vegyes kapcsolatban szereplő ismérvek közötti kapcsolat szorosságát a 

szóráshányadossal mérjük. Esetünkben is a mutató abszolút (kevés esettől eltekintve a 

mutatók csak nemnegatív értéket vehetnek fel) értéke- mely a 0 és 1 alulról és felülről is zárt 

intervallumba esik – fogja meghatározni a két ismérv közötti kapcsolat szorosságát.  

2.2. Korrelációanalízis 
 
A korrelációs együttható előjele a kovariancia előjelét megegyezik, a kapcsolat irányára utal.  

Ezt fogja megmutatni nekünk, hogy a két változó mozgása megegyező vagy ellentétes irányú. 

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 annál közelebb van akkor a 

korrelációs együttható értéke a nullához. Ha a korrelációs együttható előjele pozitív, akkor a 

két változó közötti kapcsolat egyenes arányú és a változók értékei alapján ábrázolt pontok 

egy pozitív meredekségű egyenes körül szóródnak. Ha a korrelációs együttható előjele 

negatív akkor a két változó közötti kapcsolat fordított arányú és a pontok egy csökkenő 

egyenesen mentén helyezkednek el. (Reiczigel, 2008.) 



3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK 
 

3.1. A KITÖLTÖTT KÉRDŐÍVEK ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGAI 
 

A 775 kitöltött kérdőív szektor szerinti megoszlása következőképpen alakult. A 775 válasz 20 

százaléka tartozik a kereskedelem és vendéglátás szektorhoz, 14 százalékuk az építőiparhoz, 

valamint, 13 százaléka gépgyártás és autógyártáshoz. A visszaküldött kérdőívek legnagyobb 

százaléka, az „egyéb” csoportot nevezte meg magának, ez a kitöltöttek közel 29 százalékát 

érintette.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját szerkesztés és számítás n=775 

 

A 1-es ábra a 775 beérkezett válasz vállalkozás mérete szerinti megoszlását mutatja be. 

Válaszadók az Európai Unió által definiált négy vállalkozási méret közül választhattak, 

melyeket a foglalkoztatotti létszám, az éves nettó árbevétel és a mérlegfőösszeg alapján 

lehetett elkülöníteni. Az ábrán külön választottam a magyarországi és a németországi 

beérkezett válaszokat a vállalkozások mérete szerint. Válaszadók 27,48 %-a nagyvállalati 

alkalmazott volt a kitöltés időpontjában, így a kitöltött kérdőívek közel ¾-e a kkv szektorban 

tevékenykedik.   
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1. ábra: A kérdőív szektor szerinti megoszlása 
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2. ábra: A válaszadók megoszlása vállalkozások mérete szerint 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Forrás: saját készítés saját adatok alapján n=775 

A 775 beérkezett kérdőívből 598-at Magyarországon és 177-et pedig Németországon 

töltöttek ki. A két országban a vállalkozások méret szerinti megoszlása a következőképpen 

alakult: a német kkv szektorhoz tartozó vállalkozások az össz kkv szektorhoz tartozó 

válaszok 27,22 %-át adják, a mikrovállalkozásoktól egyetlen válasz sem érkezett.  

3.2. KKV SZEKTOR NÖVEKEDÉSÉT GENERÁLÓ INTÉZKEDÉSEK 
 

Az elmúlt 20 évben megszámlálhatatlan tanulmány készült azzal kapcsolatosa, hogy a kkv 

szektort milyen intézkedések hatására növekszik.  

A kérdőívemben a négy legáltalánosabb gazdaságélénkítő intézkedést határoztam meg: az 

innovációt, a EU-s forrásokat, az állami támogatások (kedvezmények a KKV szektorban), 

valamint a bérpolitikát (járulékkedvezmények, munkahelyteremtési kedvezmények).  A 

kérdőívben a kérdés arra irányult, hogy melyik intézkedések voltak az elmúlt időszakban 

leginkább pozitív hatással a kkv szektorra. Ebben az esetben több intézkedést is meg lehetett 

jelölni.  

A 3. ábra alapján a magyarországi válaszadók inkább az EU-forrásokban és az állami 

támogatásokban látják a szektor növekedését, míg a német válaszadók az innovációt és 

a bérpolitikát vélték a legfontosabb intézkedéseknek. Itt érdekes megjegyezni, hogy a német 

válaszadók nem tartották fontos tényezőnek az EU-forrásokat.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Forrás: saját készítés saját adatok alapján n=775 
 
Az válaszadókat közel 27 %-a tartozik méret szerint a nagyvállalatoknál alkalmazásban állók 

csoportjába (Foglalkoztatotti létszáma 250 ≤, Éves nettó árbevétele 50 millió € ≤), valamint a 

kitöltő személyek 73 %-a pedig a kkv szektor alkalmazásában állnak. A kitöltők száma 

alapján nincs nagy eltérés a kkv szektor méretét tekintve,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Forrás: saját készítés n=775 
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3. ábra: Mely intézkedések voltak pozitív hatással a kkv szektorra az 
elmúlt időszakban 

4. ábra: Innováció pozitív hatásának megoszlása a vállalkozások körében 



Tanulságos eredményt kaptunk, amely szerint a német válaszadók az innovációt vélik 

kulcsfontosságúnak egy német vállalkozás növekedésének –versenyképességének- 

hátterében, mindaddig a magyar válaszadók az állami vagy EU-s támogatások hatásait tartják 

fontosabbnak. Itt érdemes lenne további vizsgálatokat végezni, hogy a vállatok 1 főre 

jutó hozzáadott értéke és a EU-s támogatások között van-e szignifikáns kapcsolat. 

 

3.3. LIKVIDITÁS A KKV SZEKTORBAN  
 
 

A kkv szektor egyik legfontosabb feltétele a mostani piaci helyzetben, hogy a 

vállalkozásoknak milyen lehetőségei vannak 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 vannak. A COVID19 hatására az eddig felállított rendszer teljesen felborult. 

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

piac eltűnt egyik napról a másikra, ezzel pedig a cégek árbevétele is gyakorlatilag 

lenullázódott pillanatok alatt; miközben a fix költségek továbbra is felemésztik az addig 

gyűjtött tartalékokat. Ebből a szempontból ez a válság más, mint akár a 2008-2009-es 

gazdasági világválság, 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 lesznek 

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

 

A kutatásomban a magyar és a német válaszadók egy 5 pontos skálán tudták értékelni, hogy a 

kkv szektor mekkora likviditási problémákkal küzd és milyen erősnek találják ennek 

súlyosságát. Az 5-ös ábrán látható, hogy a két ország válaszadói az ötös skálán értékelve, 

milyen súlyosnak látják a szektor likviditási problémáját.   

 
 

 



 
Forrás: saját készítés saját adatok alapján n=775 

 

A kiértékelt válaszok alapján a kkv szektor likviditásproblémáját mindkét országban 

közepesen súlyosnak ítélték meg. A magyar kkv helyhetét a magyar válaszadók 5,57 %-kal 

súlyosabbnak vélték, mint a német válaszadók. A kkv szektor és nagyvállalatok további 

bontásának (6. ábra) segítségével megmutatkozik, hogy az építőipari szektor – függetlenül a 

vállalkozás méretétől – kisebb likviditási problémákkal küzd, mind a szektor többi 

résztvevői. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: saját készítés saját adatok alapján n=775 
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5. ábra: Szenved-e a kkv szektor likviditási problémákkal 

6. ábra: Egy 5 pontos skálán meghatározott likviditási probléma a kkv, valamint a 
nagyvállalati ágazatokra lebontva, különösképpen az építőiparra 



3.4. 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 és a 

Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretében. Az ilyen jellegű Európai Uniós 

támogatások évente GDP fél százalékát jelentették. A gazdaságfejlesztésű 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 eredményeik 

alapján viszont kimutatható a gazdaságfejlesztési források szignifikáns pozitív hatása a 

foglalkoztatotti létszámra, 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.  

Forrás: saját szerkesztés n=683 

 
Az 1-es táblázat szemlélteti a két ország közötti eloszlást, a megnyert pályázatok 

tekintetében. A 683 beérkezett válasz alapján, a válaszadók mindösszesen 20,9 %-a 

tevékenykedik olyan vállalkozásnál, amely már megnyert EU-s pályázatot. A kérdőív 

következő részénél összehasonlítottam az országokat, hogy általánosságban hogyan 

vélekednek az Európai Uniós támogatásról. A kérdőívben 1 és 5 közötti skálán értékelték a 

források a hatását a vállalkozásokra. A válaszadók alapján arra következtetésre juthatunk, 

hogy Magyarországon az EU források hatásának megítélése egy vállalat életében 

pozitív. Az, hogy ténylegesen van-e számszakilag pozitiv hatása a versenyképességre, 

1. táblázat: A megnyert pályázatok eloszlása a két országban 



hatékonyságra vagy akár a vállalkozás növekedési mutatóira, ahhoz további módszertani 

vizsgálatokat kellene elvégezni. A kérdőív következő részénél összehasonlítottam az 

országokat, hogy általánosságban hogyan vélekednek az Európai Uniós támogatásról. A 

kérdőívben 1 és 5 közötti skálán lehetett értékelni a hatásokat. A -es ábrán látható, hogy míg 

magyar válaszadók általánosságban 3,55 pontra értékelték a forrás hatását egy vállalkozás 

életére, addig a német válaszadók átlagosan 3,27 pontban határozták meg a támogatások 

pozitív hatását.  

Az Európai Uniós támogatás hatásáról pozitívabban vélekednek azok a válaszadók, 

ahol a munkaadó még nem nyert el támogatást. Azok a vállalkozások, melyek kaptak a 

lehívható forrásokból, közel 0,72 ponttal vélekedtek negatívabban. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. ábra: Vállalkozások véleménye az Európai Uniós támogatásokról 
 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján n=775 
 

3.5. ASSZOCIÁCIÓS VIZSGÁLATOK AZ EU TÁMOGATÁSOKRA 
 
Ennél a vizsgálatnál az két országot tekintjük területi ismérvnek és a vállalatok által 

véleményezett „EU támogatás “pedig minőségi ismérv.  Ennek eredményeképpen a EU-s 

támogatásokat a Magyarországon megkérdezettek közel 38,5 %-a véli pozitívnak, míg 

Németországban 4 %-a. További asszociációs kapcsolatot lehetett találni a magyarországi 

kkv-k és nagyvállalatok között, miszerint a kkv-k 32,8 %-a vélekedett pozitívan a 

támogatások hatásáról, ellentétben a nagyvállalatok 50,8 %-ával szemben.  
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A magyar résznél nem kaptam kapcsolatot a 3 csoportra nézve, de a német KKV-nál viszont 

találtam szignifikáns kapcsolatot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján n=775 
 
 
 
 
 

8. ábra: Asszociációs vizsgálat az EU támogatásokra 



3.6. A KORONAVÍRUS HATÁSA A VÁLLALKOZÁSOK LIKVIDITÁSÁRA 
 
A koronavírus járvány egy rendkívüli helyzetet teremtett a világban. A COVID19 gazdasági 

hatásmechanizmusai nem összehasonlíthatók egyetlen korábbi gazdasági válság 

időszakáéhoz sem. A koronavírus robbanásszerű terjedése párhuzamosan okoz kereslet 

(fogyasztás, beruházás) visszaesést és 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 n=775 

A 8-as ábra jól szemlélteti, hogy a német kkv-k közel sem látják annyira súlyosnak a 

helyzetet, mint a magyar kkv gazdasági szereplői. A válaszadók egy 10-es skálán tudták 

bejelölni, hogy mennyire látják súlyosnak a vírus hatását a vállalkozások likviditás 

helyzetére. A német válaszadók összesítésben 3,75 pontra értékelték a járvány hatását a 

vállalkozások likviditásra, addig a magyar válaszadók már 7,52 pontban határozták  

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján 
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2. táblázat: Véleménye szerint a 2020-ban megjelent koronavírus járvány hatással van-e a 

vállalkozások likviditására? 

9. ábra: COVID19 járvány hatása a KKV szektor likviditására 



Korrelációs vizsgálatot végeztem mind a két országra nézve a következő 3 csoportnál, hogy 

ezek között van-e valamilyen szignifikáns kapcsolat: 

 

- A cég, ahol dolgozik milyen vállalkozásnak minősül. 

- A cég mióta működik. 

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

a cégek likviditására. 

 

A német válaszadók alapján pozitív szignifikáns kapcsolat van a vállalatok nagysága és a 

likviditási problémák között, így pontosabban meghatározva minél nagyobb egy cég, 

annál súlyosabban értékeli a 2020-ban megjelent COVID19 járvány hatását 

likviditására. 

 

 

Forrás: saját szerkesztés saját adatok alapján n=775 

 

 

 

 

 

3. táblázat: Kapcsolat a kkv-k mérete és a 2020-ban megjelent COVID19 járvány 

vállalkozások likviditására mért hatása között 



4. KÖVETKEZTETÉS 
 
Az Európai Unió gazdasági növekedésének egyik legfontosabb kulcsa a mikro-, kis- és 

középvállalkozások jelentik. A mikro-, kis- és középvállalkozások az EU-ban az összes 

vállalkozás 99%- át teszik ki, és közel 90 millió főt foglalkoztat.  

A szakirodalom áttekintését követően bemutatásra kerültek azon kutatások eredményei, 

melynek keretében kérdőíves adatfelvétel segítségével ismertük meg a magyar és a német 

vállalkozások, azaz a kkv szektor attitűdjeit, a 2020-as válság hatására bekövetkezett 

gazdasági és pénzügyi változások a vállalkozásra mért hatásait, valamint a kkv szektor 

versenyképességének és növekedésének válaszreakcióit. 

 

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

az EU-s források hatékonyságát és utolsó sorban a koronavírus hatásának megítélését. 

 

A kutatás keretében betekintést kaptunk a következő válaszreakciókra: 

 

A válaszadók a magyar és a 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 eltér 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, hogy a 

magyar kkv szektor növekedését és versenyképességét a magyarországi válaszadók inkább 

az EU-forrásokban és az állami támogatásokban látják. A kkv szektor és az EU-s 

források függőségi kapcsolatát érdemes lenne további vizsgálatoknak alávetni. A kutatás 

világosan rámutat a magyar kkv szektor likviditásának gyengeségére, amelyet a koronavírus 

által gerjesztett gazdasági válság még tovább súlyosbított. A magyar válaszadók 7,52 pontban 

határozták a magyar kkv szektor likviditásának súlyosságát.  

 

A kutatási eredmények igazolják, hogy a német gazdaság és azon belül a vállalkozások 

növekedésének egyik legfontosabb tényezőjét, az innováció jelenti. A kutatásomban a német 



válaszadók 3,75 pontra ítélték egy 10 pontos skálán a német kkv szektor likviditási 

problémáit a koronavírus árnyékában.   

 

Megállapításra került, hogy az Európai Uniós támogatás hatásairól pozitívabban vélekednek 

azok a válaszadók, ahol a munkaadó még nem nyert el támogatást. Azok a vállalkozások, 

melyek kaptak a lehívható forrásokból, közel 0,72 ponttal vélekedtek negatívabban.  

 

Sikerült igazolni, hogy pozitív szignifikáns kapcsolat van a vállalatok nagysága és a 

likviditási problémák között, így pontosabban meghatározva minél nagyobb egy cég, 

annál súlyosabban értékeli a 2020-ban megjelent COVID19 járvány hatását a 

vállalkozások likviditásra.  
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