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1. BEVEZETÉS
A kis- és középvállalkozások növekedéséhez, ezen keresztül a hazai
gazdaság versenyképességének1 fokozásához, az innováció erősítéséhez
döntő fontosságúak a kielégítő (külső) finanszírozási lehetőségek, az
integrált pénzügyi- illetve tőkepiac. A szektor finanszírozási lehetőségeinek
javításához egy kevésbé ismert eszköz, a kockázatitőke-finanszírozás is
hozzájárulhat. Probléma, hogy a magyar piacon aktív kockázatitőke-alapok
közül alapvetően hiányoznak azok a kisebb, jellemzően 5 millió euró alatti
befektetéseket megvalósító cégek, amelyek a kisebb méretű vállalkozói
réteget célozzák meg. A jelzett szegmens vonatkozásában aktívabban az
állam által létrehozott intézmények működnek. Szükség van tehát a
kockázatitőke-finanszírozás kapcsán is kézzel fogható, a célcsoport számára
testre szabott megoldásokra, hiszen a Magyar Kockázati- és Magántőke
Egyesület elnökének, Oláh Lászlónak a szavaival élve: „A magántőke képes
és szükséges, hogy vezető szerepet játsszon a gazdaság újraélesztésében és
hallatnia kell a hangját a gazdaság szerkezetátalakításával kapcsolatban az
elkövetkezendő években.” (MKME, 2010, 7. o).
A hazai kockázatitőke-piacra

jellemző

fenti tendenciával szorosan

összefonódik a KKV-k előtt álló egyik hangsúlyos probléma, a tőkehiány
kérdésköre. A vállalkozások növekedését akadályozó 12 tényezőből a
vállalkozók megítélésének sorrendjében 2008-ban a 6. helyet foglalta el
(NFGM, 2009/a). A jelzett probléma megoldásához hozzájárulhat a
kockázatitőke-típusú finanszírozás, amely kevéssé ismert és inkább a
nagyvállalkozásokat finanszírozó forrás hazánkban. Cél, hogy a KKV

1

Magyarország a közép-kelet-európai országok között csak a középmezőny hátsó felében
található a komplex versenyképességi rangsorok (IMD; WEF), és az üzleti környezetet
vizsgáló Világbank-jelentés szerint, ráadásul 2009-ben 7 helyezéssel csúszott hátrább a
megelőző évi rangsorhoz képest (NFGM, 2010).
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szektor növekedését, fejlődését jelentősebb mértékben támogassa a jelzett
forrástípus, hiszen ezen vállalkozói réteg hazai gazdasági jelentősége nem
elhanyagolható.

A

magyar

vállalkozási

szerkezetben

–

az

EU-s

tendenciákhoz hasonlóan (Audretsch és szerzőtársai, 2009) - a működő
vállalkozások 99,9%-a 2007-ben a KKV kategóriába tartozott (NFGM,
2009/a). A KKV-k jelentős szerepet vállalnak a foglalkoztatásból (2007-ben
76%) (NFGM, 2009/a), hiszen napjainkban minden három munkahelyből
kettőt ez a szektor biztosít. Az országban működő vállalkozások
árbevételének jóval több, mint felét (62,5%), az exportnak valamivel több,
mint ⅓-át (a kettős könyvvitelű vállalkozások esetében 37,1%), a GDP
56,6%-át adta ez a szektor 2007-ben (NFGM, 2009/a). A leírtak
alátámasztják, miért játszik központi szerepet mind a hazai, mind az uniós
vállalkozásfejlesztési politikában a KKV szektor támogatása, felkarolása.
Az említett vállalkozói szegmens esetében a tőkefinanszírozás kapcsán mind
keresleti (főként információhiány), mind kínálati oldalon (főként magas
fajlagos

költségek)

korlátokkal

találkozhatunk.

Ezek

oldása

–

a

szakirodalomban megfogalmazott igény szerint is - a két fél egymásra
találását hatékonyan segítő mechanizmus kimunkálását indokolja. A kutatói
munkát azonban jelentősen megnehezíti a kockázatitőke-ágazatra jellemző
és annak természetéből adódó információhiány, mivel a témát érintő adatok
üzleti titoknak minősülnek.
A disszertációban az elméleti síkon történő mélyebb vizsgálódás helyett egy
hiánypótló, gyakorlatban is alkalmazható és hasznosítható megoldás
kialakítására, a szakirodalmakban nem található gyakorlati tapasztalatok
feltárására és vállalkozói attitűdök megismerésére, a kockázatitőke-piacon
fennálló információs rés csökkentésére törekszem. Ennek keretében a
legfőbb célom egy olyan értékelési rendszer kialakítása, amellyel lehetővé
válik a befektetések potenciális alanyainak kiszűrése a jelzett vállalkozói
4

csoportból. Az elvárásokat teljesítő vállalkozásokkal kialakított megfelelő
párbeszédet, kommunikációs megoldást pedig kulcsfontosságúnak gondolom
a kidolgozott koncepció alkalmazásának sikerességét illetően. A fentieken
kívül fontosnak tartom a vállalkozások oldaláról történő vizsgálódást is,
vagyis a célszegmens „finanszírozási szokásainak”, a tőkefinanszírozáshoz
kapcsolódó

attitűdjének

megismerését,

a

kockázatitőke-finanszírozás

igénybe vételét korlátozó tényezőknek a beazonosítását, a megvalósult
befektetésekhez kapcsolódó tapasztalatok feltárását. A disszertációban
végzett

vizsgálódásaim

alapvetően

tehát

kétirányúak,

melynek

kapcsolatrendszerét az alábbi ábrában foglaltam össze (1. ábra):
Finanszírozói oldal

Vállalkozói oldal

Problémafelvetés

Cél: a kockázati tőkefinanszírozás
ösztönzése a KKV szektorban

Eszközök

Értékelési
modell

Teszt

Marketing
koncepció

1. ábra: A kutatás területeinek kapcsolatrendszere
Forrás: saját szerkesztés
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2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

Az irodalmi feldolgozásban a témához szorosan kapcsolódó, az eredmények
fejezetben kimunkálásra kerülő fejezetekhez kötődő, főként, de nem
kizárólagosan a hazai – mivel a disszertáció kifejezetten a hazai vállalkozói
kör finanszírozási körülményeinek javításához igyekszik hozzájárulni elméleti hátteret tárgyalom. Elsőként a disszertáció célcsoportját képező
KKV szektorra jellemző finanszírozásbeli sajátosságokat veszem számba,
amelyek alapvetően befolyásolják a vállalatcsoport forráshoz jutását,
lehetőségeit. Majd a dolgozat szempontjából kiemelt finanszírozási
megoldás, a kockázati tőke megkülönböztető ismérveit, működését mutatom
be, a kapcsolódó dilemmákra mutatok rá. Ehhez kötődően az állami
szerepvállalás

jelentőségét,

befolyásoló

szerepének

megítélésével

kapcsolatos kutatói véleményeket emelem ki, mivel a dolgozat egy állami
hátterű kockázatitőke-társaság portfóliójának vizsgálatára is irányul.
Fontosnak tartom feltárni a célcsoport körében végzett kutatások témához
kapcsolódó eredményeit is. A feldolgozás során azonosítom azon területeket,
amelyek kevésbé kutatottnak számítanak, s amelyek gazdagításához jelen
disszertációban végzett vizsgálódások eredményei is hozzájárulhatnak.

2.1. A KKV szektorra jellemző finanszírozási sajátosságok
A KKV szektor finanszírozásának fő problémái nemzetközi tapasztalatok
alapján az alábbi területeken koncentrálódnak: tőkehiány; hitelfinanszírozás
esetében a kapcsolódó

magas

fix

költségek,

elégtelen fedezetek;

tőkefinanszírozás esetében a magas hozamelvárás és a menedzsmentben való
aktív részvétellel szembeni vállalkozói ellenállás (Apatini, 1999). A fenti
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nemzetközi ismérvek fellelhetők a magyar gazdaságban is, ugyanakkor
nemzeti sajátosságok is megjelennek, melyek részben a gazdaság
állapotával, a vállalkozói tapasztalattal, vállalkozói kultúrával függnek össze.
Apatini a hazai sajátosságok közül kiemeli a vállalkozások hiányzó
menedzsment gyakorlatát, az üzleti etika viszonylagos fejletlenségét és
hangsúlyosnak tartja a tőkeszegénység problémáját. Fülöp a kisvállalatokra
jellemző tíz legfontosabb minőségi jegyből a finanszírozást illetően azt tartja
megkülönböztető ismérvnek, hogy többnyire korlátozott a kisvállalkozások
saját felhalmozási képessége és számukra a pénzügyi eszközök megszerzése
nehézségekbe ütközik a tőkepiacon (Fülöp, 2004). Szerb szintén ezen utóbbi
jellegzetességet hangsúlyozza pénzügyi vonatkozásban, vagyis hogy a kisés középvállalkozásoknak – ellentétben a nagyokkal - nincs megfelelő
kapcsolódása az anonim tőkepiachoz, ebből adódóan csak korlátozott
finanszírozási lehetőségeik vannak. A kisebb méretű vállalkozások egyes
életszakaszaihoz (kritikus a kezdeti növekedés és az expanzív ciklus)
kapcsolódó magas kockázat miatt a normál pénzügyi lehetőségek nem
vehetők figyelembe (Szerb, 2000). A hazai KKV-k finanszírozási
sajátosságait Beza és szerzőtársai (2007) részletesen is tárgyalták. Ennek
alapján a kisebb méretű vállalkozásokra jellemző ismérvek az alábbiak:
A pénzügyi döntések főbb ismérvei
A kisebb vállalkozások esetében a vállalati érték - szemben a
nagyvállalkozásokkal,

akiknél

a

befektetett

pénz

hozamának

a

maximalizálása az elsődleges - a pénzbeli hozamtól eltérő tartalommal is
bírhat. A vállalati érték a megélhetés biztosítását, munkahely teremtését
vagy éppen kockázat minimalizálást is jelenthet. Ennek következtében egy
nagyvállalatnál a pénzügyi döntések is alárendelődnek a vállalat más
céljainak, míg ez a kisebb vállalkozásoknál inkább fordítva történik. Mivel a
kisebb vállalkozások tulajdonosai alapjában véve kockázatkerülők, a külső
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források helyett elsődlegesen belső forrásokból és ingyenes (vagy
kedvezményes) pályázatokból igyekeznek fejlesztéseiket megvalósítani, így
a vállalkozót gyakorlatilag kedvező növekedési lehetőségek esetén is a fenti
források vezetik. A kisebb méretű vállalkozásoknál a tulajdonos/vállalkozó
sokszor egy személyben, korlátozott és esetleg torzított (másodkézből
származó) információk birtokában és időhiány mellett hoz pénzügyi
döntéseket. A pénzügyi döntések minőségét

a belső

információk

megbízhatósága is meghatározza, amelynek alapja a kisebb vállalkozások
gyengeségei között említhető adminisztráció és könyvelés pontossága.
Alacsony tőkeellátottság
A KKV szektor alacsony tőkeellátottsága következtében a pénzügyi források
bevonásának képessége nagyon korlátozott. 2007-ben az összes vállalkozás
tőkéjének 55,1%-ával rendelkezett a KKV szektor (NFGM, 2009/a).

1. táblázat: A kettős könyvvitelt vezető KKV-k tőkéjének alakulására
vonatkozó adatok, 2003-2007
Megnevezés
Jegyzett tőke megoszlása (%)
Saját tőke megoszlása (%)
Tőkefelhalmozási képesség (KKV átlag)

2003
48,9
48,1
2,07

2004
51,7
50,1
2,19

2005
54,8
51,2
2,38

2006
57,5
53,0
2,39

2007
61,6
55,1
2,42

Forrás: NFGM, 2009/a, 126-127. o.

Kedvező, hogy a korábbi évek adatai alapján a szektor részesedésének
növekvő trendje figyelhető meg. Probléma azonban, hogy a cégek több mint
90%-ánál a saját tőkének kevesebb, mint 20%-a koncentrálódik. Szintén
javuló tendenciát mutat a tőkefelhalmozási képesség (saját tőke/jegyzett
tőke) alakulása, azonban 2007-ben ebből a 2–249 fős mikro-, kis- és közepes
vállalkozások körében csökkenés mutatkozott, a mutató javulása csak a 0-1
fős vállalkozások teljesítményének volt köszönhető (1. táblázat). A szektor
vállalkozásainál egy viszonylag kis összegű hitelfelvétel még mindig magas
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tőkeáttétellel és magas adóssághányaddal járhat. A pénzügyi erőforrások
alapját

jelentő

viszonylag

szűk

tulajdonosi

kör

által

biztosítható

vagyontömeg mértéke és a vállalkozások méretéből adódó felhalmozási
képesség is korlátozottnak mondható.
Alacsony kockázatviselő képesség
A

kisebb

vállalkozásokat

jellemző

viszonylag

alacsony

szintű

kockázatvállalás két okból adódhat: egyrészt az alacsony tőkeellátottság
következtében kevésbé képesek a bevételek huzamosabb ingadozását,
esetleg elmaradását áthidalni, a kezdeti veszteségeket megfinanszírozni, így
nincs

lehetőségük

magasabb

kockázatot

vállalni,

másrészt

pedig

„tradicionális, kulturális és személyes” okokból kevésbé kívánják a pénzügyi
vagy tőkebefektetésekkel együtt járó kockázatot felvállalni.
Alulfinanszírozottság, likviditási problémák
A vevőkkel szembeni gyenge alkupozíció, a rövid szállítói hitelek, ebből
adódóan a nettó hitelezői pozíció, a pénzügyi forrásokhoz jutást korlátozó
alultőkésítettség, a vevők nemfizetése kockázatának hatékonytalanabb
kezelése, a vevői és szállítói oldalról jelentkező ráutaltság és a körbetartozás
mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy kisebb méretű, viszonylag megfelelő
üzletmenetű

vállalkozásnál

is

nehézségek

adódjanak

a

folyamatos

fizetőképesség fenntartásában.
Méretgazdaságosság és tranzakciós költségek
A befektetési- és hitelezési döntéshozatalhoz kapcsolódó tranzakciós
költségek mind a finanszírozó, mind a forrást igénybe vevő részéről
felmerülnek. A tranzakciós költségek mértékének az igényelt pénzösszeg
nagyságára vonatkozó viszonylag rugalmatlan reagálása következtében
fajlagosan annál magasabb a tranzakciós költségek mértéke, minél
alacsonyabb

a

vállalkozás

pénzigénye.

Ebből

adódóan

a

kisebb

vállalkozások alacsonyabb összegű finanszírozási igényének kielégítési
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mértéke attól függ, milyen mértékben lehet az ügyfélre hárítani a tranzakciós
költségeket. (A problémát és a kapcsolódó összefüggéseket Kállay (2004)
részletesen vizsgálta.) A vállalkozói oldalról felmerülő információszerzés,
igazolások, bizonylatok beszerzése, kérelem összeállítása, stb. szintén
tranzakciós költségeket eredményez, amelynek elvárt a megtérülése, és
amely egy kisebb vállalkozásnál jelentősebb anyagi megterhelést is jelenthet.
Transzparencia hiánya
A kisebb vállalkozásokra nemzetközileg is jellemző a nem kellőképpen
átlátható, azaz nem transzparens módon való működés. Ennek elsődleges
oka az adóoptimalizációs céllal történő minél alacsonyabb adózás előtti
eredmény kimutatására való törekvés. A másik ok pedig a tulajdonosi és
menedzseri funkció gyakori összefonódása, ami együtt járhat azzal, hogy
nincs igény, illetve érdek - szintén adóoptimalizációs indokból - a tulajdonos
részéről

a

transzparens

működésre.

A

transzparencia

hiánya

a

kisvállalkozások külső forráshoz jutását megnehezíti, mivel kimutatásaikat a
finanszírozók sok esetben fenntartásokkal kezelik.
Elégtelen fedezetek
A kisvállalkozások forrásbevonási képességét a rendelkezésre álló fedezetek
is meghatározzák. A fentebb jelzett transzparencia hiánya miatt a fedezetnek
e vállalkozói körben kiemelt jelentősége van. A fedezetként felajánlható
vagyon nagyságrendjét meghatározza, hogy a kisebb vállalkozások nagy
része főként munka-intenzív, vagyis tőkekímélő ágazatban működik, így
kevés felhalmozott vagyonnal rendelkezik. Ebből adódóan a fedezet
szempontjából
tulajdonosok

meghatározott
magánvagyonának

követelményeknek
felajánlásával

sokszor

tudnak

csak

eleget

a

tenni.

Ugyanakkor fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy mivel a
legdinamikusabban növekvő gazdasági, vagyis a szolgáltatási szektorban a
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KKV-knak van kitüntetett szerepe, így annak további bővülésével a jelzett
vállalkozói kör gazdasági szerepvállalása is tovább növekedhet.

2. táblázat: A kisebb és nagyobb méretű vállalkozások finanszírozási
körülményeinek összehasonlítása
Megnevezés

Pénzügyi
menedzser
(menedzsment)

KKV
hozammaximalizálás
mellett
egyéb tényezők
a vállalati döntéshozatal a
pénzügyi
döntéseknek
alárendelődik
gyakran a tulajdonos/vállalkozó
egy személyben

Pénzügyi
feladata

gyakran a vállalkozás teljes
stratégiai és operatív irányítása

Vállalati érték tartalma
Pénzügyi
pozícionálása

döntések

menedzser

gyakran
torzított

Információk
Tőkeellátottság,
forrásbevonási képesség
Felhalmozási képesség
Kockázatviselő képesség
Likviditási problémák
főbb okai
Tranzakciós költségek
Transzparencia foka
Felajánlható
szintje

fedezet

nem

naprakész,

Nagyvállalat
hozammaximalizálás
a pénzügyi döntések a
vállalat
más
céljainak
vannak alárendelve
külön személy, csoport vagy
osztály
a működéshez, fejlesztéshez
szükséges pénzforrások, a
folyamatos
likviditás
biztosítása
általában naprakész, pontos

viszonylag alacsony

viszonylag magas

a méretből adódóan korlátozott
alacsony
gyenge alkupozíció, tőkehiány
miatti alulfinanszírozottság
fajlagosan magasabb
alacsony
főként
munka-intenzív
ágazatokban való működés
miatt alacsony

viszonylag magas
magas
fizetőképes
kereslet
csökkenése
fajlagosan alacsonyabb
magas
főként
tőke-intenzív
ágazatokban való működés
miatt magas

Forrás: Beza és szerzőtársai (2007) alapján saját szerkesztés

A finanszírozási sajátosságokat vizsgálva megállapítottam, hogy a fentebb
jelzett ismérvek összekapcsolódnak, sok esetben egymásból következnek,
egymásra épülnek, s a kisebb vállalkozásoknak a nagyvállalatokkal
szembeni hátrányaira utalnak (2. táblázat). A szerzőkkel egyetértésben
fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kisebb vállalkozások körében
szükséges egyfajta szemléletváltás, főként a külső tőke jellegű forrásokkal
összefüggésben, amely mindazonáltal az adósság jellegű forrásokhoz való
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hozzáférést is megkönnyítheti (tőkeellátottság növelésével, új tulajdonosok
bevonásával). Ehhez kapcsolódóan hivatkozom Apatini azon véleményére,
mely szerint a tartós tőkeszükséglet enyhítéséhez tőkeerős befektetők
megjelenése, illetve a kockázatitőke-finanszírozás lenne a megfelelő
csatorna (Apatini, 1999). Osztom Beza és szerzőtársai azon nézetét is, mely
szerint ugyanilyen fontos a vállalkozóknak megismerni a finanszírozók
elvárásait,

gondolkodásmódját,

hogy

azokat

figyelembe

vehessék

finanszírozási döntéseik kapcsán.

2.2. A kockázati tőke, mint finanszírozási alternatíva
A kockázati tőke pontos fogalmát illetően általánosan elfogadott definíció
nem

ismert,

ugyanakkor

jelentéstartalmának

meghatározására

több

próbálkozással is találkozhatunk a szakirodalmakban. Egyik értelmezése
szerint a szókapcsolattal egy iparágat jelölhetünk, amely magában foglalja az
ilyen típusú tőkebefektetéssel iparszerűen foglalkozó szereplőket, másik
értelmezésében pedig magát a tőkét érhetjük alatta, amelyet ilyen módon
fektetnek be (Bajmócy és szerzőtársai, 2006). Karsai megfogalmazásában „a
kockázati tőke nagy haszon megszerzése céljából, tőzsdén nem jegyzett
vállalatokban, átmeneti időre tulajdonossá váló, professzionális szervezetek
részesedés vásárlásra fordított tőkéje.” (Karsai, 2000, 11. o.). A fentihez
hasonló megfogalmazásban a kockázatitőke-befektetések alatt azon pénzügyi
közvetítők és pénztulajdonosok tőkebefektetéseit értjük, akik magas
tőkenyereség elérése érdekében elsősorban olyan, tőzsdén nem jegyzett
vállalkozásokba fektetnek be, amelyektől dinamikus növekedést és ennek
eredményeként a piaci érték jelentős emelkedését várják (Bajmócy és
szerzőtársai, 2006). A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület, a jelentős
magyar vagy Magyarországon is aktív kockázatitőke-befektető, illetve más 12

nem-tőzsdén jegyzett cégekbe befektető - pénzintézet vagy befektetési
vállalatot

tömörítő

szervezet

értelmezésében

„olyan

professzionális

befektetés, mely a tulajdonossal társulva finanszíroz egy korai fázisban (azaz
magvető vagy induló fázisban) levő vállalkozást. A befektető a magasabb
kockázatért cserébe az átlagosnál magasabb hozamot vár el.” (MKME, 2010,
86. o.). Az Európai Magán- és Kockázati Tőke Egyesület (European Private
Equity and Venture Capital Association) meghatározása tulajdonképpen
teljesen egyezik a hazai Egyesület értelmezésével, azzal a különbséggel,
hogy a kockázati tőkét a magántőke egyik alegységének tekinti. Magántőke
alatt pedig tőzsdén nem jegyzett cégek jegyzett tőkéjébe történő befektetést
ért (EVCA Glossary). A kockázati tőke fogalmának leírására negatív irányú
megközelítést is találunk, amely arra fókuszál, hogy megmagyarázza, mi
nem minősül annak (Gladstone, 1997). A pontos meghatározást nehezíti,
hogy az elnevezést még a szakmai közvélemény sem teljesen egységes
tartalommal kezeli2, melynek oka a fogalom ismeretlensége, nyelvi, fordítási
problémák (angolszász nyelvterületen fejlődött ki), s az, hogy egyszerre
jelölik vele a befektetésre kerülő tőkét, vagy a befektetőt, vagy éppen a
finanszírozott cégnél betöltött funkciót (Karsai, 2000). A kockázati tőke és
tőkés elnevezést Osman például nem tartja megfelelőnek sem, mert téves
képzetet kelthet a piaci szereplők körében. A kockázati jelző „hazárdjátékot”
idézhet a hozzá nem értők jelentős részének, pedig a kockázatvállalás csak
egy szükségképpen felvállalt eszköz, a fejlesztések megvalósításához
kapcsolódó szükségszerű bizonytalansággal jár együtt (Osman, 2005).

2

Az egységesség „hiányát” az írásmódban is nyomon követhetjük. Míg a témával
foglalkozó kutatók a kockázati tőke, kockázati tőkés fogalmakat külön írják, ugyanakkor
egyéb szóösszetételben az előbbieket már egyben jelenítik meg és kötőjelet használnak (pl.
kockázatitőke-társaság, kockázatitőke-alap, kockázatitőke-ágazat), addig például az 1998.
évi XXXIV. törvényben ugyanezeket a szóösszetételeket a szakemberek kötőjel nélkül és a
más összevonási szabállyal jelenítik meg (pl. kockázati tőketársaság, kockázati tőkealap). A
disszertációban konzekvensen én a kutatók által használt írásmódot követem.
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Lényeges, hogy jelen tanulmány vonatkozásában a kockázati tőke
meghatározásának egy fontos elemét, a „professzionális” kifejezést is
figyelembe vegyük, amely azt jelenti, hogy a kockázatitőke-befektetők alatt
kifejezetten erre a tevékenységre specializálódott szervezeteket értsük, s
megkülönböztessük őket a nem intézményes, magánemberként befektetést
végző üzleti angyaloktól (business angel).
Megállapítottam, hogy a kockázati tőkét úgy definiálni, hogy annak
valamennyi sajátos vonása abból tükröződjék, rövid meghatározással nagyon
nehézkes.

A

finanszírozás

sajátosságainak

megismeréséhez

a

megfogalmazás valamennyi részletét tovább kell értelmezni, illetve
természetének feltérképezéséhez további magyarázat is szükséges. A
kockázati tőke megkülönböztető jellemzői az alábbiakban foglalhatók össze
(Osman, 1996/a):
-

Tőke típusú, részesedés ellenében történik: általában nincs tőke és
kamatfizetési kötelezettség, a kapott pénz általában a befektetési
időtartam alatt teljes egészében használható.

-

Profitérdek: cél a profit, lehetőleg extraprofit elérése, amelyet kellően
jövedelmezőnek ígérkező, növekedés, fejlődés orientált vállalkozás
biztosíthat (beruházást, fejlesztést finanszíroz), melyet komoly üzleti
tervnek kell megalapozni.

-

Jelentős az üzleti kockázat: a magas nyereség elérésének reményében,
szükségképpen és csakis ennek érdekében dolgozik olyan kockázatokkal,
melyek mértékét és természetét tekintve többnyire már nem akceptálható
a hagyományos finanszírozási ügyletek gyakorlata szerint. Ebből
adódóan célpontjai a megfelelő növekedési képességet felmutató
vállalkozások lehetnek. A nagyobb kockázatvállalási lehetőség egy
fejlettebb, hatékonyabb kockázatkezelési képességen alapul.

-

Részvétel a menedzsmentben: szükség szerint „beviheti” a tőkés a saját
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szakembereit, tapasztalatokat, kapcsolatokat, egyéb erőforrásokat a
finanszírozott vállalkozásba, amely hozzájárul annak fejlődéséhez,
megerősödéséhez, egyben csökkenti az ügylet kockázatát (Osman,
1996/b).
-

A befektetések megszűnése: a résztulajdon értékesítésével (általában 3-5,
maximum 10 év után) a tőketársaságok befektetései megszűnnek, a tőke
azonban nem kerül kivonásra, a kilépés más befektetőnek, vagy a
tulajdonosoknak történő eladással valósul meg azzal a céllal, hogy
tőkenyereség realizálódjon. Exit megoldás lehet a tőzsdén keresztüli
kilépés szakmai/stratégiai befektetőknek (trade sale), illetve pénzügyivagy

más

kockázatitőke-befektetőknek

történő

értékesítés,

társtulajdonosok vagy vezetők általi kivásárlás.
A kockázati tőke klasszikus szerepe szerint az újonnan létrejövő, innováció
alapú vállalkozásokat hivatott finanszírozni. Az üzletág fejlődésével azonban
a vállalkozások több életszakasza is támogatásra kerül kockázati tőkével. A
tervezett vállalkozás előkészítő szakaszában a magvető tőke (seed capital), az
ipari szintű tevékenység tényleges felépítéséhez az ún. indulótőke, az ipari
méretekben történő gyártás és értékesítés beindításához a korai szakasz
finanszírozása, a már működő vállalkozás további növekedéséhez a
terjeszkedés finanszírozása, a tőzsdén jegyzett céggé történő átalakuláshoz
az áthidaló finanszírozás (bridge financing), ennek ellenkezőjéhez a jegyzett
részvények vásárlása kapcsolódik. A már meglévő vállalkozás irányítási
jogának megszerzéséhez a menedzseri kivásárlás (management buy-out,
MBO), külső menedzsment számára a menedzsmentbe történő bevásárlás
(management buy-in, MBI) ügylettípusa köthető. Utóbbi két megoldás
hiteltámogatással (leveraged buy-out, LBO) is megvalósulhat (Osman,
1996/a). Az üzleti nehézségekkel küzdő vállalkozások prosperitásuk
helyreállításához az ún. megfordítás (turnaround) keretében juthatnak
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kockázati tőkéhez (EVCA Glossary). Ez utóbbi hazai szóhasználattal a
reorganizációs ügyleteket takarja (Karsai, 1998).
A finanszírozásban részesült cégek számára a kockázati tőke legfontosabb
előnye, hogy nem kell úgy visszafizetni, mint például a hitelt, mivel a
befektető alapvetően a tőkenyereség elérésében érdekelt, és a kockázati tőkés
a cég nyereségében, de az esetleges veszteségében is osztozik. Így olyan
vállalkozás is forráshoz juthat, amelyekben megvan a fejlődés, növekedés
képessége, de az abban rejlő kockázatot a kockázati tőkés részvétele nélkül
nem tudták volna felvállalni (Osman, 2005). A kockázati tőke megoldást
jelenthet a banki hitelezés feltételeinek megfelelni nem képes KKV-k
pénzügyi helyzetének javításához is. A kockázati tőke ágazati és területi
fejlesztéspolitikában való alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata során
megállapításra került, hogy a fenti előnyön túlmutatva a területfejlesztés
egyenlőtlenség-mérséklési törekvéseinek az eszközeként is szolgálhat, a
régiók gazdasági életének egyik bázisát képező KKV szféra vonatkozásában
a hagyományos fejlesztéspolitikai eszközök pozitív hatásait egyedi
tulajdonságainak köszönhetően fokozhatja (Márton, 2002).
Jelen fejezetpontot Gladstone szavaival zárom: „Kockázati tőkére minden
kisvállalkozásnak szüksége van.” …”Lehetővé teszi, hogy a kisvállalkozás
növekedjen és fellendüljön.”(Gladstone, 1997, 1. o.)

2.3.

A

kockázatitőke-ágazat

jelentőségének

megítélése

Magyarországon
Adott országban a kockázati- és magántőke-iparág szerepét, fejlettségi
szintjét többféle mutatóval is lehet jellemezni. Ilyen a finanszírozási célra
allokált tőke, amely jelzi a kockázati tőke alternatív vagyontartásként való
népszerűségét, a befektetett tőke éves összege, a befektetések adott ország
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GDP-jéhez, illetve a beérkező külföldi működő tőkéhez viszonyított
hányada, a befektetésben részesülő vállalkozások életciklus és ágazat szerinti
jellemzése, a befektetések mérete és az eladásokra vonatkozó adatok
(Bajmócy és szerzőtársai, 2006). Az adatok elemzésénél figyelembe kell
venni az ágazatra jellemző és természetéből adódó információhiányt, mivel a
terület vonatkozásában statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség nincs, a
kapcsolódó információk pedig üzleti titoknak minősülnek. A jellemzően
kérdőíves felmérés alapján értékelt adatok megbízhatósága a kitöltés
alaposságán és a kitöltő befektetők számán múlik. 2008-tól a Kockázati és
Magántőke Egyesület elektronikus adatgyűjtését egy új, független adatgyűjtő
testület végzi, amelyet az Európai Kockázati és Magántőke Egyesület és 16
nemzeti egyesület hozott létre (PEREP_Analitycs).
A hazai ágazat működéséről, fejlődéséről 2005-ben készült először nagyobb
szabású, 15 éves időszakot átfogó tanulmány. A felmérés alátámasztotta,
hogy Magyarországon az 1989-2005 közötti időszakban megerősödött, s
(kelet-európai) regionális szinten az élvonalba került a kockázati- és
magántőkeipar (MKME, 2005). A Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület gondozásában évente megjelenő évkönyvekben közlésre kerül az
adott időszakra vonatkozó befektetési trend. A hazai piacra erőteljes
koncentráció jellemző, amely a befektetések számát tekintve a legkisebb,
értékét tekintve pedig a legnagyobb mérettartományban valósul meg. Az
utóbbi évek tendenciája a koncentráció fokozódását jelzi, amely a
legnagyobb, vagyis a 15 millió euró feletti befektetések túlsúlyában
mutatkozik meg. A legkisebb mérettartományban, vagyis az 1 millió euró
alatti befektetések területén a magánalapok helyett alapvetően az állami
hátterű befektetők jelennek meg, az ügyletek előfordulásának gyakoriságát
ezen intézmények aktivitása befolyásolja. Az ágazat hazai jelentőségét jelzi,
hogy 2008-ban a GDP 0,030%-át tették ki a magántőke befektetések, míg az
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uniós átlag ugyanekkor 0,394% volt (EVCA Statistics). A terület
fejlesztésének fontosságára utal, hogy az uniós országok rangsorában ez az
utolsó helyet jelenti. A kockázatitőke-befektetések gazdaságbeli funkciója
azon mérhető le, hogy milyen arányban kerül finanszírozásra a vállalkozások
indulása,

expanziója

vagy a tulajdonosi kör

átalakulása.

Európai

összehasonlításban hazánkban az életciklusuk korai szakaszában lévő
vállalkozásokat kevésbé finanszírozza a kockázati tőke – a kivásárlásokat
pedig nagyobb arányban -, amelyen keresztül az innováció támogatása is
jobban háttérbe szorul. Az expanzív szakasz támogatása az európaihoz
hasonló arányú. A befektetések átlagos értéke hazánkban a kelet-európai
régióban nézve 2006-tól viszonylag magas, amely azonban néhány nagyobb
értékű kivásárlásnak köszönhető. A befektetések gazdaságfejlesztő hatása
azokban az ágazatokban nyilvánul meg, ahol a tőkejuttatásban részesült
cégek működnek. E vonatkozásban hazai viszonylatban értékét tekintve a
vegyipar és a gyógyászat dominál, a befektetések számát figyelembe véve
pedig a kommunikáció, fogyasztásicikk-előállítás és a számítástechnika
emelhető ki (Karsai, 2009). A kilépések esetében a szakmai befektetőknek
történő értékesítés visszaszorulóban, a legtöbb ebből vezetői kivásárlással
valósul meg.

3. táblázat: A magyarországi kockázatitőke-ágazat néhány jellemző
adata, 2002-2009
Megnevezés
Befektetett tőke (millió euró)
Befektetések száma (db)
Átlagos befektetési érték
(millió euró)
Gyűjtött tőke értéke (milliárd
euró)

2002
127
29

2003
117
32

2004
108
41

2005
131
26

2006
535
39

2007
491
26

2008
477
25

2009
214
12

4,4

3,7

2,6

5,0

13,7

18,9

19,0

17,8

0,1

0,2

0,5

1,0

1,2

3,1

2,0

2,0

Forrás: MKME, 2010, 8. és 13. o.

18

A pénzügyi és gazdasági válság a kockázatitőke-piacon erőteljes visszaesést
okozott hazai és nemzetközi viszonylatban is (3. táblázat). A kilépések
visszaesése,

a

nyilvános

piacok

bezárulása,

a

vállalatértékelések

megnehezülése, likviditási problémák, a cégek a szándékoltnál hosszabb
ideig portfólióban tartása jellemzi az ágazatot. Mind a befektetések értékét,
mind annak a számát illetően erőteljes visszaesés tapasztalható, s ugyanez
jellemzi a befektetésre gyűjtött tőkét is, amely az új alapok létrehozásában is
problémát okoz. A kockázatitőke-befektetések hazai fellendülését vetítheti
előre 2010 közepétől az uniós források felhasználásával indult JEREMIE3
program

és

a

válság

következményeként

a

banki

finanszírozás

visszaszorulása miatt a kockázati tőke, mint alternatív forrás felértékelődése
(MKME, 2009, 2010).

2.4. Állami szerepvállalás a kockázatitőke-piacon
2.4.1. Az állami szerepvállalás indokoltsága
Az állami beavatkozás kérdéskörének tárgyalásával több szakirodalomban is
találkozhatunk (például Barr, Stiglitz, Cullis-Jones). Témaszűkítési okok
miatt

jelen

fejezetpontban

a

problémakör

főbb

következtetéseivel

foglalkozom, majd kifejezetten a vizsgált ágazatban az állami jelenléthez
kapcsolódó kutatói véleményeket elemzem.
Az állami beavatkozás szükségessége hatékonysági érvekkel támasztható
alá. Ha a piaci allokáció során a piaci mechanizmusok nem biztosítják a
hatékony jövedelemelosztást, megfontolandó az állam direkt illetve indirekt
módú beavatkozási lehetőségeinek vizsgálata. Ha fennáll a tökéletes verseny
3

Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (Közös Európai Források
Mikro- és Közepes Méretű Vállalkozásoknak)
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(a tőkepiacon is), a teljes piacok létezése, a piaci kudarcok hiánya és teljesül
a tökéletes informáltság, a hatékony működés mellett az állami beavatkozás
nem igazolható. Ugyanakkor, ha az említettek közül nem teljesül akár egy,
vagy egyszerre több kikötés, nem feltétlenül lesz hatékony a létrejövő piaci
egyensúly, így az állami beavatkozás szükséges és helyénvaló lehet. A
hatékony piac működéséhez szükséges feltételek tökéletes teljesülése nagyon
ritka (Barr, 2009). Az állami beavatkozás indokoltságát az újabbkori
közgazdasági irodalmakban a „piackudarcok” elnevezéssel illetik, melynek
alapja, hogy a nemzetgazdaságban a versenypiac nem képes optimális
helyzetet teremteni. A témát vizsgáló közgazdászok a gazdaságban fennálló
politikai,

szociális

koncentráltak,

problémák

keresték

azon

mellett

a

tényezőket,

gazdasági
amelyek

hatékonyságra
az

erőforrások

leghatékonyabb elosztását gátolják. Ezen keresztül azonosították azon
hatékonysági veszteséget, amely a versenypiac által maximálisan elérhető
teljesítménytől való elmaradásból adódik. A piackudarc elméletében az
említett tényezők a következők: a közjavak léte, melyek kínálata piaci
alapon

nem szervezhető

meg; piactorzító hatással

monopóliumok,

oligopóliumok vannak jelen; külső (extern) gazdasági hatások léteznek; a
piaci szereplők aszimmetrikus informáltsága jellemző. Az azonosított okok
nyomán az állami szabályozás képviselői a kormányzatot bizonyos feladatok
ellátására alkalmasabbnak tartják a piacnál, miközben a fenti érvek
meggyőző

erejét

az állam

sikertelen fellépéseiből adódó

negatív

tapasztalatok, a kormányzati kudarcok gyengítették. A kormányzati
beavatkozás kritikusai szerint jelentős tényezőként kell figyelembe venni a
beavatkozás kudarcait okozó körülményeket, vagyis hogy korlátozottan
állnak rendelkezésre információk, korlátozott ellenőrzési lehetőség van a
magánpiaci reagálásmódot illetően, behatároltak a szakapparátusok fölötti
ellenőrzési lehetőségek és korlátok jelentkeznek a politikai folyamatokból is
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(Stiglitz, 2000). Cullis könyvében az állami termelés létjogosultsága pozitív
és negatív indokokkal is alátámasztott, egyben a jóléti közgazdaságtan piaci
kudarcra vonatkozó koncepcióján túllépve a pszichológiai közgazdaságtan és
a

tranzakciós

költségek

gazdaságtana

is

beemelésre

került

a

vizsgálódásokba. Az állami beavatkozás szinte kizárólag olyan esetekben
javasolt, amikor a piaci viszonyok olyan mértékben esnek távol a tökéletes
piac eszményképétől, hogy még a politikai beavatkozás is reményt ad a
javulásra (Cullis-Jones, 2003).
A kormányzati szerepvállalást illető vitákban jelentkező nézetkülönbségek
már korábban is fennálltak. Manapság a közgazdászok között az a nézet
érvényesül, hogy korlátozott állami részvétellel enyhíteni, de megszűntetni
nem lehet olyan súlyosabb problémákat, amelyekkel a piac nem tud
megbirkózni. Máig is jelentős vita övezi a kormányzati fellépés szűk vagy
tágabb körű megjelenésének szükségességét. Ezen álláspontok alapja a
piackudarcok súlyossága, illetve a kormányzat részéről a korrekciós
lehetőségek értékelése (Stiglitz, 2000). A piac és az állam közötti határvonal
meghúzása

nehéz,

megközelítések

melynek

is

megkérdőjelezhetetlenül

kapcsán

napvilágot
preferált

különböző

láttak.
megoldás,

E

értelmezések

kérdéskörben
mivel

mind

és

nincs
a

piaci

viszonyoknak, mind a kormányzati oldalról történő beavatkozásnak megvan
a maga gyengesége és erőssége is (Barr, 2009).

2.4.2. Az állam jelenlétének indokoltsága a kockázatitőke-piacon

Születőben lévő vagy már növekvő kockázatitőke-iparág ma már a világ
szinte minden fejlett gazdaságában van, s fejlődésüket főként kormányzati
intézkedések ösztönözik. A politikai döntéshozók az olyan feltörekvő
gazdaságokban, mint Kína, Oroszország, Brazília, szintén vizsgálják a
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kockázatitőke-finanszírozás

területének

fejlesztési

lehetőségeit.

A

kockázatitőke-ágazat gazdasági jelentősége, hogy képes új iparágak
létrejöttét megfinanszírozni és ezen keresztül a gazdaság átalakításában és
megerősítésében részt venni (Apax Partners, 2006; European Commission,
2006/a; 2006/b). A kockázati tőke és a magas szintű menedzseri és
vállalkozási képességek együttes alkalmazása egy olyan különleges
erőforrás-kombinációt jelent (Sapienza, 1992), amely magyarázatot adhat a
kockázati tőkések azon kivételes képességére, mellyel új és innovatív
vállalkozásokat be tudnak azonosítani és azokat sikeressé tenni. Az, hogy
hogyan

lehet

utolérni

az

innováció

és

a

vállalkozói

kiválóság

világszínvonalú példáit 4, még ma is fontos politikai kérdés a nyugati
gazdaságokban (Archibugi-Iammarino, 1999).
Az elmúlt 25 évben a kutatók és a politika érdeklődése a kockázatitőkefinanszírozás növekvő fontosságára világított rá nemzeti és nemzetközi
szinten is. A közelmúltban a kormányok a kockázati tőkét a vállalkozási és
innovációs politika fontos eszközeként ismerték el, s ez különösen
figyelemre méltó Európában (Murray, 1998; Martin és szerzőtársai, 2003).
A működő állami rendszerek „bősége” pedig jelzi, hogy a kormányok
igyekeztek válaszolni a technológiai piacok 2000. évi összeomlása után a
korai szakaszt finanszírozó kockázatitőke-kínálatban végbemenő gyors
csökkenésre (Sohl, 2003). Egyes európai piacokon a dotcom-válságot
követően, a formális és informális kockázati tőke hiányában, az újonnan

4

Az Egyesült Államok kockázatitőke-finanszírozás terén szerzett tapasztalata a 20. század
második felében óriási hatást gyakorolt a legtöbb fejlett és fejlődő gazdaság
vállalkozáspolitikai törekvéseire. Ez a jelentős tapasztalat támasztja alá Amerika
egyedülálló képességét arra, hogy tekintélyes nagyságrendben jöjjenek létre vállalkozások.
A kockázati tőkének - mind az intézményi és informális változatainak - köszönhetően
(vagyis a vállalkozások/gazdaság növekedésének kockázati tőkével történő támogatásával)
az USA továbbra is élen jár a tudás „létrehozásában” és hasznosításában (Edwards, 1999).
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létrejövő vállalkozások legfontosabb forrásává az államilag támogatott
kockázatitőke-alapok váltak (Auerswald-Branscomb, 2003).
A tőkepiacon a kormányzat akkor avatkozik be a piaci mechanizmusokba, ha
egyértelműen bizonyítást nyer, hogy 1.) a finanszírozási kínálat nem
elégséges, 2.) ennek következményeként a hazai gazdaság „elesik” a
vállalkozások tevékenységéből adódó lényeges gazdasági és egyéb
hozamoktól, 3.) a kockázatitőke-kínálatot a magánbefektetők önállóan nem
növelik (Allen és szerzőtársai, 2007). Nézzük, milyen tényezők alapozzák
meg az előbbi indokokat!
Piaci kudarc5
A kockázatitőke-piacon a piaci szereplők nem preferálják a vállalkozások
korai szakaszában történő, illetve a kisebb nagyságrendű befektetéseket,
mert azok nem biztosítják azon gazdasági és társadalmi szintű eredményt,
mint amit a fennálló lehetőségen egyébként realizálni lehet. A fentiek
eredménye a tőkekínálat csökkenése. Ilyen körülmények között az állami
beavatkozás egy lehetséges válasz a piaci hiányosságokra (European
Comission,

2001),

amely

jó

esetben

ideiglenes

és

fokozatosan

megszűntetésre kerül, amint a kockázatitőke-piac korrigál (OECD, 2004). A
piaci kudarc jelenségét a kockázatitőke-piacon azonban óvatosan kell
kezelni. A KKV-k finanszírozási helyzetéről szóló felmérések azt mutatják,
hogy nagy hányaduk nem is igényel külső forrást (Small Business Service,
2005). Az Eurobarométer felmérése szerint a KKV-k több mint
háromnegyedének van elegendő forrása, és csak 14%-uk jelölte meg a
könnyebb hozzáférést a finanszírozással kapcsolatos problémás tényezőnek
(European Commission, 2005). Tehát a nagy növekedési potenciálú fiatal
5

Piaci kudarcról alapvetően akkor beszélünk, ha az ármechanizmus nem biztosítja a
társadalmilag optimális eredményt. A növekvő mérethozadék szerint az átlagköltség a
termelés bármely szintjén a határköltséget meghaladja. Az ebből adódó hosszútávon
jelentkező veszteségek az adott iparágból a versenyző vállalatokat elűzik (Barr, 2009).

23

cégeknek csak nagyon kis populációja számára lehet problémás a kínálat
hiánya vagy a magas költségek miatt a hozzáférés. A politikai
döntéshozóknak azt nehéz tehát meghatározni, hogy az elégtelen kínálat egy
nem hatékony és nem megfelelően informált, vagy egy racionális és
megfelelő információkon alapuló hatékony piaci döntés miatt következett-e
be. Az előbbi esetet nevezik a tőkerés problematikájának, amely a kínálat
növelése érdekében indokolhatja a kormányzati beavatkozást (Keuschnigg,
2003). Utóbbi esetben a problémát az okozza, hogy a vállalkozások nem
tudják azt bizonyítani, hogy üzleti szempontból vonzó befektetési célpontok
lennének. Ezeket a vállalkozásokat „nem befektetéskész” vállalkozásoknak
is nevezik (Mason-Harrison, 2001) és az állami beavatkozásnak ilyenkor
sokkal inkább a humán tőke fejlesztésére kell irányulnia.
A befektetők finanszírozási kínálatának alacsony szintje a felmerülő
kockázatok és az elérhető hozam viszonyára vezethető vissza. A nagy
növekedési potenciálú, de még éretlen és sérülékeny vállalkozásokba történő
befektetések magas meg nem térülő költségekkel járnak és felmerül a
méretgazdaságosság problémája is, vagyis a kisméretű befektetések magas
tranzakciós költségei nincsenek arányban a befektetésen várhatóan elérhető
hozammal. Ilyenkor, vagyis megfelelő információkon alapuló, racionális
döntés alapján nem történik

befektetés a korai szakaszban lévő

vállalkozásokba, amely így nem tekinthető piaci kudarcnak. Éppen
ellenkezőleg, a piac ilyenkor hatékonyan működik. Mindazonáltal a
tudásalapú vállalkozásokat illetően a piaci kudarcnak vannak „valódi” okai
is, mégpedig az információs aszimmetria és a K+F tevékenység (utó)hatásai
(Allen és szerzőtársai, 2007).
Információs aszimmetria
Egy kezdő high-tech vállalkozásra egyszerre technológiai, piaci, vezetői
(menedzseri) és pénzügyi kockázatok is hatással vannak (Amit és
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szerzőtársai, 1990; Storey and Tether, 1998) 6. Így többféle döntést is kell
hozni, gyakran nagyon gyorsan és igen hiányos ismeretek mellett. Mivel a
kockázat becsült valószínűségeken alapuló, kiszámítható állapot, a magvető,
induló és korai szakaszban történő befektetések különösen problematikussá
válnak akkor, ha nincs az adott vállalkozásnak gazdálkodási múltja.
Referencia hiányában a befektetőknek megszámlálhatatlan bizonytalansági
tényezővel kell szembenézniük (Knight, 1921). Spekulatív és változó
környezetben a kockázatok értékelésére a kvantitatív módszerek nem
hatékonyak, és az üzleti döntéseket a nem számszerűsíthető bizonytalansági
tényezők, az azonosított kockázati komponensek felnagyított hatásával
befolyásolják (Ghosh-Ray, 1997). Ennek eredményeként a korai szakaszban
történő kockázatitőke-befektetések a magas hozam elérésének alacsony,
egyben a projekt kudarcának nagy valószínűségét helyezik kilátásba a
befektetők számára. Ilyen körülmények között a piaci szereplők felhagynak a
magvető befektetésekkel a későbbi szakaszok, mint számukra racionális
ügyletek finanszírozásának javára (Dimov-Murray, 2006).
6

Befektetési kockázatok a technológiai alapú cégek esetében:
 A rendkívüli műszaki szaktudással rendelkező vállalkozások ritkán kompetensek vagy
tapasztaltak üzleti/menedzseri képességek területén.
 A projekt megfelelő értékelése és az átvilágítás rendkívül problematikus az élvonalbeli
technológiák esetén.
 A bizonytalanságot növeli, hogy elemezni kell mind a technológiai
megvalósíthatóságot, mind azt, hogy létezik-e egy kellően nagy és vonzó piac (gyakran
olyan termék esetében, amely még nem létezik).
 A gyors változás és a technológiai redundancia veszélye gyakran rendkívül gyors ütemű
üzleti hasznosítást követel meg.
 Az új technológia piacán valószínűleg gyors lesz a versenytársak reagálása és az
alternatív termékek és szolgáltatások megjelenése.
 A sikeres befektetések nagyon rövid időn belül növekedést, nemzetközivé válást és
második generációs termékek kifejlesztését követelik meg a vállalkozástól. Ezek a
követelmények egy kezdő vállalkozótól kivételes vezetési, pénzügyi és műszaki tudást
igényelnek.
 A nagyméretű, likvid és technológiailag jól informált tőkepiacok hiánya növeli a
bizonytalanságot a befektetésben részesült vállalkozás jövőbeli finanszírozását és a
kockázatitőke-befektető nyereséges kilépését érintően.
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K+F tevékenység (utó)hatásai
A korai szakaszban történő klasszikus kockázatitőke-befektetések többsége,
ha a tőke valós költségét és a megfelelő kockázati felárat vesszük
figyelembe, vagy elbukik, vagy legjobb esetben is elhanyagolható
nagyságrendű nettó jelenértéket produkál (Murray-Marriott, 1998; RosaRaade, 2006). Amennyiben a tőkealap megfelelően vonzó nettó hozamot ér
el, akkor azt valószínűleg a portfólió néhány kivételes beruházásán realizálja
(Bürgel, 2000). Ezen bizonytalanságokat figyelembe véve a kockázatitőkebefektetők szerződésben igyekeznek biztosítani, hogy a keletkező hozamhoz
hozzájussanak. A technológiai befektetők tehát külön figyelmet fordítanak
„védelmük” biztosítására (Kortum-Lerner, 2000). Az eredeti befektetési
döntést valószínűleg tehát befolyásolja a befektetők azon képessége, hogy
magukévá tudják-e tenni az ügylet hasznát, vagy sem. Mindazonáltal az új
technológiából és az azzal előállított új termékekből/szolgáltatásokból adódó
teljes hasznot ritkán aratják le pusztán a befektetők. A versenytársak,
(legálisan

vagy

illegálisan)

utánozhatják,

másolhatják

a

kulcs

jellegzetességeket. Egy 600 németországi és angliai high-tech induló cégről
készült tanulmányban megállapításra került, hogy az első komoly fenyegető
versenyhelyzettel átlagosan 16 hónapos eladási időszak után kellett szembe
nézniük a vállalkozásoknak (Bürgel és szerzőtársai, 2004). A beszállítókkal
vagy az ügyfelekkel szembeni előnytelen alkupozíció szintén csökkentheti az
innovátor, ezen keresztül a befektető jövedelmét (Griliches, 1992). A
kialakult helyzet alacsony tőkekínálatot eredményezhet, függetlenül attól,
hogy az innováció számos érdekeltnek egyébként hasznot hozna. A kis
cégek jövedelme pedig jelentősen csökkenhet kisebb piaci erejük és a
szellemi jogok megsértése kapcsán szükséges agresszív védekezési stratégia
finanszírozásának nehézségei miatt (Mansﬁeld, 1977).
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A tőkealapok méretével kapcsolatos probléma
Nagyon kevés kivételtől7 eltekintve a korai szakaszokba befektető alapok
eredményessége világszerte nagyon gyengének mondható (European
Venture Capital Association, 2005). Európában ez a tendencia olyannyira
egységesen alakul, hogy megkérdőjelezhető a korai szakaszokban történő
technológiai befektetési tevékenység életképessége (Ernst&Young, 2004).
Az európai és amerikai alapok teljesítménye közötti különbséget jól jelzi,
hogy míg Európában 1980-2005 között az összes vállalatra nézve az
összevont IRR (belső megtérülési ráta) 6,3% volt (1. sz. melléklet), addig
ennek az amerikai megfelelője 16,5%. Söderblom és Wiklund több mint 120
tudományos munka áttekintését követően azonosította az amerikai és az
európai korai szakaszokba befektető tőkealapok teljesítménye közötti eltérés
legfontosabb okait. A sikeres tőkebefektetések meghatározói: ipari
specializáció (tudás tényezők); nagy alapméret (méret tényezők); szindikált
befektetések (hálózati tényezők); menedzsment és műszaki kompetencia
(humánerőforrás tényezők); nagy összegű és gyorsan megvalósuló
befektetések (végrehajtási tényezők) (Söderblom-Wiklund, 2005).
Murray és Marriott a korai szakaszokat finanszírozó kockázatitőke-alapok
tevékenységének szimulációjával azt mutatták be (2. ábra), hogy a kisméretű
alapok nettó teljesítményére a fix költségeknek kritikus hatása van (MurrayMarriott, 1998). Véleményüket megerősíti Dimov és Murray a magvető
tőkekínálatot meghatározó tényezőkre vonatkozó elemzése. A szerzők azt
mutatták be, hogy a 1962-2002 között a legaktívabb magvető tőkebefektetők
szinte kizárólag a nagyméretű és eredményesen működő amerikai alapok
voltak8(Dimov-Murray, 2006).

7

A kivételek az amerikai technológiai befektetők közül kerülnek ki.
Az öt legnagyobb magvető kockázatitőke-befektető, melyeket mind amerikaiak alapítottak,
alaponként átlagosan 92 darab, közel 4 milliárd dollár értékű befektetést hajtott végre.
8
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befektetők
IRR-je
alapkezelő
IRR-je

az alap mérete (millió dollár)

2. ábra: A kockázatitőke-alap méretének hatását bemutató
szimulációs modell (Murray-Marriott, 1998)
A fenti tanulmányok legfontosabb törekvése, hogy a politikai döntéshozókat
olyan programok kialakítására és támogatására inspirálja, melyek a magvető
alapok létrehozását ösztönzik. Állami részvétel nélkül ugyanis kevés
magánbefektető vesz részt az ilyen típusú alapokban, mivel azok
működésével kapcsolatban egy sor strukturális gyengeség jelenik meg. Ezek
a következők (Allen és szerzőtársai, 2007):
 magasak az információs aszimmetria csökkentésének költségei,
 a korai szakaszú befektetések magas szintű menedzsmenttámogatást és
irányítást igényelnek,
 az alapnak korlátozott lehetősége van a projekt kockázatokat mérsékelni
a teljes körű diverzifikáció segítségével,
 a vállalkozások korai életszakaszában korlátozott lehetőség van nagy
összegű befektetésekre,
 aszimmetrikus a kockázat/hozam profil,
 korlátozott az alap képessége követő befektetések9 megvalósítására,
9

Követő befektetés (follow-on investment): újabb befektetés a kockázati tőkés által már
korábban is finanszírozott portfólió cégbe.
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 szindikált befektetések esetében az eredeti befektetők számára felmerül a
tulajdonjog túlzott „felhígulásának” veszélye.
A nem optimális alapméret fontos következménye, hogy az alap források
hiányában nem tud felvenni tapasztalt professzionális befektetési vezetőket
(European Investment Fund, 2005). A nem megfelelő befektetési alapméret
továbbá nem jelent megfelelő vonzerőt az intézményi befektetők számára
sem (Bürgel, 2000). A fenti körülmények a befektetési teljesítmény tartósan
alacsony szintjét eredményezik, amely a magánbefektetőktől történő további
forrásgyűjtés elmaradásához, az alap túlélési lehetőségének jelentős
csökkenéséhez vezethet.
A politikai döntéshozók tehát azt látják, hogy a korai és a legbizonytalanabb
szakaszban történő kockázatitőke-befektetéseket a piaci társaságok magukra
hagyják (az USA technológiai klasztereit kivéve). A kormányzat így
válaszolni

kényszerül

a

piaci

szereplők

„visszalépésére”,

amely

általánosságban azt jelenti, hogy stratégiailag-politikailag elfogadhatatlannak
tartja

a

fiatal

technológiai

vállalkozások

pénzügyi

támogatásának

csökkenését vagy annak hiányát (Allen és szerzőtársai, 2007).

2.4.3. Az állami beavatkozás formái a nemzetközi kockázatitőke-piacon

A kormányzatnak két fő választási lehetősége van a beavatkozás módját
illetően (Allen és szerzőtársai, 2007):
1. Direkt/közvetlen

beavatkozás

esetén

az

állam

kockázatitőke-

finanszírozóként jelenik meg a piacon. Végzi a vállalkozások
kiválasztását, az átvilágítást, az alap kormányzását és minden olyan
kötelezettséget, amely egy kockázatitőke-társaságra egyébként hárul. Az
állami célkitűzések teljesítése érdekében az állam befektetői és egyben
alapkezelői funkciót is ellát.
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A direkt állami részvételt ért kritikák ellenére (ld. 2.4.4. pontban) számos
ország alkalmazza a közvetlen megoldást 10. Az elmúlt 25 évben az északeurópai államokban egyébként nagyobb hagyománya volt az állam közvetlen
befektetetőként való részvételének, mint az USA és az Egyesült Királyság
piacvezérelt angolszász modelljének (ld. 2. pontban).
2. Indirekt/közvetett

beavatkozás

esetén

a

magánalapok

az

állam

„ügynökeként” járnak el. A kormányzat a végrehajtás felelősségét a
magánalapok menedzserére delegálhatja, ami azzal a feltételezéssel jár
együtt, hogy az állam nem rendelkezik a közvetlenül kockázatitőkebefektetéssel

foglalkozók

professzionális

készségeivel

és

tapasztalataival. A magasan képzett, megfelelően ösztönzött, elismert
menedzserek alkalmazásának fontossága miatt az indirekt megoldás vált
domináns gyakorlattá (Gilson, 2003; OECD, 2004).
A közvetett állami beavatkozás ún. hibrid modellek formájában valósul meg
(3. ábra). Az OECD által használt hibrid elnevezés azon struktúrákat írja le,
ahol az (állami és magán) érdekeltek társbefektetőként működnek együtt. Az
ilyen struktúrát a legjobb gyakorlatok (best practice) közé sorolják (OECD,
2004). A hibrid modellek alkalmazását indokolja, hogy a kormányzat mögött
álló rövid aktív befektetői múlt problémát jelent a gazdaságilag is vonzó
projektek

kiválasztásában

(közvetlen

megoldásnál),

legalábbis

sok

kontraszelekciós példa van. Az állam a hibrid modellekben nem befolyásolja
az alapkezelők gazdasági és vezetői döntéseit, vagyis operatív részvétele
megszűnik az alap működésére, irányultságára vonatkozó megállapodást és
az állami pénzek alapkezelőre bízását követően (Allen és szerzőtársai, 2007).

10

Például a Finn Ipari Befektetési program (Finnish Investment Industry Program)
köztisztviselők segítségével fektet be a kormányzati célkitűzéseknek megfelelően közpénzt
közvetlenül fiatal vállalkozásokba (Maula-Murray, 2003). Hasonlóan a dán kormányzat
által finanszírozott VaekstFonden (Business Development Finance) is egy közvetlen
kockázatitőke-befektetési program (Allen és szerzőtársai, 2007).
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Kormányzat

Magánbefektetők
magánbefektetés
korlátlan részesedés a
hozamból

hitel vagy tőke

Korai szakaszt
finanszírozó alap

korlátozott részesedés a
hozamból

Induló és növekedésre
képes KKV-k

3. ábra: Általános hibrid kockázatitőke-modell
Forrás: Allen és szerzőtársai (2007), 130. o.

A kormányzat többféle ösztönzőt is alkalmaz, amellyel fokozza a
magánbefektetők részvételi hajlandóságát 11, akik jellemzően vonzóbb
profitot követelnek meg (Gilson, 2003; Maula and Murray, 2003). A hibrid
modell lehetséges változatait a 4. számú táblázatban foglaltam össze.
Megállapítottam, hogy az állam korlátozott hozamelvárására és a
magánbefektetők által alkalmazható kivásárlási opcióra épülő megoldás a
legalkalmasabb az alapkezelők hatékony ösztönzésére, sikeres befektetések
végrehajtására és a portfólió cégekben a hozzáadott érték növelésére.
11

A különböző ösztönzők létrejöttével kapcsolatban fontos elismerni US Government’s
Small Business Administration által létrehozott Small Business Investment Company
Program jelentőségét. A programnak köszönhetően 1959-től 2002-ig 37,7 milliárd USA
dollár jutott el körülbelül 90 000 vállalkozás számára (US Small Business Administration,
2003). A „tőkeellátottság javítása” program alapmodellje - amellyel az állami részvétel
(vagy közvetlen befektetéssel vagy más forrást kínálók számára kezesként) lehetővé tette
több alap létrehozását - világszerte tükröződik a kockázatitőke-programokban. A program
fontos eredménye az új magán-állami összefogás létrejötte. A program lehetővé tette az
USA befektetési menedzsereinek, hogy kockázatitőke-befektetési tapasztalatokat
szerezzenek a kormányzat által támogatott alapokban.
Az Egyesült Királyságban az állam által „kigondolt” kockázatitőke-társaság, a 3i Plc és
elődje, az ICFC teljesített hasonló ágazatfejlesztő szerepet 1946-tól 1980-as évek végéig
(Coopey and Clarke, 1995).
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4. táblázat: A hibrid kockázatitőke-struktúrák jellemzői
Jellemző

Leírás

Magánbefektetőket ösztönző hatások

Az állami és a
magánszektor
együttesen hajt
végre
befektetéseket
(co-investment)

A kormányzat
magánbefektetők
összehangolják
befektetéseiket.

Segítség az alapok létrehozásában,
illetve
méretgazdaságossági
szempontból megfelelően nagyméretű
alap felállításában.
A magánbefektetőkkel egyenrangúan
megvalósuló befektetéseknek azonban
nincs közvetlen ösztönző hatása, azaz
nem javítja a magánbefektetők számára
az elvárt megtérülést az olyan „piaci
kudarcot elszenvedett” szegmensekben,
mint a korai szakasz.

Korlátozott
hozam
az
állami
befektetőnek
(felfelé
irányuló
védelem)

Miután
valamennyi
befektető (az államot is
beleértve)
realizált
bizonyos
IRR-t
(pl.
kamatláb + valamekkora
kockázati prémium), a
fennmaradó hozamot már
csak a magánbefektetők
között osztják el.

és

a

Kivásárlási
opció
a
magánbefektetőknek

A magánbefektetők opciós
jogot kapnak arra, hogy
megvásárolják az állam
részesedését
adott
időpontban
(vagy
időpontig)
előre
meghatározott
áron
(jellemzően névérték+adott
kamat értéken).

Lefelé irányuló
védelem

A
magánbefektetőknek
nem kell viselniük a bukott
befektetések
teljes
veszteségét, mert azt az
állam
részben
kompenzálja.

Hozzájárulás az
alapok
működési
költségeihez

Ütemezett
tőkemozgás

A
kormányzat
az
alapkezelőt támogatja az
alap működési költsége
egy
részének
megtérítésével.
A tőke lehívására elsőként
az államtól kerül sor, a
tőke visszafizetésekor vagy
a hozamok lehívásakor
pedig az állam kapja meg
utoljára a részét.

Az állam korlátozott hozamelvárása
növeli a magánbefektetőknek jutó IRR-t.
Ez erős ösztönző hatást jelent a
magánszektornak sikeres befektetések
végrehajtására és a portfólió cégekben a
hozzáadott érték növelésére.
Ezen
megoldás
hasonló
hatást
eredményez, mint az előző, azonban két
további előnye is van:
1.Az opció mind az állami, mind a
magánbefektetőknek lehetőséget biztosít
korábban és láthatóbban igazolni a
befektetés sikerességét, mint ahogy ez
az állam korlátozott hozamelvárása
esetében lenne.
2. Sikeres befektetés esetén a gyors
kilépéssel az állam a tőkét újból
befektetheti (az alap megszűnésekor
esedékes hozamra való várakozás
helyett).
A lefelé irányuló védelem negatív hatást
gyakorol a magánalapok ösztönzésére.
Miközben a lefelé irányuló védelem az
IRR növekedését támogatja, csökkenti a
hozamkülönbséget
a
sikeres
és
sikertelen befektetések között. Az
alapok teljesítményét így kevésbé
befolyásolják a befektetések megfelelő
kiválasztására és a hozzáadott érték
növelésére vonatkozó erőfeszítések.
Az alap működési költségei egy
részének megtérítése hatását tekintve
semleges az alapkezelők ösztönzését
illetően, miközben az alap által realizált
IRR-t növeli.
A magántőke befektetők IRR-je javul
tőkéjük későbbi lehívása és annak
korábbi visszafizetése, vagy azon a
hozam realizálása közötti rövidebb
időtartamra vetítve.

Példák
(Ország/Program
vagy Alap)
Kevesebb mint fele
az alapoknak:
Európa/EIF (Európai
Beruházási Alap)
Finnország/FII
Izrael/Yozma
Több mint fele az
alapoknak:
Ausztrália/IIF
és
Pre-seed Alap
USA/SBIC
és
SSBIC
Egyesült
Királyság/Regionális
Kockázati
Tőkealapok
Egyesült
Királyság/Regionális
Kockázati
Tőkealapok
Ausztrália/IIF
és
Pre-seed alap
Chile/CORFU

Izrael/Yozma
Új-Zéland/New
Zealand
Venture
Investment Fund

Németország/WFG,
tbg&KfW
Franciaország/SOFA
RIS
Dánia/Vaekstfonden

Európa/ Seed Capital
Program

Egyesült
Királyság/Regionális
Kockázati
Tőkealapok

Forrás: Allen és szerzőtársai (2007), 133-134. o.
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Bár az állam hibrid alapokban történő részvételének népszerűsége
növekszik, annak hatásairól pontos elemzések csak szűk körben találhatók12.
Ugyanakkor haladéktalanul szükség lenne egy kölcsönösen elfogadott
értékelési rendszert kialakítani, annak segítségével összehasonlítani a
programokat, illetve az egyes országok gyakorlatát, mely kormányzati
érdeket is szolgálna, és a kormányzati programok növekvő száma miatt is
elengedhetetlen lenne (Lundström-Stevenson, 2005).
Az állami részvétel a fentiek mellett megjelenhet alapok alapja formában is,
amikor az állami alap kockázatitőke-alapoknak biztosít forrásokat. Állami
törekvés azon alapok támogatása, melyek a kormányzati érdekeltségnek
megfelelően fiatal, nagy növekedési potenciálú vállalkozásokat céloznak
meg. Ilyen például Franciaországban a Fund for the Promotion of Venture
capital (Fonds de Promotion pour le Capital Risque – FPCR), melyet 2001ben hoztak létre13. Szintén ilyen az Egyesült Királyságban a High
Technology Fund, melyet a kormány 2000-ben alapított14. A szakértők
azonban túlságosan korainak tekintik a programok hatékonyságának
értékelését (Allen és szerzőtársai, 2007).
A fenti megoldások mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az
állam a kockázati tőke keresletére, vagyis a vállalkozások életképességére is
sokféle eszközzel lehet befolyással. Így például az intézményes jogi és
pénzügyi keretek meghatározásával, a személyi- és társasági adózási
rendszerek alakításával, a szabályozási környezet kiszámíthatóságával
12

A hibrid struktúrák értékelésére az Egyesült Királyságban, Új-Zélandon és Ausztriában
már sor került, azok azonban nyilvánosan nem elérhetők.
13
Az alap 150 millió eurót - beleértve az Európai Beruházási Bank támogatását is - fektetett
be 10 francia kockázatitőke-alapba. A beruházások a hét évnél fiatalabb innovatív
vállalkozásokat célozzák meg azokban az ágazatokban, ahol nehéz mozgósítani a
magántőkét (az élettudományok, az IKT, az elektronika, az új anyagok és a
környezetvédelem, fenntartható fejlődés területei).
14
Az alap 126 millió eurós nagyságrendű forrást gyűjtött, melyből 20 millió euró a
kormányzati hozzájárulás. A forrásokból kizárólag az Egyesült Királyságban székhellyel
rendelkező speciális technológiai kockázatitőke-alapokba lehet befektetni.
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ösztönözhető a vállalkozói kockázatvállalás. Az alábbi politikai ajánlások a
kockázatitőke-finanszírozást

befolyásoló tényezők széles spektrumára

világítanak rá (5. táblázat), melyek kapcsán nem könnyű meghatározni, hogy
adott időben mely tényezők alkalmazása lenne a legfontosabb.

5. táblázat: Politikai ajánlások a kockázatitőke-finanszírozás javítására
Befektetési szabályok:
 könnyen teljesíthető mennyiségi korlátozások a kockázatitőke-alapok forrásainak
diverzifikációját illetően,
 a magántőke „kultúrájának” fejlesztése az intézményi befektetők menedzserei
körében,
 olyan alternatív befektetési (közös) eszközök támogatása, mint az alapok alapja
konstrukció,
 a számviteli standardok és a teljesítménymérés javítása a kockázatitőke-alapok
átláthatóságának növelése és a befektetők védelme érdekében,
 a külföldről beáramló kockázati tőke belépési korlátainak felszámolása.
Adózás:
 a különböző típusú és forrású befektetésekből származó tőkejövedelem bonyolult
adózási szabályainak egyszerűsítése,
 a tőkenyereség és a vagyonadó mértékének csökkentése,
 a tőkebefektetésekre vonatkozóan célzott adókedvezmények bevezetésének
megfontolása.
Tőkeprogramok:
 a magánbefektetők ösztönzése állami alapok segítségével,
 célzott állami programok a finanszírozási rés problémájának megszűntetésére
például az induló és a korai szakaszú vállalkozásokra vonatkozóan,
 magánszektorbeli menedzserek alkalmazása az állami és hibrid alapoknál is,
 a regionális és a helyi befektetési alapok megerősítése, vagy más alternatív
támogatási program alkalmazása,
 a vállalkozások létrehozását a tudásalapú vállalkozói klaszterek, egyetemek, segítő
szolgáltatások közelébe kell fókuszálni,
 az állami alapok teljesítményének értékelése és az alapok kivonása a piacról,
amennyiben a magán piac „éretté” vált.
Üzleti angyal hálózatok:
 a helyi és regionális üzleti angyal hálózatok összekapcsolása egymással és a
nemzeti kezdeményezésekkel,
 az üzleti angyal hálózatok és a technológiai inkubátorok, stb. közötti kapcsolat
biztosítása,
 támogató szolgáltatások nyújtása a kisvállalkozások befektetésre alkalmassá
válásához és a tőkekereslet növeléséhez.
Másodlagos értékpapírpiacok:
 ösztönözni a másodlagos tőzsdei piac szétszabdaltságának megszűntetését
egyesülésekkel, például páneurópai szinten,
 alternatív kilépési lehetőségek növelése, úgymint a fúziók és a felvásárlások.

Forrás: Allen és szerzőtársai (2007), 125. o.
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2.4.4. Az állami szerepvállalás megítélése a kockázatitőke-piacon

A kockázati- és magántőkeipar elméleti és gyakorlati kérdéseinek egyik
hazai tudományos kutatója szerint az állam megjelenését a kockázatitőkeágazatban két alapvető meggyőződés vezérli: egyrészt a piac tökéletlensége,
vagyis hogy a magánszféra kellő mennyiségű tőkét nem biztosít a
vállalkozások bizonyos köre számára, azaz az allokációs mechanizmus nem
tekinthető optimálisnak, másrészt pedig hogy a kormányzat képes a
megfelelő korrekcióra (Karsai, 2003). A beavatkozás indokoltsága a
kockázati tőke kínálatában fentebb említett ún. tőkerés problematikájára
építhető, amely jelentkezik egyrészt az igényelt befektetés összegének
nagyságában (nagyobb összegű tőkét könnyebb kapni), a vállalkozás adott
életciklus szakaszban való tartózkodásában (induló cégek nehezebben
kapnak tőkét, mint az életciklus későbbi szakaszaiban tartók), az érintett
technológia (a technológia-alapú cégek nehezebben jutnak tőkéhez a kevésbé
fejlett technikát alkalmazókhoz képest) és a földrajzi elhelyezkedés
vonatkozásában

(a

centrumbeliekhez

képest

a

periférián

működő

vállalkozásoknak kisebb a hozzáférése) (Harrison and Mason, 2000).
Az állam közbelépésével kapcsolatosan pro és kontra érveket is fel lehet
sorakoztatni, s a kutatók véleménye is erőteljesen megoszlik ezen a területen.
A beavatkozást támogatók az alábbi érvekkel támasztják alá véleményüket:
Az állami részvétellel történő ágazatfejlesztés hozzájárul a gazdasági
növekedés és munkahelyteremtés fokozásához, ezen keresztül elérhető a
kisvállalkozások tőkeszerzési nehézségeinek csökkenése (Karsai, 2004/a).
Több cikkben is találhatunk utalást Lerner kutatási eredményeire, aki
Amerikában 1983 és 1997 között a Small Investment Business Research
program hosszú távú hatásainak vonatkozásában végzett vizsgálódásai
alapján arra jutott, hogy a program keretében támogatott vállalkozások a
35

támogatásban nem részesülőkhöz képest gyorsabban növekedtek és több
kockázati tőkét tudtak magukhoz vonzani (Lerner, 1999). Az állami
beavatkozás a magánszektor kockázatitőke-kínálatát is emelheti, így a
kockázatosabb vállalkozások tőkéhez jutásával olyan munkahelyek is
létrejöhetnek és olyan térségekhez is eljuthat forrás, amelyek egyébként
beavatkozás nélkül nem valósulnának meg (Karsai, 2004/a). Nem utolsó
sorban pedig az állam részvétele segíthet európai viszonylatban az amerikai
piaccal szembeni versenyhátrány leküzdésében (Aernoudt, 1999). A Global
Enerpreneurship Monitor több országra kiterjedő adataival megerősítette,
hogy a kockázati tőke központi szerepet játszik a magas növekedési
képességű vállalkozások előmozdításában (Reynolds, 2000).
Az állami beavatkozást ellenzők kritikái alapvetően a közvetlen állami
részvétellel kapcsolatosak. Ekkor ugyanis megjelenhet az ún. kiszorító
hatás15, amely a piacinál kedvezőbb követelmények meghatározásán alapul
és a magánbefektetők által amúgy is finanszírozható vállalkozások
„elvonását” eredményezi (Manigart és szerzőtársai, 2002). Leleux és
Surlemont hasonlóan fogalmazta meg a fenti problémát: a piaci zavarok
kialakulását illetően jelentős kockázatot jelent az állam közvetlen részvétele
a tőke esetleges nem hatékony elosztása és a magánbefektetők lehetséges
kiszorításán keresztül (Leleux- Surlemont, 2003). Ezek a nem kívánt hatások
bekövetkezhetnek mind az állami apparátus tapasztalatlansága okán, mind
azáltal, hogy a kormányzat más hozamkövetelményt támaszt, mint a piac
(Manigart és szerzőtársai, 2002; Armour-Cumming, 2006). Kállay szerint a
kiszorító hatás annak a függvénye, hogy az alkalmazott program a
támogatott vagy a fenntartható logikát követi-e. Ugyanis a fenntarthatóság
elve szerint nem áll fenn a torzítás kockázata, ha a befektetéseket a
15

Például a Canadian Labor-Sponsored Venture Capital Corporations programot is a
magánbefektetők kiszorításával vádolták (Cumming-MacIntosh, 2003).
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magánbefektetőkhöz hasonlóan piaci feltételek mellett végzik (Kállay,
2002). Az állam közvetlen részvételének európai piacokon történő elemzése
a jelzett hatást nem mutatta ki (Manigart-Beuselinck, 2001). Ugyanezen
következtetés fogalmazódik meg hazai viszonylatban is, mely szerint az
erősebb kis- és közepes vállalkozásokat finanszírozó állam komplementer
piacon tud működni az üzleti angyalokkal, és igaz az a hipotézis, hogy a
vizsgálat időpontjában pillanatnyilag nem érvényesült az állami beavatkozás
kiszorító hatása (Ácsné Danyi, 2004). Az állami jelenlét a piacot tovább
torzíthatja azáltal, hogy az általa kínált finanszírozás nem tükrözi teljes
mértékben a megfelelő kockázati felárat (Maula-Murray, 2003). Fontos
kritikus tényező az állami forrásokhoz kapcsolódó visszaélés lehetősége,
amely a kockázatitőke-finanszírozás esetén is fennállhat, s amely azt
eredményezi, hogy a források nem a preferált vállalkozókhoz jutnak el. A
befektetések megfelelő kiválasztásával kapcsolatban felmerül az állami
tisztviselők alkalmasságának kérdésessége is (Leleux és szerzőtársai, 1998),
ugyanis sokszor a cégeket a siker valószínűsége szerint választják ki és
elmarad annak a vizsgálata, hogy indokolt-e az adott cég állami
finanszírozása (Karsai, 2004/a). Kérdéses, hogy az állam rendelkezik-e
olyan személyzeti apparátussal, mely a korai szakaszban lévő cégekbe
történő kifinomult

befektetési tevékenységhez szükséges

(Allen és

szerzőtársai, 2007). Több szakértő is állítja, hogy a kockázatitőkefinanszírozás egy „tanult” tevékenység (Bergemann-Hege, 1998; De ClercqSapienza, 2005). Gyakran több alapban is szükséges menedzselési és
befektetési tapasztalatot szerezni, míg olyan szintű technikai és piaci
ismeretekhez lehet jutni, amellyel megfelelő hozam ígérhető a befektetőknek
(Gompers and Lerner, 1998). Szintén megkérdőjelezett, hogy állami oldalról
megnyilvánul-e a valódi kockázati tőkésként való gondolkodás, amely a fenti
hiányosságok kiküszöbölése

mellett
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elvárja a források egyenlőtlen

elosztásának

tudomásul

vételét,

a

szükségképpen

sikertelen

vállalkozásokhoz kerülésének elfogadását (Florida-Smith, 1993), illetve a
választási ciklusokhoz igazodó rövid távú siker felmutatása iránti törekvéstől
való elállást (Eisinger, 1993). Az állam közvetlen piaci jelenlétének fontos
következménye, hogy elmarad a magánszektor ösztönözése. A fentiek
ellenére a kockázatitőke-kínálatba történő közvetlen beavatkozási megoldást
a fennálló piaci tökéletlenségre vonatkozó érvelés többször is megvédte
(anélkül, hogy annak hatékonysága kimutatásra került volna) (Allen és
szerzőtársai, 2007).
A fentiek alapján megállapítottam, hogy az állami szerepvállalás
szükségességét illetően a kockázatitőke-ágazatot érintően sincs egységes
szakmai konszenzus. Ugyanakkor a legtöbb európai országban közvetlen
vagy közvetett formában az állam részt vesz a piacon, a beavatkozási
szisztéma pedig az éppen kormányon lévő pártok által követendő
gazdaságpolitikai irányvonal és a konjunkturális helyzet alakulásától függ
(Karsai, 2004/a). A helyzet megítélésével kapcsolatosan osztom Karsai azon
véleményét, mely szerint az egyik legfontosabb probléma, hogy nem áll
rendelkezésre megfelelő és elegendő információ az állami részvétel
hatékonyságának megítéléséhez (Karsai, 2002).

2.4.5. Állami szerepvállalás a magyarországi kockázatitőke-piacon

A magyarországi kockázatitőke-piacon az állami részvétel célja az innováció
ösztönzése, ennek megvalósulása érdekében a kis- és középvállalkozások
finanszírozásának elősegítése. A hazai állami eszköztár csoportjai (Karsai,
2004/a):
 adózási és szabályozási eszközök, melyekkel adott körbe tartozó
vállalkozások támogatása valósulhat meg,
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 hatósági eszközök,

melynek keretében az

állam elsősorban a

kockázatitőke-piac forrásellátását befolyásolhatja (pl. az intézményi
befektetők vagyonkezelési előírásainak meghatározása),
 befektetőként való részvétel, amely lehet közvetlen és közvetett.
Az állam gyakorlatilag kétféle eszközzel igyekezett 2007-ig támogatni a
hazai piac fejlődését: egyrészt a kockázatitőke-alapok szabályozása
érdekében törvényt alkotott (1998. évi XXXIV. törvény a kockázati
tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati
tőkealapokról),

amely

hatástalansága

következtében

hatályon

kívül

helyezésre került, másrészt pedig állami forrású tőkebefektetéseket
végrehajtó alapokat hozott létre (ld. az 5.1.1. pontban). A korábbinál
lényegesen egyszerűbb, új szabályozás a 2001. évi CXX. tőkepiacról szóló
törvénybe foglalva, 2006. január 1-jei hatállyal jelent meg, ugyanakkor
versenyképessége

és

az

annak

alapján

létrehozandó

intézmények

működésének rugalmassága még mindig elmarad az offshore, vagy külföldi
bejegyzésű

befektetőket

szabályozó

megoldásoktól

(Bajmócy

és

szerzőtársai, 2006). Az állam hatósági szerepkörében 2006 januárjától
lehetővé tette16, hogy az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak, illetve a
magánnyugdíjpénztárak befektetett pénztári eszközeik legfeljebb 5%-áig
hazai

bejegyzésű

kockázatitőke-alapok,

illetve

külföldön bejegyzett

kockázatitőke-alapnak minősülő alapok jegyeibe fektessenek be. Az
intézkedés hatása a kockázatitőke-kínálat növekedésében várható. A hazai
közvetlen állami alapok működésével szemben bírálatként fogalmazódott
meg a piaci viszonyokhoz képesti nem szokásos hozamkövetelmény
meghatározása, a kilépésnek a piaci alapon működő kockázati tőkések
16

Ennek kapcsán a kormány 2005. december 23-án módosította a 281/2001. (XII. 26.) és a
282/2001. (XII. 26.) számú kormányrendeleteket a 293/2005. és a 332/2005. számú
rendeleteivel. Korlátot jelent, hogy a befektetett pénztári eszközök 2%-át az egy
kockázatitőke-alap által kibocsátott jegyek aránya nem haladhatja meg.
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szokásától eltérő módja, a finanszírozás burkolt hitel jellege, a vállalkozások
irányításában való részvételi hiányosság, az önfenntartó jelleg hiánya
(Karsai, 2007). Ugyanakkor a kisebb vállalkozások számára a piaci alapon
meghatározott hozamelvárás (amely 30-40% is lehet) gyakorlatilag
teljesíthetetlen. Ezzel ellentétesen hat viszont a megkövetelt biztosíték és a
visszafizetés meghatározott ütemben történő teljesítésére vonatkozó előírás,
amely a kockázati tőke lényegi elemeivel kevésbé egyeztethető össze.
Az állami forrásból származó tőke az 1989 és 2006 között fontos szerepet
játszott a hazai piacon, mivel a befektetett tőke közel negyedének
biztosításához járult hozzá. Nagy részben az expanzív fázisban tartó
vállalkozásokat támogatta, a befektetések csak 1/6-a jutott induló és korai
szakaszban tartó cégekhez. Irányultságát tekintve elsősorban a KKVtőkehiányát próbálta enyhíteni, a hagyományos ágazatok előnybe részesítése
mellett az innováció ösztönzéséhez kevéssé járult hozzá (Karsai, 2007).
Az állam feladata Karsai szerint alapvetően a kockázatitőke-piac
hatékonyságához és hosszú távú stabilitásához való hozzájárulás olyan
programok kidolgozásával, amely a magánszektorbeli befektetők kiszorítása
nélkül, azokkal történő együttműködésen alapul, a preferált vállalkozói kör
finanszírozását vonzóvá teszi, és segít a befektetések fogadására a
vállalkozásoknak alkalmassá válni. A szerzővel egyetértésben fontosnak
tartom kiemelni, hogy segítséget kell nyújtania továbbá a partnerek közötti
közvetítő intézmények létrehozásában és a két fél egymásra találásában.
A KKV-k kockázatitőke-finanszírozását elősegítő állami szerepvállalás
fontosságát az alábbi sajátosságok is alátámaszthatják (Karsai, 1997):
 A kockázati tőkének ezen a részpiacán a cégek tőkereslete meghaladja a
kínálatot.

40

 A befektetési társaságok a közepes nagyságú vállalkozásokat preferálják,
mivel

megfelelő

növekedési

perspektívával

rendelkeznek

és

működésükről megfelelő adatok állnak rendelkezésre.
 A kisebb méretű befektetések fajlagosan nagyobb költséget jelentenek a
befektetők számára.
 A kisebb méretű cégek finanszírozási kockázata és a csőd valószínűsége
is magasabb.
 Az alapkezelőnek a sok kisebb cég menedzselése többletmunkát igényel.
Tapasztalatok szerint a kis összegű befektetést igénylő vállalkozások,
alapvetően tehát a KKV szektor, kockázati tőkéhez jutását a tőke kínálatának
szegmentáltsága is nehezíti. A probléma abban áll, hogy a hazai piacon a
kisebb vállalkozói kör alacsonyabb tőkeigényét kielégítő üzleti angyalok
száma alacsony, ezen keresztül a megfelelő szakmai segítségnyújtás
hiányában a vállalkozói kultúra szintjének javulása is elmarad a kívánatostól
(Karsai, 2004/b). Egyes kutatók kiemelten foglalkoznak az intézményes
kockázatitőke-piacot kiegészítő informális kockázatitőke-piac közszféra
általi fejlesztési lehetőségeivel (Kosztopulosz, 2005).
Nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a kockázati tőke nem jelent
általános kiutat a tőkehiány kezelésében, „csupán egy maroknyi kiemelkedő
cég finanszírozását oldja meg” (Karsai, 2007, 1098.o.). A finanszírozás
lényegi elemeit tekintve, és mint a bankhitel alternatívája, nem jelent
általános érvényű megoldást a kis- és közepes méretű vállalkozások körében
sem (Karsai, 2002). Ugyanakkor az ágazatot jellemző tendenciákból is arra
következtetek, hogy szükséges főként a jelzett vállalkozói kör és a
finanszírozók egymásra találását segítő mechanizmusok kimunkálása.
A közvetlen befektetést végző állami társaságok forrásszűkössége és
önfenntartó képességének hiánya miatt az állam piaci fellépésében 2007-ben
változás következett be, amely a magánszférával való együttműködésre és az
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uniós forrásokat felhasználó JEREMIE programra épül. A program
keretében az állam a Magyar Vállalkozásfinanszírozás Zrt. által kezelt
holdingalapba helyezi azt a forrást, amelyből a magánszektorbeli alapokkal
társfinanszírozásban vesz részt a hazai innovatív, kisméretű vállalkozások
kockázati tőkével való ellátásában. A program működésének alapja a
tőkebefektetések magántőke tartalmára vonatkozóan 2006-ban életbe lépett
EU-szabályozás (C/2006 194/02), mely szerint a tőkebefektetéseknek, illetve
a tőketársaság tulajdoni hányadának legalább 30% magántőke részt kell
tartalmaznia. Az állami és magánforrásból az alábbi együttműködések
valósulhatnak meg: közös alap létrehozása, külön állami és magánalap
létrehozása a befektetések együttes végrehajtásával eseti döntések nélkül
(paralel alap) vagy tranzakciónkénti megállapodás szerint (co-investment
alap). A holdingalap forrásaiból a KKV-k a PSZÁF engedéllyel rendelkező
kockázatitőkealap-kezelők segítségével részesülhetnek, amelyek nyitott
pályázaton kerültek kiválasztásra. A meghirdetett alapkezelői pályázaton
nyertes 8 intézmény kezdhette meg befektetési tevékenységét 2010-ben17. A
program előnyeit a szakértők a korai életciklusban lévő, főként technológiai
és/vagy tudásintenzív vállalkozások finanszírozásának felfutásában, a
piacihoz hasonló feltételek megjelenésében és a program önfenntartó
képességében látják (Karsai, 2009). A közvetett részvétellel párhuzamosan
azonban a közvetlen állami részvétel is fennmarad a hazai kockázatitőkepiacon, amelynek létjogosultságát a JEREMIE program működésének
tapasztalatai fogják majd bizonyítani vagy éppen cáfolni (Karsai, 2007). Az
új program forrásait 2013-ig kell kihelyezni, így annak értékelésére ezt
követően lesz majd lehetőség. A közvetlen állami működés létjogosultságát
17

A 31,5 milliárd forintos uniós keretből 2010-2013-ig a hat konvergencia régióba (DélAlföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, NyugatDunántúl) 27,5, Közép-Magyarországra pedig 4 milliárd forint jut el, amelyhez 13,5 milliárd
forint magántőkét társítanak az alapkezelők (Világgazdaság, 2009).
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jelenleg az igazolja, hogy a fenti uniós szabály alkalmazása alól a
disszertációban részletesen vizsgált Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. (a
továbbiakban: KvfP) is átmenetileg felmentést kapott. A tőkeprogram
folytatása a társaság notifikációjával 2013. december 31-ig biztosított, amely
a program alapelveinek, valamint

működtetése eljárásrendjének és

szabályainak az Európai Bizottság Verseny Főigazgatósága részéről történő
jóváhagyását jelentette. A KvfP tőkebefektetési programjának notifikációja
egyértelműen alátámasztja, hogy tőkebefektetési tevékenységére szükség
van a hazai KKV-k és a tőkepiac egészséges fejlődése szempontjából is.
A fentiek alapján megállapítottam, hogy a vállalkozásokat közvetlenül
finanszírozó kormányzati programokat hazai viszonylatban kevés kutató
vizsgálta, így nem lehet pontos képet alkotni az állami részvétel
eredményességét illetően. Mindemellett az említett tőkerés problematikára is
utalva indokolt lehet a kisebb méretű vállalkozói kör tőkehiányának
enyhítésére az állami beavatkozás.

2.5. Kockázati tőke vállalkozói szemmel

A hazai vállalkozások kockázatitőke-igényének megismeréséről hazai
viszonylatban

kevés

kutatás

készült.

A GKI

Gazdaságkutató

Rt.

gondozásában 2003-ban készült reprezentatív felmérésben részt vevő 1100
vállalkozásnak három kérdésre kellett válaszolnia: igénybe venné-e a
finanszírozási forrást, ha igen akkor azt mire és milyen összegben használná
fel. A mintában szereplő vállalkozások 23%-a igényelne kockázati tőkét, a
forrásból a vállalkozások fele belföldi piaci szerepét növelné, mintegy
negyede új gépek beszerzésére, 10%-uk a külpiacokon való megjelenés, új
üzletág elindítására, és csupán 3%-uk fordítaná innovációs, illetve K+F
tevékenység finanszírozására a tőkét. A 20 fő alatti cégek átlagosan 50 millió
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Ft-ot, a 20-49 főt foglalkoztatók 61 millió Ft-ot, az 50-249 főt foglalkoztatók
(jelentős szórással) 180 millió Ft-ot igényelnének (GKI, 2003).
A GKI egyik legfrissebb, a gyorsan növekvő KKV-k körében végzett
felmérése a szektor fejlődését fékező legfontosabb tényezőkre mutatott rá. A
fejlődés legfontosabb akadályai a gazdálkodásnak a fejlett gazdaságokhoz
képesti magasabb kockázatai, a versenyképes tudással és képességekkel
rendelkező szakemberek megszerzésének nehézségei és a tőkehiány. A
tanulmányban megállapításra került, hogy a kisebb vállalkozások részéről a
kockázatitőke-befektetés elfogadottsága gyengének mondható, mivel a
cégvezetők többnyire nehezen viselik önállóságuk részbeni elvesztését, a
tulajdonosi autonómia részbeni korlátozását (GKI, 2009). A kockázati tőke
lehetőségeit a befektetések fő célpontjának tekintett technológia-intenzív
KKV-knak is csak a fele ismeri (Makra és szerzőtársai, 2007). A jelzett
szektor jellemzőinek és várakozásainak feltérképezésére kérdőíves felmérés
készült a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium szervezeti keretein
belül. A 2000 vállalkozást tartalmazó minta 37%-át képezik az ún.
kiegyensúlyozatlan finanszírozású vállalkozások, amelyek esetében a
termelés bővítésének akadályai között a hitel- vagy a tőkehiány is
megjelenik. Ez egyben azt is jelenti, hogy a vállalkozások 63%-a számára a
hitel és tőkehiány nem jelent gondot. Az eredmények a 2007 és 2008-as
évekre is érvényesek voltak (NFGM, 2008). A finanszírozásra váró
vállalkozások jelentős hányada nem ismeri a kockázatitőke-finanszírozás
metodusát, vagy éppen torz információkkal rendelkezik arról, így jelentős
bizonytalanság alakul ki a cégek részéről. A kockázati tőke iránti előítéleten
túl ennek oka a szektort jellemző alacsony jövedelemtermelő képességben és
a piaci pozíciók instabilitásában is keresendő (Ácsné Danyi, 2004). A KKVk részéről a forrás iránti óvatos hozzáállás magyarázata más szakértő szerint
is a hiányzó ismeretek, valamint a vállalkozói kultúra hiánya, azon felül,
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hogy az érintett szektor viszonylag alacsony tőkeigénye rendszerint nem éri
el a kínálati oldalon alapvetően megjelenő minimális befektetési összeghatárt
(Márton, 2002). Csapó kifejezetten a gyorsan növekvő (gazella típusú)
cégeket vizsgálta. Az 55 vállalkozás körében végzett kérdőíves felmérés
alapján kimutatta, hogy a vállalkozás működésének későbbi (növekedési)
szakaszában a kockázati tőke (32%) népszerű forrásnak számít. A
finanszírozási források preferencia szerinti sorrendjének felállításával
viszont azt állapította meg, hogy a hagyományos finanszírozási forrásokat
előnybe részesítik az üzleti angyalokkal és a kockázati tőkésekkel szemben.
A kockázatitőke-befektetések a kilenc forrástípusból csupán a hetedik helyre
kerültek (Csapó, 2009). Poór és szerzőtársai az 1987-2005-ig terjedő
időszakra vonatkozó kutatásukban 112 kis- és közepes vállalkozás fejlődését
vizsgálták. Megállapításuk jelen témát illetően annyi, hogy a vizsgált
vállalkozások körében a kockázati tőke és banki hitelek bevonása minimális
szerepet játszott (Poór és szerzőtársai, 2007). Gál angol nyelvű
disszertációjában a hazai és a szlovák KKV-k összehasonlításával
foglalkozott. A szlovák KKV-k körében végzett felmérés eredményei
alapján azonosított néhány, a kockázatitőke-finanszírozás igénybevételét
korlátozó tényezőt. A megkérdezett szlovák vállalkozások több mint
háromnegyede számára nem kívánatos az új tulajdonos belépése a
vállalkozásba, és csupán 5% fogadná el azt egyértelműen. A kockázatitőkefinanszírozás kapcsán az előbbi vállalkozói kör több mint fele nem akarná
megosztani a döntési jogosultságot, csaknem negyedük jelezte, hogy más
célokat is követ, mint a profit maximalizálás, 14%-uk nem akarja megosztani
a jövőbeli nyereséget, 5%-uk pedig a vállalkozáson belüli pozíciójának
gyengülésétől tart. A tőke befogadása melletti három fő érv (vagyis a
vállalkozás mit várna attól): a forgalom és nyereség növekedése, új
piacszerzés, a cég pénzügyi irányításának javulása (Gál, 2007).
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A fentiek alapján megállapítottam, hogy a vállalkozások kockázatitőkefinanszírozáshoz
megnyilvánuló

kapcsolódó
szándéknak,

attitűdjének,
illetve

az

az
azt

igénybevétel
akadályozó

iránt

tényezők

megismerésének területe a hazai KKV-k körében még viszonylag feltáratlan.
A

kockázatitőke-finanszírozás

empirikus

vizsgálata

esettanulmányok

segítségével is történhet. Ez a megoldás a terület hazai kutatásában még
kevéssé alkalmazott módszernek tekinthető, pedig kimondottan célszerű
használni gyakorlati kérdések tanulmányozására. Európai viszonylatban
szélesebb körben találhatók olyan tanulmányok, melyek befektetéseket
esettanulmányok

formájában elemeznek.

Az

EVCA

egyik

2004-es

kiadványában például 24 kelet-közép-európai régióban megvalósult sikeres
befektetés vizsgálata található, kiemelve a kockázatitőke-befektetők szerepét
az adott vállalkozásnál megvalósuló értékteremtésben (EVCA, 2004). 2007ben egyetemi kutatók által készített tanulmányban hét európai befektetési
példa van, melyek kapcsán a vizsgált vállalkozások esetében a befektetések
konkrét sikertényezőit, illetve azokban a kockázati tőkések szerepét
azonosították (EVCA,

2007). Ernst

és

Young

publikációjában 11

kockázatitőke-befektető 60 megvalósult ügylete alapján négy tényező került
kiemelésre a befektetők szemszögéből, melyek azok sikeres megvalósulását
magyarázzák. Valamennyi szempont kapcsán az európai és amerikai
jellegzetességek is összehasonlításra kerültek. A tanulmány szerint a sikeres
üzletek az előkészítettségen, a cég vezetőivel kialakított kapcsolat
minőségén, az iparági fókuszon és a megfelelő kiszállási stratégián múltak18

18

Míg a hosszú, óvatos és szelektív módszerekkel történő kiválasztás az amerikai és európai
gyakorlatban is egyaránt jellemző, addig az iparági fókusz az USA-ban vizsgált ügyletek
nagyobb hányadánál tartozott a sikertényezők közé, mint európai viszonylatban (biztosította
a cégvezetők bizalmának megnyerését és előmozdította a növekedési potenciál
megítélésének képességét). Az USA-ban és Európában is pozitív kapcsolatot találtak a
vezetők leváltása és a vállalkozás teljesítménye között. A vezérigazgató az USA-ban az
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(Ernst&Young, 2007). A kockázati tőkések által támogatott és a nyilvános
cégek teljesítményének összehasonlításával Meerkatt és szerzőtársai 1750
esetre vonatkozóan készítettek elemzést, igazolva a kockázati tőkések
értékteremtő

tevékenységét.

A

sikeres

(kivásárlásokkal

foglalkozó)

alapkezelők legfőbb versenyelőnyének a magas színvonalú speciális
szektorspecifikus tudást találták, és csak gyenge korrelációt állapítottak meg
az alapkezelők teljesítménye és négy strukturális tényező (átlagos alap és
ügylet méret, földrajzi és iparági fókusz) között (Meerkatt, 2008). Az
értékteremtő képesség hosszú távú hatásait további példák is igazolták
(Private Equity Council, 2007a/b).
Megállapítottam, hogy a fenti nemzetközi empirikus kutatások alapvetően a
kockázatitőke-befektetők oldaláról elemzik a példákat, így a befektetésben
részesült vállalkozások tapasztalatairól tanulságokat nem tudunk levonni.
A hazai kutatási eredmények feltárása során négy doktori disszertációban
találkoztam esettanulmányok alkalmazásával. Rácz a magvető (seed capital)
finanszírozás

vizsgálata

keretében

két

kezdő,

magyar

innovatív

kisvállalkozás példájával mutatta be, hogy fejlődésük finanszírozásához
milyen formában vontak be külső forrásokat. Mindkét vállalkozás elsősorban
kockázati tőkét kívánt igénybe venni (egyiküknek sikerült) a gyorsabb és
jelentősebb mértékű fejlődés feltételeinek megteremtéséhez. A szerző egyik
fontos általánosított tapasztalata, hogy a kockázatitőke-társaságok kiemelten
fontos szerepet tölthetnek be a nagy növekedési potenciállal rendelkező
innovatív vállalkozások finanszírozásában, mivel a vállalkozások jelentős
része a banki hiteleket nem tudja igénybe venni (pl. hiányzik a fedezet). A
tőke biztosítása mellett

szükséges a vállalatirányítási tapasztalatok

átadásával és kapcsolatrendszerükkel is hozzájárulni a befektetett cégek
esetek 61%-ában, Európában 45%-ban került leváltásra. A hozam realizálása az USA-ban az
ügyletek 61%-ában, Európában csupán 17%-ában valósult meg tőzsdei bevezetéssel.
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fejlődéséhez. Ha a vállalkozás menedzsmentje nem rendelkezik megfelelő
információkkal az egyes finanszírozási konstrukciókkal kapcsolatban,
célszerű külső szakértő segítségét igénybe venni. Mindenképpen szükség
van a vállalkozásoknál megfelelő

végzettséggel, szakmai,

vezetési

ismeretekkel és tapasztalattal rendelkező szakembergárdára, a magvető
finanszírozás területén pedig az állami szerepvállalásra. A szerző
problémaként említi, hogy a hazai kis- és középvállalkozások jelentős része
nem rendelkezik megfelelő információval a kockázatitőke-finanszírozást
illetően (Rácz, 2004). Csapó esettanulmányaiból a „gazella” típusú cégekre
általánosítható vonásokat határozott meg, melyek közül az egyik fontos
megállapítása, hogy a magyar piacon a tőkebevonási nehézségek komoly
akadályt jelentenek a további terjeszkedéshez (Csapó, 2009). Becskyné nyolc
nagyvállalatban megvalósult tíz kockázatitőke-befektetést mutatott be,
melyek kapcsán azok értékteremtési mechanizmusát vizsgálta. Arra a
következtetésre

jutott,

hogy

valamennyi

vállalkozás

számára

a

legalkalmasabb finanszírozási megoldás a kockázati tőke volt, vagy mert
nem tudott más forráshoz jutni, vagy mert a hitelfelvétel a vállalat
pénzáramlásait

túlzottan

megterhelte

volna,

vagy

a

növekedés

megvalósításához a szórt tulajdonosi struktúra nem volt alkalmas. A
tőkeinjekció minden vállalkozást hozzásegített újabb külső források
bevonásához (Becskyné, 2008). Gál két hazai és két szlovák kisvállalkozás
példájával bemutatta, hogy a kockázati tőke egyértelműen hozzájárult a
bevételek növekedéséhez, a vállalkozások jobb gazdasági teljesítményéhez
és pénzügyi mutatóik javulásához (Gál, 2007).
A leírtakból megállapítottam, hogy kevés konkrét hazai befektetést feltáró
esettanulmány látott napvilágot – főként az ügyletekkel kapcsolatos
információk bizalmas kezelése miatt -, melyek alapján általánosítható
tanulságok fogalmazhatók meg.
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2.6.

Nemzetközi

kitekintés

a

KKV-k

kockázatitőke-

finanszírozásának tapasztalatairól

Míg az egyes országokban működő kockázatitőke-befektetőket tömörítő
Egyesületek jóvoltából közölt - de korántsem teljes adatokból - következtetni
lehet az ágazat egészében végbemenő trendekre, ugyanakkor kifejezetten a
KKV szektor kockázatitőke-finanszírozásának tapasztalatairól nemzetközi
viszonylatban is alig lelhetők fel kutatási eredmények. Annak ellenére, hogy
a kockázatitőke-finanszírozás ösztönzése a (vállalkozás)politikai akciók
fontos eleme, a KKV-k finanszírozásáról szóló nemzetközi felmérések újfent
azt mutatják, hogy a szektor vállalkozásainak kockázati tőkéhez jutása
nagyon ritka jelenség. Reynolds úgy becsülte, hogy az újonnan létrejövő
vállalkozások kevesebb, mint fél százaléka kap kockázati tőkét vagy az
üzleti angyaloktól finanszírozást az induláshoz (Reynolds, 2003). Egy 2004es felmérés a brit KKV-k körében kimutatta, hogy a válaszadók kevesebb,
mint 2%-a részesült kockázatitőke-finanszírozásban (Small Business Service,
2005). Hasonló arányt mértek európai viszonylatban is (European
Comission, 2005). Figyelembe véve, hogy Európában az Egyesült Királyság
rendelkezik

a

legnagyobb

és

legfejlettebb

kockázatitőke-iparággal,

valószínűsíthető, hogy más államok sem mérnének lényegesen nagyobb
kockázatitőke-aktivitást a vállalkozások körében.
2005-ben készült egy részletesebb tanulmány az angliai KKV szektor
kockázatitőke-finanszírozásának körülményeiről, amely 2004 decembere és
2005 márciusa között a kockázatitőke-finanszírozással foglalkozók írásbeli
és telefonos megkereséséből származó adatgyűjtések eredményeit és
megállapításait tartalmazza (Small Business Service Research, 2005). A
tanulmány az angliai KKV-k vonatkozásában is azonosítja a tőkehiány
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problémáját, ugyanakkor megállapítja, hogy a szektor számára rendelkezésre
álló kockázatitőke-kínálat bár szerves részét képezi a gazdaságnak, de még
mindig vannak olyan ágazatok, vállalkozási életszakaszok, szektorok és
régiók, ahol nem megfelelő a tőke kínálata. A kormányzat ezekre a
hiányosságokra igyekszik reagálni. Mielőtt rátérnék a tanulmányból
levonható fontosabb következtetésekre, az állami hátterű alapokról néhány
fontos momentumot említek, mivel - mint később igazolást nyer - Angliában
a kormányzati szektor jelentős szerepet játszik az ágazatban. Az állami
hátterű alapok a következők: Regionális Kockázati Tőkealapok, melyek a
KKV-k indulását és növekedését finanszírozzák (Regional Venture Capital
Funds - RVCFs), Korai Növekedést Finanszírozó Alapok (Early Growth
Funds - EGFs), Magvető Tőkealapok (University Challenge Seed Funds UCSFs) és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból létrehozott alapok.
További államilag támogatott kezdeményezés is van, amely egy konkrét
ágazatra összpontosít, mint például az Újrahasznosítási Alap (Recycling
Fund). A közszféra nem mindig a többségi befektető - mint ahogyan a
Regionális Alapok esetében igen -, de mindenkor az alap felállításának
elsődleges kezdeményezője. Angliában minden állami hátterű alapot
független, magánszektorbeli menedzserek kezelnek. Az alapok csak
bizonyos korlátozásokkal fektethetnek be, amely megnyilvánul többek
között az egy vállalkozásba irányuló maximális befektetési méretben, a
valamilyen formában történő magánforrás kiegészítés megkövetelésében 19.
A tanulmányból levonható fontosabb következtetések:
1. A KKV-k számára kockázati tőkét kínálók populációja Angliában
mind méretét, mind típusát tekintve folyamatosan változik. Az alapok
19

Ez például a Regionális Alapok esetében egy vállalkozásban maximum 500.000 Font
befektetési limitet jelent és megkövetelt, hogy az intézményes tőke csak az elsődleges forrás
legyen, vagyis ezzel együtt az üzleti angyal-hálózat közreműködésével társfinanszírozás
valósuljon meg.
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száma csökken, ha kimerülnek a források vagy a rosszul teljesítő
alapkezelők tevékenységük felszámolására kényszerülnek, ugyanakkor
növekszik, ha például a menedzserek sikeres befektetéseik nyomán újabb
tőkét tudnak gyűjteni. Miközben azonban a sikeres alapkezelők további
források gyűjtésére is képesekké válnak, jellemző, hogy a KKV szektortól a
nagyobb méretű befektetések felé fordulnak. A fentiek eredménye, hogy az
aktív alapok száma időben körülbelül állandó, de az összetételük változó. Az
összetételváltozás hatást gyakorol az aggregált tőkekínálatra, adott régióban
található alapok sűrűségére, a szektor és ágazat irányultságra.
2. Angliában 2003 és 2004 között aktív 261 alap jelentős hányada (73%),
191 finanszírozta a KKV szektort. A 191 alap 131 céget menedzselt a
felmérés időszakában. Az aktív alapok köre viszonylag tág befektetői
csoportot jelent, melyen belül öt kategóriába sorolják a tőkefinanszírozást
kínálókat:

állami

hátterű

alapok,

független

kockázatitőke-alapok,

kockázatitőke-trösztök20, üzleti angyal hálózatok21 és egyéb kockázatitőkefinanszírozással foglalkozó alapok22. A KKV-kat finanszírozó 191 alap
20

A kockázatitőke-trösztök (Venture Capital Trusts – VCTs) olyan alapok, melyek
befektetéseihez kedvező adózási szabályok kapcsolódónak. Forrásgyűjtésük időtartama
általában rövidebb, mint más alapoknak, illetve nagyságrendileg magasabb összegűt jelent,
mint amit magánszemélyek, vagy vállalkozások biztosítani tudnának. Az alapban összegyűlt
források nagy hányadát adott, viszonylag rövid időtartamon belül be kell fektetni. Az újabb
forrásgyűjtési ciklust követően újabb nagyobb befektetési aktivitás következik, melynek
eredménye az alapok tulajdonképpeni folyamatos működése, ellentétben a klasszikus
kockázatitőke-alapokkal, melyek meghatározott működési időtartamot követően általában
megszűnnek. Befektetéseik célpontjai gyakran tőzsdén jegyzett kisvállalkozások, illetve a
kivásárlásos ügyletek, melyek nagyobb tőkebefektetéseket igényelnek, mint amelyet egy
önálló független alap finanszírozni tudna. Az alapok menedzserei gyakran nem csak egy
alapban tevékenykednek, és gyakran ugyanazon team által menedzselt két vagy több alap
együttesen végez befektetéseket.
21
A tanulmány az üzleti angyal hálózatokat is alapként kezeli, mivel ugyanolyan „biztos”
tőkeforrást jelentenek, mint a hagyományos tőkealapok. Ilyen magánszemélyekből álló
csoportok például az oxfordi és cambridge-i egyetemek környékén vannak, amelyek tagjai
üzletemberek és egyetemi kutatók. Egyes hálózatok regionális, némelyek ágazati
irányultságúak.
22
Olyan befektetési társaságokat foglal magába, amelyek saját forrásból végzik
beruházásaikat. Ez lehetővé teszi a hosszabb megtérülésű befektetések felvállalását, illetve a
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legnagyobb hányada (26%), 50 db állami hátterű. Ebből 34 részben
(68%), 16 teljes egészében állami finanszírozású (32%). A másik
legnagyobb csoport (24%) a független kockázatitőke-társaságokat tömöríti
(46 db). A kockázati tőke trösztök 24%-ot, az egyéb alapok 14%-ot, az üzleti
angyal hálózatok 12%-ot képviselnek. A tanulmány elkészítésének
időpontját megelőző három évben a létrehozott alapok több mint felét az
állami hátterűek tették ki, mely tükrözi azon gazdaságpolitikai törekvést,
melynek célja a KKV szektor számára a tőkekínálat növelése. Az állami
szerepvállalást erősítette 2001 után a magánalapok forrásgyűjtésének
megnehezülése is.
3. Az alapok regionális megoszlása elsősorban Londonra koncentrálódik,
ahol az alapok több mint fele található (51%). A földrajzi koncentrációt
elsősorban a tőke kínálata határozza meg és kevésbé a befektetések helye.
Ugyanakkor a döntéshozatalt főként a kisebb ügyleteknél, jelentősen
befolyásolja a beruházási javaslat „közelsége”, amely kifejezetten akkor
érvényesül, ha a befektető aktív szerepet játszik a portfóliócégben. A fenti
jelenség vezérelte a kormányzati döntéshozókat regionális fókuszú alapok
létrehozására. A 191 alap 58%-ának nincs konkrét regionális befektetési
irányultsága, amely nagyjából egyezik a londoni székhelyű alapok arányával.
Az állami alapok alapvetően regionális fókuszúak, a magánalapok (kivéve az
angyal hálózatokat) pán-regionálisak.
4. Az aktív alapok fele specializált, másik fele globális alap. A specializált
alapok23 befektetési tevékenységüket néhány kulcságazatra koncentrálják,

piaci változásokhoz történő jobb alkalmazkodóképességet. A legjelentősebb társaság ebből a
körből a 3i Group, amely Európában is az egyik legnagyobb befektetőnek számít.
Versenyelőnyük a kiépített nemzetközi hálózat és a széles körű, mély üzleti kapcsolat
létesítésén, a nyújtott szakértelmen is nyugszik.
23
A specializált alapok földrajzi koncentrációját is inkább a tőke kínálata határozza meg és
kevésbé a befektetés helye. Ebből adódóan a specializált alapok 60%-a is londoni székhelyű.
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melyek a kapcsolódó jelentős technológiai kockázat következtében komoly
szakértelmet igényelnek. Az alapok 90%-a az IT és az élettudományok
területén működő vállalkozásokat finanszírozta. A globális alapok a kisebb
technológiai kockázat miatt főként a vállalkozások későbbi életszakaszait
támogatták. Bár a specializált alapok eredendően a korai szakaszt hivatottak
finanszírozni, a kockázatok csökkentése miatt a későbbi szakaszok
finanszírozása felé való elmozdulás figyelhető meg (2003-ban és 2004-ben a
specializált alapok több mint harmada elsősorban a növekedési szakaszt
finanszírozta). Ez a jelenség kisebb mértékben hangsúlyos az állami hátterű
alapoknál, ahol korlátozott a befektetés mérete és kevésbé tudnak
rugalmasan alkalmazkodni stratégiájukkal a fenti trendhez. A független
kockázatitőke-társaságok után (85%) a legnagyobb arányban az állami
alapok között van a legtöbb specializált alap (közel fele). A specializált
állami alapok is döntően az IT és az élettudományok területén végeztek
befektetéseket. A Regionális Alapok nem specializáltak, mivel a befektetési
méretkorlátozás következtében az ágazat nagyobb tőkeigényét általában nem
tudják

kielégíteni,

illetve

a

befektetéshez

szükséges

szakértelem

biztosításához nincs elegendő forrásuk.
5.

Az

állami

hátterű

alapok

átlagos

mérete

13

millió

font.

Összehasonlításul: a független kockázatitőke-alapok átlagos mérete 60 millió
font. A legnagyobb méretű alapok szintén londoni székhelyűek és elsősorban
a technológiai ágazatokba fektetnek be, ahol nagyobb a vállalkozások
tőkeigénye. Egyértelmű összefüggést mutattak ki az alapok átlagos mérete és
a finanszírozott életszakasz között: a növekedést finanszírozó alapok
nagyobbak, mint az induló szakaszt finanszírozók, ez utóbbiak pedig
nagyobbak, mint a magvető fázist támogatók. A fenti kapcsolat mind az
állami, mind a magán alapok esetében érvényes.
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6. Az állami hátterű alapok rendkívül fontos szerepet játszottak a KKVk tőkefinanszírozásában, mivel 2003-ban és 2004-ben a szektorba
irányuló 1714 befektetés közel egyharmadát, 558 befektetést valósítottak
meg. A finanszírozásban részesült vállalkozások többségének induló (40%),
másodsorban a növekedési (39%) és harmadsorban a magvető tőkeigényét
(17%) sikerült kielégíteni. Az állami szektor szerepe jelentős a vállalkozások
korai életszakaszainak finanszírozásában, mivel a magvető tőkét igénylő
vállalkozások közel felét, az induló tőkét igénylők negyedét támogatta. Az
1714 befektetés legnagyobb része (42%) az IT-szektorba irányult,
másodsorban

a

szolgáltató

ágazatok

(23%),

harmadsorban

az

élettudományok (17%), negyedikként pedig a feldolgozóipar (11%)
versenyképességének javításához járult hozzá. A fenti sorrendiség az állami
hátterű alapok által megvalósított befektetések ágazati hangsúlyaival is
egyezik. Ugyanakkor, ha egyes ágazatokon belül nézzük a magán- és az
állami alapok szerepét, akkor igaz, hogy az állami szektornak a kevésbé
speciális

szakértelmet

igénylő

ágazatoknál

van

nagyobb

szerepe

(feldolgozóiparban 47%, szolgáltatói szektorban 34%, míg az IT-szektorban
például csak 28%). A speciális szakértelem igény az állami alapok esetében
differenciáltan jelenik meg, mert megkövetelt például a Korai Növekedési
Alapok

esetében,

de

kevésbé

szükséges

a

Regionális

Kockázati

Tőkealapoknál. A megvalósult ügyletek esetében az átlagos befektetési
méretnagyság az állami hátterű alapoknál a legkisebb (a részben állami
alapoknál 0,2 millió font, a teljes állami finanszírozású alapoknál 0,1 millió
font), amely csupán a nyolcada a független kockázatitőke-alapok átlagos
befektetési méretének. Ez azt jelenti, hogy a kormányzati szektornak a
kisebb tőkeigény kielégítésében jelentősebb szerepe van.
7. Angliában a legtöbb alap a kockázatok csökkentése érdekében
társbefektetővel együtt finanszírozza a KKV szektort (co-investment). A
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befektetések körülbelül 2/3-a ebben a formában valósult meg. A
társbefektető bevonása a tisztán állami alapoknál a legjellemzőbb (az
ügyletek 94%-a esetében), a részben állami finanszírozású alapoknál pedig
(például a regionális alapok esetében az üzleti angyalok bevonásával)
majdnem a legkevesebb az ilyen típusú ügyletek aránya (69%). A két
kategória között vannak a klasszikus tőkealapok, ahol az ügyletek 79%-a
társbefektető (kockázatitőke-alap vagy tröszt) bevonásával valósult meg.
A vállalkozások finanszírozott életszakaszát tekintve a legkisebb arányban
történik társfinanszírozás a magvető ciklus (53%), és a legnagyobb arányban
az induló tőkét igénylő ügyleteknél (80%).
8. Az alapok menedzsmentjének mérete és összetétele jól tükrözi az
alapok stratégiáját. A kisebb teamnek általában nincs elég kapacitása aktív
szerepet játszani a portfólió cégekben és nagyobb valószínűséggel nincs
jelen a nagyobb cégek vezetéséhez szükséges üzleti képesség sem. A
legnagyobb méretű team a trösztöknél van, átlagosan 8 szakemberrel, akik
párhuzamosan gyakran több alapnál is tevékenykednek. Az átlagos team
méret a klasszikus kockázatitőke-alapoknál 6 fő, míg az állami alapoknál
csupán 3 fő24. A team abszolút számánál fontosabb mutató az egy főre jutó
ügyletek száma. Az állami alapoknál a fajlagos mutató a legnagyobb (évente
2 ügylet/fő), míg a klasszikus alapoknál, trösztöknél kevesebb, mint ennek a
fele. A team méretét a benne munkálkodó szakemberek megfizetésének
képessége alapvetően befolyásolja. A költséget a klasszikus alapoknál az
éves menedzsment díj fedezi, melynek mértéke összefügg az alap méretével
(éves szinten az alap méretének 1,5-2,5%-a)25. Minél nagyobb tehát az alap
mérete, annál inkább meg tudja fizetni a megfelelő menedzsergárdát.

24

A legnagyobb méretű team a növekedési szakaszt (7 fő), a legkisebb pedig a magvető
szakaszt (4 fő) finanszírozó alapoknál volt.
25
Ehhez további teljesítmény alapú kiegészítés is kapcsolódhat az elért hozam %-ában.
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Amellett, hogy a vizsgált időszakban az állami hátterű alapok rendkívül
fontos szerepet játszottak az angliai KKV-k tőkefinanszírozásában,
megfelelően

hosszú

befektetési

időtartam

hiányában

érdemi

következtetéseket még nem lehet levonni az állami szerepvállalás működési
mechanizmusának hatékonyságát illetően (figyelembe véve a 2000-ben
történt technológiai boom hatását is, mely a befektetések visszaesését
okozta). A meglévő információk alapján azonban állítható, hogy Angliában a
magán és az állami alapok tevékenységében csak nagyon kismértékű átfedés
van. Bár hasonlók a hangsúlyok a finanszírozott ágazatok és a vállalkozások
életszakaszát tekintve, ugyanakkor jelentős különbség van a befektetések
méretében. Valamennyi életciklus esetében igaz, hogy az állami hátterű
alapok kisebb nagyságrendű befektetéseket kisebb méretű vállalkozásokban
eszközöltek. Állami oldalról nagyobb a hajlandóság a nem technológiai
befektetések megvalósításában, illetve a magvető finanszírozásban, mint a
magánszektorban. A fentiekből adódóan a kormányzat tulajdonképpen a piac
más területére fókuszál, mint a magánalapok, amely alátámasztja a
kiegészítő, mintsem verseny szerepét az ágazatban. Az állam „kiszorító”
hatása tehát nem igazolható, mivel hozzájárul a vállalkozások korai
életszakaszához

kapcsolódó

rendkívül

nagy

finanszírozási

hiány

enyhítéséhez, és a globális irányultságú klasszikus alapokkal ellentétben
főként a periférián lévő vállalkozásokat támogatja. Megállapítottam, hogy az
állami szektor Angliában a 2.4. pontban részletezett tőkerés problematikáját
több ponton is oldja, miközben az alapok mögött álló befektetési múlt még
nem bizonyul elegendőnek a „tőkerés” irányába megfelelő mennyiségű tőke
vonzásához.
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3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI
Az értekezésben a hazai KKV szektor növekedésének, fejlődésének
támogatásához kapcsolódóan egy speciális külső finanszírozási lehetőség, a
kockázatitőke-típusú

források

jelentősebb

mértékű,

hatékonyabb

felhasználásához való hozzájárulást, ezen keresztül a szektort érintő
tőkehiány enyhítését tűztem ki célul.
A kutatás során választ kívántam kapni azon kérdésekre, hogy
1. Milyen általános vonásai (összefüggések, tendenciák) vannak a KKV-k
állami forrásból megvalósuló kockázatitőke-finanszírozásának?
2. Milyen objektív szempont- és értékelési rendszer segítségével
lennének kijelölhetők, kiválaszthatók a kockázatitőke-befektetések
potenciális alanyai a KKV szektorból, és a kialakított minősítő
rendszer várhatóan eredményesen használható-e?
3. Milyen marketing koncepciós rendszer, elérési technika szolgálhatná
leginkább a kockázatitőke-finanszírozás igénybevételének ösztönzését?
4. A célszegmens körében milyen a vállalkozások hozzáállása, viszonya
(attitűdje) a finanszírozás területéhez, továbbá milyen korlátozó
tényezők azonosíthatók a kockázatitőke-finanszírozás igénybevételét
illetően?
5. Milyen általános érvényességű tapasztalatok, ajánlások, javaslatok,
következtetések fogalmazhatók meg a célcsoportban megvalósult
tőkebefektetések alapján?
6. Milyen lenne a kockázatitőke-finanszírozásra vonatkozóan felállított
SWOT analízis?
Az eddigiekben vázoltak alapján a kiinduló feltételezésem tehát az, hogy a
KKV-k körében megvalósult állami tőkefinanszírozások analízisével olyan
összefüggések, tendenciák mutathatók ki, illetve megállapítások tehetők,
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amelyek megalapozzák egy egyszerűsített értékelési modell felállítását. A
modell segítségével objektív szempontok alapján kijelölhetők és direkt
kommunikációs megoldással elérhetők a befektetések potenciális alanyai,
ezzel

hatékonyabbá

tehető

kockázatitőke-finanszírozás

a

jelzett

vállalkozói

lehetőségének

eljuttatása.

szegmensben
Az

a

értekezés

legfontosabb célkitűzése tehát egy olyan objektív szempont- és értékelési
rendszer kidolgozása, amellyel a kockázati tőkés kifejezheti objektív
„elvárásait” a potenciális befektetési célpontnak minősíthető KKV felé, és
amelyből az adott vállalkozás számára világossá válhatnak a kockázatitőkefinanszírozás feltételeinek való megfelelés lényeges objektív pontjai.
Célkitűzésként jelenik meg a kidolgozott összefüggések, megállapítások
alapján az értékelési rendszer használhatóságának megállapítása, vagyis
tesztelése a zalaegerszegi székhellyel működő kis- és középvállalkozások
körében. További cél a kritériumokat teljesítő KKV-k főként direkt
kommunikáción keresztül történő elérési módjának kidolgozása, mellyel
a két fél közötti információs rés csökkenthető, a kommunikáció
hatékonysága fokozható. A szektor vállalkozásai körében végzett kérdőíves
felmérés eredményei alapján beazonosítom a kockázatitőke-finanszírozás
igénybe vételét korlátozó tényezőket, kijelölöm a fejlesztés lehetséges
irányait, eszközeit. A célok között szerepel olyan általános relevanciával
bíró

tapasztalatok,

ajánlások,

javaslatok

megfogalmazása,

következtetések levonása a célcsoportban megvalósult tőkebefektetések
alapján, melyek segítségével hozzájárulok a hazai kutatási tapasztalatok
szélesítéséhez, ajánlásokat fogalmazok meg a további fejlesztési irányok
kijelölésére, illetve a hazai vállalkozások számára konkrét tapasztalatokat
mutatok be. A fenti célkitűzés eléréséhez a hazai kockázatitőke-finanszírozás
területének kutatásában kevéssé használt (ld. az irodalmi áttekintés 2.5.
pontja)

empirikus

módszert

alkalmazok,
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melynek

során

konkrét

vállalkozások

esetében

esettanulmányok

kockázatitőke-finanszírozás

gyakorlatát.

formájában
A

vizsgálom

disszertációban

a

végzett

vizsgálatok eredményei alapján két SWOT analízist kívánok felállítani.
Célom a megállapítások rendszerezése, a modell szükségességének
alátámasztása, mind a KKV szektorba tartozó vállalkozások, mind az állami
kockázati tőkés(ek) szempontjából strukturált összefoglaló készítése.
A Bevezetésben jelzett kétirányú vizsgálódás kapcsolatrendszerére felírt ábra
a célkitűzésekkel kiegészítve a következő (4. ábra):
Finanszírozói oldal

Vállalkozói oldal

Problémafelvetés

Cél: a kockázatitőke-finanszírozás
ösztönzése a KKV szektorban

Célkitűzések és eszközök
4. célkitűzés:
Tőkefinanszírozást
korlátozó tényezők feltárása

6. célkitűzés: SWOT analízis(ek) összeállítása

1. célkitűzés:
Általános jellemzők,
vonások feltárása

2. célkitűzés: Objektív minősítő modell felállítása

Értékelési
modell

Teszt

5. célkitűzés: Általánosítható
tapasztalatok, ajánlások adása

3. célkitűzés: Marketing
koncepciós rendszer kialakítása

Marketing
koncepció

4. ábra: A kutatás területeinek és a kapcsolódó célkitűzéseknek a
kapcsolatrendszere
Forrás: saját szerkesztés
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER
4.1. A vizsgálatok adatbázisa
A koncepció kidolgozása alapvetően primer kutatómunkára épül, amely
kvalitatív és kvantitatív információgyűjtést is tartalmaz. A dolgozat
kiegészül szekunder adatgyűjtéssel, illetve a téma kimunkálásához szorosan
kötődő szakirodalmi feldolgozással.
Az elsődleges adatgyűjtés folyamán személyes megkeresések, mélyinterjúk
készítése történt főként kvalitatív információk gyűjtésére (Majoros, 2004). A
kvantitatív információk elemzésének bázisát pedig részben egy állami
hátterű kockázatitőke-társaság (KvfP) által rendelkezésemre bocsátott,
részben a Zala Megyei Bíróság Cégbíróságán gyűjtött vállalkozásokra
vonatkozó adatok képezik. Több alkalommal mélyinterjúkat készítettem egy,
a hazai piacon befektetőknek és KKV-knak nyújtott tanácsadással foglalkozó
cég adó- és befektetési szakértőjével, továbbá a jelzett állami hátterű
kockázatitőke-társaság vezérigazgató-helyettesével, kockázatkezelési és
portfóliókezelési igazgatójával, valamint az esettanulmányokban szereplő,
kockázati tőkét igénybe vevő társaságok vezetőivel, munkatársaival. A
primer kutatások folyamatosan zajlottak, az állami kockázatitőke-társaságnál
2006-ban kezdődtek és a 2001. december 20-tól (alapítás) 2008. április 15-ig
tartó időszakot fogják át, az értekezés más részeihez kapcsolódóan 2010.
május 31-én kerültek lezárásra. A primer adatbázisnak része a Zala Megyei
Bíróság Cégbíróságán összegyűjtésre kerülő zalaegerszegi székhelyű kisés középvállalkozásokra vonatkozó beszámoló adatok, melyek az
értekezésben kidolgozott modell tesztelését hivatottak biztosítani. Ez utóbbi
elsődleges adatgyűjtéshez másodlagos forrásként segítséget nyújtott a KSH
Céginformációs adattára (Cég-kód-tár Company-Code-Register 2006/4),
melyet egy pályázatíró cég bocsátott rendelkezésemre. A Cég-kód-tár a teljes
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hazai cégek állományára vonatkozóan a cég alapadatain kívül minőségi
jellemzőket is tartalmaz, amely lehetővé tette a cégek KKV kategóriák
szerinti kigyűjtését, illetve azok besorolását a disszertáció témája szerinti
célszegmentumba. Az időközben megszűnt vállalkozások kiszűrésére az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs szolgáltatását
használtam, amely interneten keresztül (www.e-cegjegyzek.hu) lehetővé
tette a vállalkozások cégjegyzékszám, adószám vagy elnevezés szerinti
keresését és a bejegyzés érvényességének ellenőrzését. Tekintettel KSH
Céginformációs adattára elérhető legfrissebb kiadására (2008-ban a 2006/4es), a zalaegerszegi székhelyű vállalkozások beszámolóinak elemzése a
2006-os év adataira támaszkodik.
Szintén az elsődleges adatgyűjtés részeként kérdőíves felmérést végeztem,
mely a leggyakoribb primer információszerzési eszköz. Célja információt
gyűjteni meghatározott csoportokról (Majoros, 2004), jelen disszertációban a
Zala megyei székhellyel rendelkező KKV szektorra vonatkozóan. A
reprezentativitás

biztosításával

a

felmérés

eredményei

alapján

megállapításokat, következtetéseket fogalmazok meg, a teljes sokaság
bizonyos tulajdonságaira következtetek. Figyelembe vettem, hogy a minta
akkor reprezentálja a választott alapsokaságot, ha „a minta összesített
jellemzői jól közelítik a sokaság ugyanezen összesített jellemzőit”,
ugyanakkor „nem szükséges, hogy a minta minden tekintetben reprezentatív
legyen; a reprezentativitás a konkrét kutatás szempontjából fontos
jellemzőkre korlátozódik” (Babbie, 2001, 212. o.). A technika alkalmazása
során definiáltam az alapsokaságot, majd ezt követően megválasztottam a
reprezentatív mintát (Majoros 2004), melyhez a KSH Zala megye statisztikai
évkönyve 2008. évi adatai nyújtottak segítséget. A mintavételi eljárás
rétegzett mintavétellel valósult meg, amelynek során az alapsokaságot
homogén részcsoportokra bontottam, ezekből a sokaság és a minta
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arányához viszonyított elemeket választottam ki. A rétegképzési ismérv a
vállalkozások létszám-kategóriák (méret) szerinti megoszlása volt. Az
írásbeli megkeresésen alapuló, standard kérdőíves adatfelvétel 2009. október
1 - 2010. január 31. között zajlott. A kérdőív 20, döntően zárt és
válaszalternatívákat kínáló, kisebb részben nyitott kérdéseket (Majoros
2004),

valamint

ötfokozatú

Likert

skálákon

történő

értékeléséket

tartalmazott. Ez utóbbi lehetővé tette a különböző állítások relatív
erősségének megállapítását (Babbie, 2001).
Szekunder adatgyűjtés részben a hazai kockázati tőkeágazat átfogó
vizsgálatakor jelenik meg, melyben elsősorban a Magyar Kockázati és
Magántőke Egyesület statisztikájára alapoztam, részben pedig az európai
kockázati tőkeágazattal történő összehasonlításkor az European Private
Equity & Venture Capital Association adatgyűjtéseire és egyéb angol nyelvű
tanulmányok fordítására építkeztem. Másodlagos adatgyűjtést végeztem a
hazai KKV szektor jellemzése kapcsán, amelyek a magyar KSH
kiadványainak adatgyűjteményeiből, illetve a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (GKM), valamint a jogutódjaként működő Nemzeti Fejlesztési
és Gazdasági Minisztérium (NFGM) gondozásában megjelenő elemzésekből
származnak.

4.2. Az elemzésben alkalmazott módszerek
A disszertációban szereplő kvantitatív adatok feldolgozásának módszertani
alapját statisztikai eszközök széles körű alkalmazása jelenti, melynek során
viszonyszámokat, középértékeket, szóródási mérőszámokat képeztem.
Az egyes ismérv típusok (minőségi és mennyiségi) közötti kapcsolat
feltárása kapcsán hipotéziseket fogalmaztam meg, melyek igazolására
összefüggés vizsgálatokat végeztem. Mennyiségi és minőségi ismérvek
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közötti sztochasztikus kapcsolatot a szórásnégyzet felbontás módszerével
vizsgáltam. Egyes mennyiségi ismérvek vonatkozásában az adatok
nagyságrendje

közötti

kapcsolat

módszerét

korrelációanalízis

szorosságának

alkalmaztam.

A

kimutatásához

Pearson-féle

a

lineáris

korrelációs együttható értékéből két ismérv közötti kapcsolat irányára és
szorosságára következtettem (Hunyadi és szerzőtársai, 2000). Az együttható
eredményét

az

MS

Excel

program

Adatelemzés

eszközével

is

számszerűsítettem. A korrelációs együtthatót t-próba segítségével teszteltem,
hogy meggyőződjek annak értelmezhetőségéről (Hunyadi és szerzőtársai,
2000). A kérdőíves felmérés eredményeinek kiértékelésében egyes fentebb
említett

statisztikai

használtam

módszerek

mellett

asszociációs

vizsgálatot

is

minőségi kategóriák közötti kapcsolatok szorosságának,

intenzitásának kimutatására (Köves-Párniczky, 1975).
A mennyiségi ismérvek közötti kapcsolat törvényszerűségét a regresszió írja
le. A kockázati tőkés portfóliójának vizsgálatához és a modell 4. modulja
szerinti

eredmények

számszerűsítéséhez

kétváltozós

regressziós

függvényeket írtam fel (Babbie, 2001).
A kvantitatív információk elemzéséhez felhasználtam számviteli módszert,
melyet a vizsgálatokba bekerült vállalkozások beszámoló adatainak mérlegés eredménykimutatás szerinti elemzésére használtam (Bíró és szerzőtársai,
2007).

Ez

elemzésekor,

az

érintett

a

modell

állami

kockázatitőke-társaság

tesztelésekor,

illetve

az

portfóliójának

esettanulmányok

elkészítésekor jelentkezett feladatként.
Az Eredmények fejezet a hazai kockázatitőke-finanszírozás területének hazai
kutatásában kevéssé használt módszert, esettanulmányokon keresztül
végzett empirikus vizsgálatokat is tartalmaz. Az esettanulmány módszertani
oldalról tapasztalati vizsgálaton alapuló

kutatási stratégia, amelyet

kimondottan célszerű alkalmazni gyakorlati kérdések tanulmányozására
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(Majoros, 2004). Valamennyi esettanulmány megírása egy vezérfonal
mentén történik, melyhez kapcsolódó pontokat az 5.6. fejezetben mutatom
be. Az esettanulmányok megírásához kapcsolódó primer kutatást kevert
típusú, kvalitatív és kvantitatív jellegű interjúk alapozták meg, mely
tartalmazott egy strukturált interjúhoz kapcsolódó, előre megírt, nyílt
kérdéssort, illetve mélyinterjúkat, melyek az interjú alanyokkal történő
személyes kommunikáción alapultak (Majoros, 2004). Az elemző munkához
felhasználtam a vállalkozások által rendelkezésre bocsátott beszámoló,
illetve egyéb belső adatokat. A kvantitatív adatokat statisztikai, illetve az
elemzés módszerével dolgoztam fel. Amennyiben lehetőség adódott
alternatív finanszírozási megoldások számbavételére, azok költségét - a
kockázatitőke-finanszírozást is beleértve – a konstrukciókhoz kapcsolódó
összes költséget magában foglaló, jelenérték számításon alapuló (a 41/1997.
(III. 5.) Kormányrendeletben szereplő Teljes Hiteldíjmutató számítására
vonatkozó képlet felhasználásával) mutatószámmal fejeztem ki, értékeltem
és hasonlítottam össze.
A disszertáció lezárásaként két SWOT analízist készítettem a hazai
kockázatitőke-finanszírozásra

vonatkozóan,

a

disszertációban

végzett

vizsgálatok eredményei alapján. A SWOT analízis segítséget nyújt
különböző célok és stratégiák meghatározásában, mivel szerepe szerint
összekapcsolja a helyzetértékelést a célok, prioritások kijelölésével, a
szűkebb értelemben vett stratégaalkotással. Ahhoz, hogy a SWOT elemzés
betöltse feladatát, az elkészült tábla tartalmát módszertani eszköz, segédtábla
segítségével elemeztem (Faragó, 2001).
Technikai eszközként az MS Word és Excel programok, utóbbin belül
kiemelten a különböző függvényargumentumok és az Adatelemzés adta
lehetőségeket használtam.
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4. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK
5.1. Az állami kockázatitőke-finanszírozás vizsgálata
5.1.1. Az állami kockázatitőke-finanszírozás intézményi háttere
Ezen rövid terjedelmű fejezetpont alapvető célja a hazai állami hátterű
kockázatitőke-társaságok feltérképezése, illetve a vizsgált vállalkozói
szektor

részéről

a

kockázatitőke-finanszírozás

iránt

megnyilvánuló

érdeklődés nagyságrendjének, az érdeklődés csökkenő tendenciájának
bemutatása. Az áttekintés eredménye szintén a két fél egymásra találását
hatékonyabban

segítő

mechanizmus

kialakítása

szükségességének

hangsúlyozását tette lehetővé. Az áttekintésből továbbá alátámasztom azon
megállapításomat is, mely szerint az állami hátterű kockázatitőke-társaságok
közül a KvfP-nél történt meghatározó számban és nagyságrendben KKV-kba
történő

befektetés.

Ebből

adódóan

a

jelzett

társaság

befektetési

portfóliójának vizsgálata megfelelő bázisként szolgált az értékelési modell
felállítását illetően.

A kormány 2005-ben tűzte ki célul és jelölte ki a 1041/2005. (V. 5.) számú
határozatában az állami tulajdonú tőkefinanszírozást biztosító intézmények
integrált rendszerének kialakítását, az innovációt és KKV fejlesztést
támogató befektetési intézménycsoport felállítását, a 2052/2006. (III. 20.)
számú határozatában pedig a vállalkozói banki feladatok kialakításáról és a
kis- és középvállalkozás-fejlesztési intézményrendszer továbbfejlesztéséről
rendelkezett. A kormányzati célkitűzésnek megfelelően létrejött az állami
tulajdonban lévő tőkefinanszírozást végző intézmények integrált rendszere, a
Corvinus Cégcsoport. A Cégcsoporthoz az alábbi intézmények tartoztak
(2008 végéig):
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 Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
 Beszállítói Befektető Zrt.
 Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
 Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.
Az első két társaság befektetési portfólióját kezelésre az MFB Invest Zrt.
vette át26, újabb befektetések a társaságoknál már nem történnek.
Kockázati típusú tőkebefektetéssel még két állami cég foglalkozik:
 Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
 Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
A fentebb említett célkitűzések alátámasztása érdekében röviden áttekintem
a célcsoport számára befektetések nyújtására 2009-ben is nyitott társaság
befektetési politikájának főbb elemeit, üzleti aktivitásáról rendelkezésre álló
szekunder adatokat 2008 végéig.

A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. az MFB-csoport tagja, az
MFB Invest Zrt. 100%-os tulajdona, alapvető feladata, hogy több, az induló,
illetve korai életszakaszban lévő innovatív KKV-kba befektetést eszközlő
kockázatitőke-alapot hozzon létre és kezelje azokat. Elsőként 5 milliárd Ft
jegyzett tőkével 15 évre hozták létre 2005-ben a Corvinus Első Innovációs
Kockázati Tőkealapot (CELIN). A szervezet elsősorban a 150-250 millió Ftos, jellemzően 5-8 éves időtartamra biztosított tőkebefektetései révén
elsősorban az induló és kezdeti szakaszban lévő vállalkozások támogatásával
járul hozzá a hazai innováció érvényesüléséhez, gazdasági hasznosulásához.
A Tőkealap-kezelő Zrt. kezelésében működő, az MFB által megalapított
MFB Fejlesztési Tőkealap 2008 végén jött létre, így egységes szerkezetbe
26

Az MFB Invest Zrt. befektetései célcsoportjai alapvetően a közép- és nagyvállalkozások,
tehát a KKV-k tőkefinanszírozásból kivonult. Ezt a szerepkört 2007. július 6-ától a Magyar
Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) vette át, amely kezeli a KKV-k külső
finanszírozási forrásokhoz való hozzájutását segítő JEREMIE program holdingalapját.
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került az MFB Zrt. és az MFB Invest Zrt. befektetési portfóliója, aktív
befektetési tevékenység

azonban

már

nincs

(NFGM,

2009/b).

A

tőkebefektetések iránti érdeklődés főként a mikrovállalkozásokat jellemezte,
a középvállalkozások részéről nagyon kicsi aktivitást mérhetünk. Az évről
évre csökkenő számú beérkezett kérelmek csak nagyon kis hányada részesült
pozitív elbírálásban (6. táblázat).

6. táblázat: A Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. üzleti aktivitása,
2005-2008
Megnevezés/Vállalkozói kategória
Mikro Kis Közép
Összesen
Corvinus Első Innovációs Kockázati Tőkealapból
Beérkezett megkeresés (db)
98
10
0
108
Megkötött szerződések száma (db)
3
1
0
4
Megkötött szerződések értéke (millió Ft)
356 640
0
996
MFB Fejlesztési Tőkealapból
Beérkezett megkeresés (db)
98
10
0
108
Megkötött szerződések száma (db)
2
5
10
19*
Megkötött szerződések értéke (millió Ft)
119 864
7 949
12 351*
*Az összesített adatok a nagyvállalatokra vonatkozó értékeket is tartalmazzák.

Forrás: NFGM (2009/b), 67. o. és 68. o.

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 2001. december 20-ától működik,
többszöri tőkeemelést követően 4,2 milliárd Ft-ra növekedett saját tőkéjének
90,91%-a állami tulajdonban van27. A szerződések a hazai KKV-k
fejlődésének, növekedésének támogatása érdekében 10-100 millió Ft-os
tőkebefektetésre, 3-5 éves időtartamra maximum 49%-os részesedés
szerzéssel köthetők meg. A befektetések iránti érdeklődés itt is a
mikrovállalkozásokra

jellemző,

és

szintén

a

legkevésbé

a

középvállalkozásoktól érkezik megkeresés. A megkeresések számának
27

Magyar Állam (tulajdonosi jogok gyakorlója a Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási
Zrt.) mellett a Társaság részvényese a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. a Budapest Bank Nyrt.,
a Garantiqa-Hitelgarancia Zrt., a Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és
az Erste Bank Hungary Nyrt.
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csökkenése mellett eddig mindössze a vállalkozások 16%-ával történt csak
szerződéskötés. Az 51 vállalkozásba történő befektetés körülbelül ¼-e volt
induló cég, 19 vállalkozás esetében sikeres exit valósult meg (7. táblázat).

7. táblázat: A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. üzleti
aktivitása, 2003-2008
Megnevezés
Beérkezett megkeresés (db)
Megkötött szerződések száma (db)
Megkötött szerződések értéke (millió Ft)

Mikro
171
29
1 452

Kis
116
20
1 583

Közép
26
2
185

Összesen
313
51
3 320

Forrás: NFGM (2009/b), 70. o.

A 100%-ban állami tulajdonban lévő Regionális Fejlesztési Holding Zrt. a
hozzá tartozó cégcsoporttal a térségi versenyképességet, gazdaságfejlesztést,
szerkezetváltást támogatja. Széleskörű tevékenységei között szerepel a
kockázati tőke és fejlesztési hitelek kihelyezése. Az ezzel foglalkozó
társaságai elsősorban magántőkét kiegészítő társfinanszírozóként 3-5 éves
konstrukciókkal ígéretes projektekben 200 ezer euró összeghatárig tőkével
vesz részt. A társaság aktivitására vonatkozóan nem állnak rendelkezésre
információk (NFGM, 2009/b).
Az Informatikai Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-t 2002 júniusában 3
milliárd Ft jegyzett tőkével 15 éves működési időtartamra alapította meg a
100%-os állami tulajdonban lévő Regionális Fejlesztési Holding (RFH) Zrt.
azzal a céllal, hogy segítse az informatika és a távközlés terén tevékenykedő
induló és kezdeti fejlődési, illetve expanziós szakaszukban lévő mikro-, kisés középvállalkozásokat. Az RFH ezen leányvállalata volt az egyetlen,
amely az 1998-as törvény28 szabályai szerint működött. A társaság hazai
28

1998. évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról,
valamint a kockázati tőkealapokról, amely 2006. január 1-ig volt hatályos.
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információs társadalom működése, valamint

a megjelölt

szektorok

innovációs tevékenysége eredményeinek üzleti célú hasznosítása érdekében
egy vállalkozásnak 50-450 millió Ft közötti tőkebefektetést 25-49% közötti
részesedés szerzéssel szán 3-7 éves időtartamra (NFGM, 2009/b). A
működés első két évében gyakorlatilag befektetésre nem került sor
(hiányzott a stabil vezetés). 2008 végéig, fennállásának 7 éve alatt mindössze
11 vállalkozásba történt befektetés átlagosan 243 millió Ft értékben. A
megkeresések száma itt is csökkenő és kizárólag a kisvállalkozásoknál
koncentrálódik. A megkeresések szintén közel ¼-e esetében történt
szerződéskötés (8. táblázat). 2008 végéig 3 befektetés térült meg.

8. táblázat: Az Informatikai Kockázati Tőkealap üzleti aktivitása, 2002-2008
Megnevezés
Beérkezett megkeresés (db)
Megkötött szerződések száma (db)
Megkötött szerződések értéke (millió Ft)

Mikro
0
0
0

Kis
46
11
2675

Közép
0
0
0

Összesen
46
11
2675

Forrás: NFGM (2009/b), 74. o.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a kockázati tőke
hazánkban a KKV szektor csak egy nagyon kis hányada számára oldott meg
finanszírozási problémát (figyelembe véve, hogy a jelzett vállalkozói csoport
vonatkozásában az állami hátterű finanszírozóknak van jelentős szerepe). A
tőkebefektetések iránti érdeklődés és a pozitív elbírálásban részesült
kérelmek száma is folyamatosan csökken, melyből adódóan is szükségesnek
mutatkozik a két fél egymásra találását hatékonyabban segítő mechanizmus
kialakítása. Az üzleti aktivitás alapján a KvfP-nél történt meghatározó
számban és nagyságrendben KKV-kba történő befektetés, vagyis a jelzett
társaság befektetési portfóliójának vizsgálata alapján tett megállapítások
hozzájárulhatnak az értékelési modell felállításának megalapozásához.
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5.1.2. Az állami kockázatitőke-társaság portfóliójának analízise

Jelen fejezetpontban a célkitűzések között feltett első kérdésre válaszolok,
vagyis hogy milyen általános vonásai (összefüggések, tendenciák) vannak
a

KKV-k

állami

forrásból

megvalósuló

kockázatitőke-

finanszírozásának? Ehhez részletes analízist készítettem a jelzett célcsoport
vonatkozásában meghatározó jelentőségű állami társaság, a KvfP portfóliója
(2008. április 15-ig megvalósult befektetések) segítségével. Az elemzés
során kapott eredményeket az egyes területeket vizsgáló fejezetpontok végén
foglalom össze. A kidolgozást megelőzően egyúttal visszautalok az irodalmi
áttekintés 2.4.4. Állami szerepvállalás megítélése a kockázatitőke-piacon
pontjában a szerzővel egyetértésben megfogalmazott azon következtetésre,
mely szerint az állami részvétel hatékonyságának megítélésével kapcsolatos
legfontosabb probléma, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő és elegendő
információ (Karsai, 2002). Arra a következtetésre jutottam, hogy jelentős
eredményekkel gazdagítom az állami befektetések kapcsán hiányzó hazai
kutatói tapasztalatokat, továbbá, hogy egyes következtetések hozzájárulnak a
második célkitűzésben megfogalmazott értékelési modell felállításához.
5.1.2.1. Az elemzés kiinduló pontjai
Mindenekelőtt

fontos

leszögezni,

hogy

e

befektetések

lehetséges

partnereinek körét azon mikro-, kis- és középvállalkozások jelenthetik,
amelyek teljesítik a 2004. évi XXXIV. törvényben29 meghatározott
feltételeket. A befektetett tőke ellenében a kockázatitőke-társaság a
vállalkozásban tulajdonhányadot

29

szerez,

melynek

mértéke

a

KvfP

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 3. §.
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üzletszabályzata30 és a tulajdonosi jogokat gyakorlók belső előírásai szerint a
49%-ot nem haladhatja meg. Az egy vállalkozásba befektethető összeg alsó
határa, vagyis az igényelhető legkisebb összeg normál esetben 20 millió Ft,
egyszerűsített eljárásban 10 millió Ft. A normál esetet alapul véve maximum
49%-os részesedésszerzés esetében ez a tőkeemeléssel 40 816 ezer Ft-os,
anélkül 20 816 ezer Ft rendelkezésre álló jegyzett vagy saját tőkét jelent.
A KvfP-nél a megvalósult befektetések esetében kimutattam, hogy a
befektetést megelőzően az egy vállalkozásra jutó jegyzett tőke 106,56 millió
Ft, amely a vállalkozások méretét tekintve a közepes kategóriánál mutatja a
legmagasabb értéket. Az intenzitási viszonyszámok értéke, vagyis a fajlagos
jegyzett tőke nagyságrend a vállalkozások méretével párhuzamosan nő (9.
táblázat). A vállalkozások 4/5-e kft., 1/5-e zrt. formában működik.

9. táblázat: A KvfP befektetéseit jellemző adatok 2008. április 15-ig
Befektetést
Vállalkozói
Vállalkozások
megelőzően a jegyzett
kategória
száma (db)
tőke (millió Ft)
Mikro
726,80
11
Kis
3 115,75
34
Közepes
1 272,50
3
Összesen
5 115,05
48

Fajlagos
jegyzett tőke
(millió Ft/db)
66,07
91,64
424,17
106,56

Jegyzett tőke
megoszlása (%)
14%
61%
25%
100,0%

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

A rendelkezésre álló tőke tekintetében a jegyzett tőke nagysága egyes
esetekben csak részben meghatározó, ugyanis emellett figyelembevételre
kerülhet a vállalkozások belső forrásból, azaz az alaptőkén felüli vagyonból
történő tőkeemelési lehetősége is. A KvfP portfóliójában szereplő
valamennyi vállalkozásra vonatkozóan a jegyzett tőkére teljesült a
követelmény.

30

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. Üzletszabályzata, hatályos: 2007. aug. 18-tól.
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5.1.2.2. A megvalósult tőkebefektetések jellemzése
A társaságnál 2008. április 15-ei állapot szerint 48 vállalkozásba történt
tőkebefektetés összesen 2 988,75 millió Ft értékben. A kihelyezésre került
tőke sokféle gazdasági ágazatot érintett (5. ábra). A befektetések többsége a
gépipar, valamint az idegenforgalom és vendéglátás területén került
felhasználásra, de hangsúlyos még az élelmiszeripar és csomagolóanyaggyártás. Ágazatcsoportokat összevonva azt állapítottam meg, hogy a
kockázati tőkét igénylő vállalkozások 60%-a az ipari (feldolgozóipari),
31%-a a szolgáltató és 8%-a a kereskedelmi szektorból került ki, s ezen
sorrendiség a befektetett tőke nagyságrendje szerint is érvényes.
Adatkezelés; Kerámiagyártás; Gyógytermékgyártás; Vegyipar; Fuvarozás; Oktatás; Egyéb

2,1%

Informatika, távközlés; Környezetvédelem;
Orvosiműszer-gyártás

4,2%
8,3%

Kereskedelem; Faipar

Adott aránnyal
rendelkező
ágazatok

10,4%

Csomagolóanyag-gyártás

12,5%

Élelmiszeripar

14,6%

Idegenforgalom, vendéglátás

18,8%

Gépipar

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

A befektetésben részesült vállalkozások aránya az egyes ágazatokban (%)

5. ábra: A KvfP portfóliójának teljes ágazati megoszlása 2008. április 15-ig
Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján szerkesztve
Kimutattam, hogy átlagosan egy vállalkozásba 62 millió Ft került
befektetésre, fajlagosan a legkevesebb az oktatási ágazatot érintően, a
legtöbb pedig a vendéglátóiparban. A vállalkozások fele 50 millió Ft
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(medián) alatt, a másik fele e feletti tőkejuttatásban részesült. Bár a
befektetést megelőzően rendelkezésre álló jegyzett tőke átlagos értéke 100
millió Ft felett van, ugyanakkor a vállalkozások fele 61 millió Ft (medián)
alatti alaptőkével (törzstőkével) rendelkezik. A legkisebb a fuvarozás
esetében, legnagyobb pedig a gazdasági szolgáltatásokat végzőknél. Az
állami befektető átlagosan 42%-os részesedést szerzett a vállalkozásokban,
és leggyakrabban (módusz) az üzletpolitika szerint maximálisan elérhető
(49%) tulajdoni aránnyal képviseltette magát (10. táblázat).

10. táblázat: A KvfP portfóliójának ágazatcsoportonkénti jellemzői
Gazdasági ág
Feldolgozóipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
Ingatlanügyletek, gazdasági
tevékenységet segítő szolgáltatás
Oktatás
Egyéb közösségi, társadalmi és
személyi szolgáltatás
Összesen

Fajlagos
befektetés
(millió Ft/db)
58,51
46,00
82,43
49,00

Fajlagos
jegyzett tőke
(millió Ft/db)
109,20
51,75
106,82
50,00

Kvfp átlagos
részesedése
(%)
41,9%
47,3%
45,5%
49,0%

67,30

164,83

32,5%

41,00

65,00

38,7%

79,67

127,96

40,5%

62,27

106,56

42,1%

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

A vizsgált mennyiségi adatok különbözősége szóródási mérőszámokkal
jellemezhető31. Ezzel kapcsolatos megállapításom, hogy az állami befektető
által szerzett részesedés átlagos értéke jellemzi legjobban a portfólió egészét,
mivel a legkisebb átlagtól vett eltérés az állami befektető által szerzett
részesedés mértékében mutatkozott (11. táblázat).

31

A mutatószámok közül a relatív szórás értékeit érdemes elsősorban kiemelni, mivel az
összehasonlíthatóvá teszi a szórásokat és alkalmas arra is, hogy megmutassa, mennyire
jellemzi az átlag a minta egészét (Köves-Párniczky, 1975).
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11. táblázat: A KvfP portfóliójára számított szóródási mérőszámok
Szóródási
mérőszámok32

Átlagos
Szóródás
eltérés (δ)
terjedelme (R)
millió Ft (%)

Jegyzett tőke
(millió Ft)
Befektetett összeg
(millió Ft)
Állami tőkés
részesedése (%)

Relatív szórás
(V)
%

301

72

108

101,5%

86

23

26

41,7%

36

8

10

24,4%

az adatok szóródási
tartománya

Értelmezés

Szórás (σ)

az adatok átlagtól vett átlagos eltérése
millió Ft-ban és %-ban kifejezve

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján szerkesztve

A továbbiakban a megvalósult befektetésekre jellemző két minőségi és
három mennyiségi ismérv közül - egyszerre kettő - közötti kapcsolat
szorosságának elemzését végeztem el. Ennek kapcsán az alábbi hipotéziseket
fogalmaztam meg, melyek igazolására statisztikai módszereket használtam.
Statisztikai

értelemben

mutatható

ki összefüggés

a

kockázatitőke-

befektetések vonatkozásában az alábbiak között:
1. A vállalkozások adott ágazatcsoporthoz való tartozása, valamint KKV
klasszifikációja és
 az igénybe vett kockázati tőke nagyságrendje, vagy
 a befektetést megelőző évben a vállalkozás jegyzett tőkéjének
nagyságrendje, vagy
 a kockázati tőkés által szerzett részesedés mértéke között.
2. A vállalkozásba befektetett kockázati tőke, a befektetést megelőző évben a
vállalkozás jegyzett tőkéjének nagyságrendje, a kockázati tőkés által szerzett
részesedés mértéke (egyszerre kettő) között.

32

( xi  x ) 2 ; V  
R=xmax-xmin;   xi  x ;

x
N
N
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Az 1. pontban megfogalmazott hipotézis igazolására a szórásnégyzet
felbontás33, a 2. pontban felsorolt mennyiségi ismérvek közötti kapcsolat
minősítésére pedig a korrelációanalízis módszerét alkalmaztam.

12. táblázat: A szórásnégyzet felbontás módszerének eredményei
Megnevezés
H2
Ágazatcsoport - befektetett tőke
5,08%
Ágazatcsoport - befektetés előtti jegyzett tőke
2,10%
Ágazatcsoport - kockázati tőkés szerzett részesedésének
3,81%
mértéke
Vállalkozói kategória - befektetett tőke
1,63%
Vállalkozói kategória - befektetés előtti jegyzett tőke
18,29%
Vállalkozói kategória - kockázati tőkés szerzett
12,31%
részesedésének mértéke

H
0,23
0,14

Szorosság34
laza
laza

0,20

laza

0,13
0,43

laza
közepes

0,35

laza

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

Megállapítottam, hogy az első hipotézis nem, a második pedig részben
igazolódott. Vagyis az ágazatcsoporthoz való tartozás egyik mennyiségi
ismérv alakulásában sem meghatározó (H2), tehát az azon kívüli egyéb
tényezőnek van jelentősebb szerepe (12. táblázat). A vállalkozások KKV
kategóriák szerinti klasszifikációja befolyásoló szerepének megítélése
kapcsán pedig azt állapítottam meg, hogy valamennyi vizsgált mennyiségi
ismérv alakulását főként a vállalkozói kategóriába tartozáson kívüli tényezők
határozzák meg. Statisztikai értelemben is kimutatható közepes kapcsolat
van a vállalkozások mérete és a befektetés előtti jegyzett tőke nagyságrendje
között, de nincs a méretnek szerepe a befektetett tőke és a kockázati tőkés
által szerzett részesedés nagyságrendjének alakulásában. A tőke igénylésekor
a legtöbb cég (34 db) kisvállalkozásként működött, 11 cég tartozott a mikro
 2K ; 2
(x j  X )2 ;
( xij  X ) 2


K
2 
2

N
N
34
Értékelés: 0,00 és 0,40 között laza kapcsolat, vagy a kapcsolat hiánya, 0,41 és 0,70 között
közepes, 0,71 és 0,90 között szoros, 0,91 és 1,00 között igen szoros kapcsolat értelmezhető
(Molnár, 2007).
33

H2 
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kategóriába, és 3 középvállalkozás számára történt kihelyezés. A felhasznált
tőke segítségével történő fejlődés folyamán két vállalkozás lépett a
következő, magasabb kritériumokat tartalmazó osztályba (egy mikro- a kis-,
illetve egy kisvállalkozás a közepes csoportba).
A befektetett tőke nagyságrendjével kapcsolatos vizsgálat eredményét az is
alátámasztotta, hogy a befektetett tőke és a vállalkozások száma alapján
képzett megoszlási viszonyszámok az egyes méretkategóriáknál nagyon
közel estek egymáshoz (13. táblázat). A megvalósult befektetések nagy
része, 71%-a a kisvállalkozásokat finanszírozta, s ehhez kapcsolódóan a
befektetett tőke 70%-a is ezen szektor fejlődését támogatta. A megoszlási
viszonyszámok alapján valószínűsíthető, hogy a mikrovállalkozásokban még
jelentős ki nem használt potenciál van. A középvállalkozások relatív kicsi
piaci részesedése alapján pedig azt valószínűsítem, hogy a szegmens
bizonyos hányada rendelkezik megfelelő hitelképességgel, illetve már
vállalni tudja a tőke- és kamattörlesztés révén megvalósuló folyamatos
tőkekivonás terhét - amely például a hitelfinanszírozással jár együtt -, így
kevésbé szorulhat rá a tőke típusú finanszírozás igénybevételére. A 13.
táblázat alapján látható az is, hogy a tőkés által szerzett részesedés átlagos
nagysága a vállalkozások méretével fordítottan arányosan alakult.
13. táblázat: A KvfP portfóliójának jellemzői méretkategóriák szerint
Vállalkozói
kategória
Mikro
Kis
Közepes
Összesen

Befektetett
Befektető átlagos
tőke
részesedése (%)
(millió Ft)
47,5%
653,00
2 080,75
42,7%
255,00
17,8%
2 988,75
42,1%

Megoszlási viszonyszámok (%)
Befektetett
Vállalkozások
tőke
száma
21,8%
22,9%
69,6%
70,8%
8,5%
6,3%
100,0%
100,0%

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva
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A mennyiségi ismérvek nagyságrendje közötti kapcsolat szorosságának
kimutatására alkalmazott Pearson-féle lineáris korrelációs együttható35
értékéből a két ismérv közötti kapcsolat irányára és szorosságára
következtettem36. Az együttható eredményét az MS Excel program
segítségével37 ellenőriztem. Az együtthatót az értelmezhetőség megállapítása
miatt t-próbával is teszteltem. Ennek kapcsán H0 hipotézisem, hogy t=0, azaz
az ismérvek között nincs kapcsolat, H1 pedig, hogy t≠0, vagyis a vizsgált
jelenségek közötti kapcsolat értelmezhető, szignifikáns (Köves-Párniczky,
1975). A kritikus t érték38 valamennyi esetben ±2,013, így a H0 hipotézist
(nincs kapcsolat) elfogadtam, ha a számított t érték39 ±2,013 közé esett,
ellenkező esetben H1 hipotézist (szignifikáns kapcsolat) fogadtam el.
14. táblázat: A korrelációanalízis eredményei

Megnevezés

Pearson-féle korrelációs együttható
értéke (r)
Kockázati
Befektetett Jegyzett
tőkés
tőke
tőke
részesedése

Befektetett
tőke
Jegyzett tőke

-

0,51
-

-0,19
-0,83

t-próbák értéke
Befektetett
tőke

Jegyzett
tőke

Kockázati
tőkés
részesedése

-

4,090

-1,333

-

-10,233

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a befektetett összeg és a jegyzett
tőke nagyságrendje között pozitív irányú és közepes kapcsolat (r = 0,51), a
jegyzett tőke és a kockázati tőkés részesedése között pedig negatív irányú és
35

r

 ( x  x ) * ( y  y)
 ( x  x ) * (x  y )
2

2

36

r értéke -1 és +1 között változhat. Értékelés: 0,00 és 0,40 között laza kapcsolat, vagy a
kapcsolat hiánya, 0,41 és 0,70 között közepes, 0,71 és 0,90 között szoros, 0,91 és 1,00
között igen szoros kapcsolat értelmezhető (Molnár, 2007).
37
Eszközök menüsoron belül az Adatelemzés - Korrelációanalízis felhasználásával.
38
5 %-os szignifikancia szint és n-2 szabadságfok melletti érték
39
r
t
* n  2 (két ismérv közötti kapcsolat esetén)
1 r 2
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szoros kapcsolat (r = - 0,83) van. Mindkét esetben a H1 hipotézist fogadtam
el, mivel a t-próba igazolta a szignifikáns kapcsolatot (14. táblázat).

A korrelációanalízis eredményei alapján újabb hipotéziseket fogalmaztam
meg, melyek igazolását szintén statisztikai módszerrel végeztem el. Vagyis:
1. a jegyzett tőke (tényváltozó) a befektetett tőke nagyságára
(eredményváltozó) adott függvény szerint hat, vagyis az összefüggés
leírható függvénnyel (képlettel), továbbá
2. a

jegyzett

tőke

(tényváltozó)

a

kockázati

tőkés

szerzett

részesedésének nagyságára (eredményváltozó) adott függvény szerint
hat, vagyis az összefüggés leírható függvénnyel (képlettel).
A fenti mennyiségi ismérvek közötti kapcsolat törvényszerűségének
leírásához kétváltozós regressziós függvényeket kerestem, melyek mindkét
hipotézis elfogadhatóságát igazolták.

Megállapítottam, hogy a jegyzett és a befektetett tőke közötti összefüggés az elvégzett illeszkedésvizsgálatok alapján - legpontosabban hatványkitevős
regressziós függvénnyel írható le, amelynek egyenlete:

= 7,69 ∙

,

. Ez

azt jelenti, hogy amennyiben a jegyzett tőke (millió Ft) 1%-al nő, akkor a
befektetett tőke (millió Ft) értéke átlagosan 0,46%-al növekszik, vagyis a
befektetett tőke rugalmatlanul reagált

a jegyzett tőke változására

(ε=0,49<140). A jegyzett tőke a befektetett tőke nagyságát 59%-ban
magyarázza (r-négyzet). A modell szignifikáns, mert a varianciaanalízis (F
szignifikanciája) 99%-osnál nagyobb megbízhatóságot mutatott (2. sz.
melléklet). Az illeszkedésvizsgálat szerint az eredményváltozó tényleges és
becsült értékei átlagosan 7,6%-kal térnek el egymástól (relatív hiba V(e)<1040



b1  lg x
lg y
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15%), vagyis a hatványkitevős függvény jól reprezentálja a kapcsolat
törvényszerűségét (6. ábra). A regresszióbecslés eredményeinek hipotézis
ellenőrzése kapcsán pedig bebizonyosodott, hogy a két ismérv közötti
kapcsolat

szignifikáns és nem csak véletlenszerű (t-próba szerint

Befektetett tőke (millió Ft)

t=8,114>±2,013, a varianciaanalízis szerint F=65,84 >4,05) 41.
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6. ábra: A jegyzett és a befektetett tőke közötti kapcsolat
Forrás: saját szerkesztés

Megállapítottam, hogy a jegyzett tőke és a kockázati tőkés szerzett
részesedése közötti adatokra legpontosabban lineáris regressziós függvény
illeszthető, amelynek egyenlete:

= 0,5073 − 0,0008 ∙

. Ez azt jelenti, hogy

amennyiben a jegyzett tőke (millió Ft) 1%-kal nő, akkor a szerzett
részesedés értéke (%) átlagosan 0,0008%-al csökken, vagyis a szerzett
részesedés rugalmatlanul reagál a jegyzett tőke változására (׀ε=׀0,20<142) (3.
sz. melléklet). Az eredményváltozó tényleges és becsült értékei átlagosan

41

b
 (e) ;
t 1 ; F
V ( e) 
 (b1 )
lg yátlag

42
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13,7%-kal térnek el egymástól (relatív hiba V(e)<10-15%), a lineáris
függvény tehát jól reprezentálja a kapcsolat törvényszerűségét. A
regresszióbecslés eredményeinek hipotézis ellenőrzése kapcsán igazolódott,
hogy a két ismérv közötti kapcsolat szignifikáns (t-próba szerint
׀t=׀10,250>±2,013, a varianciaanalízis szerint F=105,06>4,05). A jegyzett
tőke nagysága a kockázati tőkés részesedésének nagyságát 69%-ban
magyarázza (r-négyzet), a modell pedig szignifikánsnak tekinthető, mert a
varianciaanalízis (F szignifikanciája) 99%-osnál nagyobb megbízhatóságot

Kockázati tőkés részesedése (%)

mutatott (7. ábra).
50%
45%
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y = -0,0008x + 0,5073
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7. ábra: A jegyzett tőke és a tőkés részesedése közötti kapcsolat
Forrás: saját szerkesztés

Összegzés, következtetések
Megállapítottam, hogy a kockázati tőke - a vizsgált állami társaság
portfóliója alapján - főként a kisvállalkozások beruházási elképzeléseit
támogatta. Átlagos értékét tekintve az igényelhető minimumot jelentősen
meghaladó tőkekihelyezés valósult meg, amely a nagyobb méretű
vállalkozások esetében nagyobb fajlagos értékkel párosult. A tőkés által
szerzett részesedés átlagos nagysága 42%, a KKV klasszifikációt tekintve az
80

átlagos részesedés értékek pedig a vállalkozások méretével fordítottan
arányosan alakultak. A vállalkozások tőkeszükségletének mértékét jelzi,
hogy

leggyakrabban

az

állami

finanszírozótól

kapható

maximális

részesedésnek megfelelő (49%) tőkeigénylési lehetőséget használták ki. A
tőkejuttatás elsősorban a feldolgozóipar, másodsorban a szolgáltató
szektorhoz tartozó ágazatok versenyképességének javításához járult hozzá.
Igazoltam, hogy a vállalkozások ágazatcsoportonkénti hovatartozása nincs
jelentősebb hatással sem a befektetett tőke, sem a befektetést megelőző év
jegyzett tőkéje, sem a kockázati tőkés által szerzett részesedés nagyságára
vonatkozóan. A vállalkozások KKV kategóriák szerinti klasszifikációja
statisztikai értelemben nem befolyásolja a befektetett tőke és a szerzett
részesedés nagyságrendjét, ugyanakkor jelentősebb befolyással bír a
befektetés előtti jegyzett tőke értékének meghatározottságában (közepes
kapcsolat). Igazoltam, hogy a befektetés előtti jegyzett tőke összegének
növekedésével a befektetésre kerülő kockázati tőke abszolút nagysága
statisztikailag is kimutatható mértékben növekszik (pozitív irányú közepes
kapcsolat), míg a jegyzett tőke növekedésével párhuzamosan a kockázati
tőkés részesedése csökken (negatív irányú szoros kapcsolat). Kimutattam,
hogy az előbbi közötti összefüggés törvényszerűsége egy
egyenletű

hatványkitevős,

utóbbi

pedig

egy

= 7,69 ∙

,

= 0,5073 − 0,0008 ∙

egyenletű lineáris regressziós függvénnyel írható le.

5.1.2.3. Pénzügyi megfelelőség (objektív mutatók) megítélése
A KvfP üzletszabályzata szerint az ügyfélminősítés során adható maximális
pontszám fele objektív gazdálkodási mutatók, 30%-a a cég és projekt
kockázatok alapján, 20%-a a piaci szempontok szerint kerül szétosztásra. Az
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adott vállalkozás kapcsán felmerülő pénzügyi kockázat az alábbi (objektív
gazdálkodási) mutatószámok alapján 43 kerül értékelésre:
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mutatószámok

megválasztása,

összetételének, hangsúlyainak meghatározása a tőkét biztosító döntésének
függvénye, azonban a vizsgált tőketársaság által alkalmazott értékelési
rendszer jó alapot biztosít a tőkepótlásban részesült társaságok objektív
megfelelősége kapcsán összefüggések feltárására, megállapítások tételére.
Mivel az objektív mutatószámok a vállalkozásoknak a tőkebefektetési igény
benyújtását megelőző évi gazdálkodási adataiból kerülnek képzésre, így
azok számításához szükséges bizonyos gazdálkodási múlt. Ennek okán a 48
tőkebefektetésben részesült vállalkozásból 39 értékelhető (81%), a további 9
cég vagy a tőkebefektetés évében került megalapításra, vagy projektcég44
lévén az adott évi adatok meglehetősen minimális információt hordoznak az
illető

társaság

gazdálkodásáról,

így

azok

értékeléséből

megfelelő

következtetések levonására nincs lehetőség45.

43

A számított mutatókra adható pontszám a mutató adott intervallumba eső értékétől, illetve
a mutatóhoz kapcsolt súly nagyságrendjétől függ.
44
Adott beruházás megvalósítására létrejövő vállalkozás, amely a beruházás befejezését
követően többnyire megszűnik.
45
A gazdálkodási múlttal nem rendelkező vállalkozások esetében az ügyfélminősítésre
adható teljes pontszám arányosan megoszlik a projekt kockázata és a piaci szempontok
között. Esetükben pénzügyi kockázat elemzésére, mutatószámok képzésére értelemszerűen
nem kerül sor.
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1. Elemzés az összpontszámok alapján
Terjedelem: 69
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Módusz: 85
Átlag: 61

IQT: 36

Medián: 59
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8. ábra: Összpontszámok, középérték- és terjedelemmutatók
Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva és szerkesztve

Megállapítottam, hogy az egyes vállalkozások az összpontszám átlagosan
61%-át érték el. Egy vállalkozás kapta meg az adható maximális pontszámot
(informatika), viszont a legrosszabb minősítésű az elérhető pont kevesebb,
mint

⅓-át

(31%)

szerezte

meg

(gépipar).

Mindkét

társaság

kisvállalkozásként működik. Mivel a teljes terjedelemmutató (R=69) a
szélsőségesen nagy, illetve kicsi értékeket is tartalmazza, szükséges lehet az
interkvartilis terjedelem46 meghatározása is. Amennyiben tehát a szélsőséges
adatoktól eltekintünk az eltérés mintegy a felére csökken (IQT=36). A
leggyakrabban a 85 pontos ügyfélminősítés fordult elő (módusz), míg a
középső értékű (medián) 59 pontos (8. ábra). Fontos megállapításom, hogy
az azonos ágazatcsoportban működők teljesítménye kevésbé különbözik,

46

A felső (Q3) és az alsó (Q1) negyedelő közötti különbség. IQT(IQR)=Q3-Q1.
n  1 , n: elemek száma, k=4, j=adott kvartilis értéke (Köves és társa, 1975).
SQj  j *
k
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mivel valamennyi ágazatcsoporthoz tartozóan alacsonyabb szóródási
tartományokat találtam (R), mint a befektetési portfólió egészére. Ezek közül
a legnagyobb eltérés az élelmiszeripari vállalkozások által elért pontszámok
között

van,

ágazatcsoportonként

nézve

ez

a

feldolgozóiparban

tevékenykedőket jelenti (15. táblázat).

15. táblázat: Az összpontszámok ágazatcsoportonkénti vizsgálatának adatai
VállalkozáElért
Fajlagos Szóródás Átlagos
sok
összpontSzórás Relatív
összpont- terjeeltérés
Ágazatcsoport számának
szám
szórás
szám
delme
(σ)
megoszlása megoszlása
(V)
(δ)
(pont/db)
(R)
(%)
(%)
69%
68%
60
64
14,7
16,9 27,9%
Feldolgozóipar
5%
5%
59
2
1,0
1,0
1,7%
Kereskedelem
8%
7%
57
20
4,2
4,5
7,9%
Vendéglátás
3%
2%
45
0
0,0
0,0
0,0%
Szállítás
Gazdasági
8%
10%
80
46
12,7
14,8 18,5%
szolgáltatás
3%
4%
88
0
0,0
0,0
0,0%
Oktatás
Egyéb
5%
4%
45
8
4,0
4,0
8,9%
szolgáltatás
100%
100%
61
17,6
20,3 33,3%
Összesen
69

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

A vizsgálatba bevont 39 vállalkozás nagy része kisvállalkozásként működik,
10%-uk a legkisebb, 8%-uk pedig a legnagyobb méretkategóriába tartozik. A
jelzett arányokhoz igazodik a kategóriákhoz tartozó összpontszámok
megoszlása is, a fajlagos összpontszám pedig a vállalkozások méretével
párhuzamosan nő. A szóródás terjedelme a legkisebb és legnagyobb
méretkategóriánál alacsonyabb, a kisvállalkozások esetében pedig a
vállalkozásonkénti vizsgálatnál számítottal megegyező értékű. Ugyanakkor
a szerzett pontok különbsége ennél a kategóriánál a legkisebb (relatív
szórás), amely adódik abból is, hogy ebben a kategóriában található a
vállalkozások többsége (16. táblázat).
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16. táblázat: A kapott összpontszámok KKV klasszifikáció szerinti adatai
Vállalkozások
Elért
Fajlagos
Szóródási mérőszámok
számának
összpontszám
KKV kategória
összpontszám
megoszlása
megoszlása
(pont/db)
R
V
δ
σ
(%)
(%)
Közép
63
8%
8%
54 21,1 23,0 36,3%
82%
82%
61
69 17,4 20,0 32,6%
Kis
10%
10%
57
56 16,0 20,2 35,5%
Mikro
100%
100%
61
69 17,6 20,3 33,3%
Összesen:

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

A gazdálkodási mutatók értékelése kapcsán az alábbi hipotéziseket
fogalmaztam meg, melyeket statisztikai módszerrel igazoltam. Statisztikai
értelemben

mutatható

ki

összefüggés

a

kockázatitőke-befektetések

vonatkozásában az alábbiak között:
1. A kockázati tőkét igénybe vevő vállalkozások adott ágazatcsoporthoz való
tartozása és a pénzügyi kockázat értékelése, valamint
2. A kockázati tőkét igénybe vevő vállalkozások KKV klasszifikációja és a
pénzügyi kockázat értékelése között.

A

hipotézisek

igazolására

a

szórásnégyzet

felbontás

módszerét

alkalmaztam. Megállapítottam, hogy sem az első, sem a második hipotézis
nem igazolódott. Adott ágazatcsoporthoz való tartozás mindössze 10%-ban
magyarázza a kapott összpontszámok különbözőségét, az ágazatcsoporthoz
való tartozáson kívüli egyéb tényezők nagyobb mértékben befolyásolják azt.
Az összpontszámok szóródásának mértéke még kisebb arányban köthető az
adott vállalkozói kategóriába tartozáshoz (H2=0,13 %) és még nagyobb
mértékben az azon kívüli egyéb tényezőkhöz. A sztochasztikus kapcsolat
szorossága (H=0,04) nagyon lazának minősíthető, tulajdonképpen a
kapcsolat hiányaként értékelhető (17. táblázat).
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17. táblázat: A szórásnégyzet felbontás módszerének eredményei
Megnevezés
Ágazatcsoport – objektív értékelés összpontszáma
Vállalkozói kategória –objektív értékelés összpontszáma

H2
10,02%
0,13%

H
0,32
0,04

Szorosság
laza
laza

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

Összegzés, következtetések
Megállapítottam, hogy a gazdálkodási múlttal rendelkező vállalkozások az
objektív értékelésre adható összes pont átlagosan 61%-át érték el. A
legkevesebb pontot elérő vállalkozás 31%-al jutott forráshoz. Kimutattam,
hogy az elért pontszámok között jelentős a szóródás, ugyanakkor az azonos
ágazatcsoportban tevékenykedők teljesítménye közelebb van egymáshoz. A
vállalkozói kategóriák szerinti megoszláshoz igazodik az összpontszámok
megoszlása is, a kategóriánként számított fajlagos összpontszám pedig a
vállalkozások méretével párhuzamosan növekszik. Igazoltam, hogy nem
indokolt vállalkozói méretkategóriákhoz, vagy ágazatcsoporthoz igazított
értékelési

rendszert

ágazatcsoportonkénti

kialakítani,
besorolása,

mivel
sem

a

sem
KKV

a

vállalkozások

kategóriák

szerinti

klasszifikációja statisztikai értelemben nem befolyásolja (laza kapcsolat) a
pénzügyi kockázat mértékét, vagyis azoknak nincs jelentősebb befolyása az
objektív megítélés meghatározottságában.

2. Megállapítások az egyes mutatószámokra adott pontok elemzéséből

Átlagok és helyzeti középértékek - az adatsor egy számmal történő jellemzése
Megállapítottam, hogy az értékelési szempontok közül, a számított
középértékeket tekintve, a vállalkozások tőkeellátottsági helyzete értékelhető
a legjobbnak. Három mutató vonatkozásában sikerült a vállalkozásoknak
legtöbbször (módusz) az elérhető maximális pontot megszerezniük: a
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tőkeellátottság, a szűken értelmezett likviditás és az árbevétel arányos adózás
előtti eredmény esetében. A medián szintén a tőkeellátottság és az árbevétel
arányos jövedelmezőség vonatkozásában mutatja a legjobb képet (18.
táblázat).

18. táblázat: Az egyes mutatókra kapott pontszámok átlagai és középértékei
A mutatóra kapott pont értéke az adható
maximális pont %-ában
Átlag (számtani) Módusz
Medián
45%
50%
50%
93%
100%
100%
53%
25%
50%
65%
100%
75%
67%
100%
100%
47%
25%
50%
61%
85%
59%

Megnevezés
Likviditási mutató
Tőkeellátottság
Adósság-visszafizetési képesség
Likviditási gyorsráta
Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény
Saját tőke megtérülése
Objektív értékelés összpontszáma

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

Az adatok szóródása – differenciáltság
A tőkeellátottság kivételével valamennyi mutató esetében kimutattam, hogy
az adatok szóródásának terjedelme (R), vagyis a legnagyobb és a legkisebb
adat különbsége, megegyezik az adható maximális pontszámmal (19.
táblázat). Ez azt jelenti, hogy a jelzett mutatók esetében előfordult pontszám
nélküli, illetve maximális pontot elérő ügyfélminősítés is. Szintén a
tőkeellátottsági helyzet pozitív értékelését támasztja alá, hogy annak
értékelésekor egyáltalán nem volt pontot el nem érő vállalkozás. Az egyes
mutatószámokra adott pontok értékei a tőkeellátottságnál különböznek
átlagértékükhöz képest (V) a legkisebb, a likviditási mutatónál pedig a
legnagyobb mértékben. Ez utóbbi azt jelzi, hogy a vállalkozások között
fizetőképességükben vannak a legnagyobb különbségek.
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19. táblázat: Az egyes mutatókra kapott pontszámok szóródási mérőszámai
Szóródási
mérőszámok
Likviditási mutató
Tőkeellátottság
Adósság visszafizetési
képesség
Likviditási gyorsráta
Árbevétel arányos
adózás előtti eredmény
Saját tőke megtérülése
Összpontszám

Szóródás Interkvartilis
Átlagos
Szórás
terjedelme
terjedelem
eltérés (δ)
(σ)
(R)
(IQT)
az elérhető maximális pont %-ában
100%
50%
28%
33%
50%
0%
12%
16%
100%

75%

33%

36%

68,8%

100%

75%

37%

40%

62,3%

100%

75%

35%

38%

56,5%

100%
69%

50%
36%

27%
32%
66,2%
18%
20%
33,3%
az adatok átlagtól vett átlagos
eltérése pontértékben és %-ban
kifejezve

az adatok szóródási
tartománya

Értelmezés

Relatív
szórás
(V)
%
73,8%
17,2%

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

Ágazati hangsúlyok
Kimutattam,

hogy a

pontértékek

(átlagtól

vett)

nagyobb

átlagos

különbözősége a feldolgozóipari ágazatcsoportot jellemzi (4. sz. melléklet).

20. táblázat: A legnagyobb relatív szórású mutatószámok

Saját tőke
megtérülése

X

Feldolgozóipar

X

Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás
Egyéb közösségi, társadalmi és
személyi szolgáltatás

Árbevétel
arányos
adózás előtti
eredmény

Likviditási
gyorsráta

Adósság
visszafizetési
képesség

Tőkeellátottság

Megnevezés

Likviditási
mutató

ágazatcsoportonként

X
X
X

X

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva
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Az ágazatcsoportok többségénél a legnagyobb átlagtól vett átlagos eltérés a
likviditási helyzet megítélése eseteiben van, amely szintén azt jelzi, hogy a
vállalkozások között elsősorban a fizetőképességükben van jelentősebb
különbség (20. táblázat). A tőkeellátottság és saját tőke jövedelmezősége
eseteiben pedig

jobban az átlagoshoz közeli értékeket

kaptak a

vállalkozások, vagyis ezeken a területeken a vállalkozások teljesítménye
kisebb mértékben különbözik.

Szektorális vizsgálat
Megállapítottam, hogy a vizsgálatba bevont vállalkozások számának
méretkategória

szerinti

arányaihoz

alapvetően

igazodik

az

egyes

szektorokhoz tartozó össz-, illetve valamennyi mutatóra kapott pontszám
megoszlása is. A vizsgált szempontok közül a középvállalkozások a
fizetőképesség, a kisvállalkozások az adósságfedezet, a mikrovállalkozások
a bevétel arányos jövedelmezőség terén teljesítenek a legrosszabbul.
Ugyanakkor

a

„erőssége”

középvállalkozások

a

bevétel

arányos

jövedelmezőség, a kisvállalkozásoké a fizetőképesség, a legkisebb
vállalkozások pedig a fizetőképesség és a saját tőke jövedelmezősége alapján
kaptak a mutatók közül jobb értékelést (21. táblázat).

21. táblázat: A kapott pontszámok KKV klasszifikáció szerinti megoszlása
Megoszlás (%)
KKV
kategória

Vállalkozások
száma

Összpontszám

Likviditási
mutató

Tőkeellátottság

Adósság
visszafizetési
képesség

Közép
Kis
Mikro
Össz.

8%
82%
10%
100%

8%
82%
10%
100%

6%
83%
11%
100%

8%
82%
10%
100%

10%
80%
10%
100%

Likvidi- Árbevétel
arányos
tási
adózás
előtti
gyorseredmény
ráta
4%
85%
11%
100%

11%
83%
6%
100%

Saját
tőke
megtérülése
8%
81%
11%
100%

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva
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Kimutattam, hogy a vállalkozások méretének növekedésével az átlagértéktől
vett átlagos eltérés (V) fordított irányban alakult a tőkeellátottság és az
árbevétel arányos adózás előtti eredménynél. Ez azt jelenti, hogy a
vállalkozások méretének növekedésével az említett két területen csökken
adott méretkategórián belül a vállalkozások teljesítménye közötti különbség.
A legnagyobb méretű vállalkozásoknál e két mutató esetében egyáltalán nem
volt különbség, vagyis minden középvállalkozás eszközeinek saját tőkével
való finanszírozási helyzete, illetve az árbevételből megmaradó eredmény
hányada azonos elbírálás alá esett. Kiugró nagyságrend a likviditási mutatók
esetében a középvállalkozásokat érintően, illetve az árbevétel arányos adózás
előtti eredménynél a mikrovállalkozásoknál van, mely azt mutatja, hogy
mely szektor vonatkozásában mely értékelési területen alakultak a
legszélsőségesebben a pontszámok (22. táblázat).

46,8%
70,6%
70,7%

Saját tőke
megtérülése

képesség

Adósság

visszafizetési

Tőkeellátottság

141,4% 0,0%
70,3% 16,8%
70,7% 24,7%

Árbevétel
arányos
adózás előtti
eredmény

36,3%
32,6%
35,5%

Likviditási
gyorsráta

Közép
Kis
Mikro

Likviditási
mutató

KKV
kategória

Összpontszám

22. táblázat: A kapott pontszámok relatív szórás értékei méretkategóriánként

141,4%
56,9%
59,6%

0,0%
54,6%
100,0%

40,8%
69,0%
61,2%

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

Hipotézisvizsgálatok eredményei
A vizsgált befektetéseket jellemző két minőségi és egy mennyiségi ismérv
közül egyszerre kettő közötti kapcsolat szorosságának elemzését végeztem
el. Ennek kapcsán az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg, melyeket
statisztikai módszerrel igazoltam.
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Statisztikai

értelemben

mutatható

ki összefüggés

a

kockázatitőke-

befektetések vonatkozásában az alábbiak között:
1. A vállalkozások adott ágazatcsoporthoz való tartozása és a pénzügyi
kockázat értékelése kapcsán az egyes mutatókra kapott pontszám, valamint
2. A vállalkozások KKV klasszifikációja és a pénzügyi kockázat értékelése
kapcsán az egyes mutatókra kapott pontszám között.
A

hipotézisek

igazolására

a

szórásnégyzet

felbontás

módszerét

alkalmaztam, amely az első hipotézist részben, a másodikat nem igazolta
(23. táblázat). Megállapítottam tehát, hogy az ágazatcsoportonkénti
besorolás meghatározó lehet
 biztonságos működés (tőkeellátottság) és a
 a

saját

tőke

jövedelemtermelő

képességének

értékelése

szempontjából.
Ugyanakkor a vállalkozások KKV kategóriák szerinti klasszifikációja
statisztikai értelemben egyetlen mutató esetében sem befolyásolta a kapott
pontszám nagyságrendjét (laza kapcsolat).

23. táblázat: A szórásnégyzet felbontás módszerének eredményei
Kapott pontszám
Likviditási mutatóra
Tőkeellátottsági mutatóra
Adósság visszafizetési képesség
mutatóra
Likviditási gyorsrátára
Árbevétel arányos adózás előtti
eredmény mutatóra
Saját tőke megtérülése mutatóra
Objektív értékelésre összesen

Ágazatcsoport KKV klasszifikáció
Szorosság
H2 (%)
H
H2 (%)
H
11,53 0,34
0,34
0,06
laza
21,08 0,46
0,80
0,09 közepes/laza
11,25

0,34

0,40

0,06

laza

9,88

0,31

1,59

0,13

laza

10,70

0,33

3,47

0,19

laza

19,01
10,02

0,44
0,32

0,03
0,13

0,02
0,04

közepes/laza
laza

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva
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5.1.2.4. Exitek vizsgálata

Az állami társaság mérsékelten eredményorientált működése következtében
a befektetéseken realizált hozam gyakorlatilag csak a forrásköltségeket
fedezi. A megállapított felár, amely 0,25-4,50%-ig terjedhet, adott társaságra
vonatkozóan a vállalt kockázat mértékével arányosan kerül megállapításra.
Ennek megfelelően az elvárt hozam hároméves befektetési periódus esetében
a 6 hónapos BUBOR+0,25%-tól 6 havi BUBOR+4,5%-ig terjed, ötéves
befektetési periódus esetében pedig a 12 hónapos BUBOR+0,25%-tól 12
havi BUBOR+4,5% között mozoghat.
Kimutattam, hogy a vizsgált időpontig a kihelyezett tőke közel negyede,
24%-a - 667 millió Ft - 10 vállalkozás nyomán került teljes egészében vissza
a KvfP-hez. A kilépések többsége az eredeti tulajdonosok (esetenként nem
az összes), néhány esetben a társaság által történő visszavásárlással valósult
meg. Ez utóbbi alkalmazásának gátat szabott, hogy limitált a saját részvény
(üzletrész) visszavásárlásának lehetősége, mivel azt kizárólag az alaptőkén
(törzstőkén) felüli vagyonból (a pozitív eredménytartalék és a mérleg szerinti
eredmény együttes összegének terhére47) lehet megvásárolni, kft esetében a
szerzést követő 1 évig lehet megtartani, rt esetében főszabály szerint pedig
az alaptőke 10%-áig lehet saját részvény tulajdon. Pozitív fejleményként
értékelhetjük a Gazdasági társaságokról szóló törvény azon módosítását,
amely lehetővé teszi, hogy éven túl maradjon a társaságnál saját üzletrész,
amennyiben az alapító szerződésben (társasági szerződés vagy alapító okirat)
a tagok ezt rögzítették48. A társaságtól tőkét igénylő vállalkozások többsége 79%-a, 38 db - kft. formában működik.

47
48

2000. évi C. törvény a számvitelről 39. § (5) bek.
2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról 135. § és 223-230. § szabályai.
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A külső személy vagy társaság általi vásárlás feltételekhez kötött, mind az
eredeti tulajdonosok, mind pedig a KvfP részesedése tekintetében. Előbbi
csak a KvfP hozzájárulásával, illetőleg azonos feltételek melletti eladási
jogának biztosításával lehetséges, utóbbi csak végső esetben a KvfP vételi
jogának keretében.
Kimutattam,

hogy az

átlagos visszavásárlási

idő

a

szerződésben

meghatározott vételi jog átlagos időtartamánál alacsonyabb, melynek
azonosítottam főbb indokait. A megvalósult teljes exitek tekintetében az
átlagos visszavásárlási idő 2,37 év. A 3 évnél is rövidebb átlagos érték abból
adódik, hogy a szerződés szerint a vételi jog időtartamán belül - 57 hónap az
5 éves, 33 hónap a 3 éves periódusnál - bármikor, bármelyik félnek (a
társaságnak vagy az eredeti tulajdonosoknak) jogában áll visszavásárolni a
KvfP-től az általa lejegyzett tőkeemelést. A vétel az adott napi BUBOR+x%
képlet szerint meghatározott számítás alapján időarányosan kifizetett vételár
alapján történik. A jelzett lehetőséggel több exit esetében is éltek a
vállalkozások. Azonosítottam a meghatározott időpont (3 vagy 5 év) előtti
vétel főbb indokait. Egyik: a társaság további projektet szeretne
megvalósítani, melyhez pótlólagos hitelek szükségesek és a hitelező bank,
vagy más társaság megfinanszírozza a KvfP kivásárlását is. A másik ok a
befektetésben részesült társaság továbbértékesítése és vannak esetek, amikor
a tulajdonos vagy a társaság azért dönt a kivásárlás mellett, mert van
felhalmozódott eredménytartaléka, vagy megváltozik az üzletpolitikája, vagy
olcsóbb forráshoz jut. A felsoroltak nagyban hozzájárultak ahhoz is, hogy
több befektetés esetében részkivásárlásra is sor kerüljön (5 különböző
ágazatot érintően összesen 6 vállalkozás esetében 169,214 millió Ft
értékben). A részkivásárlások számának növekedését az is indokolta, hogy a
vételi jogon felül a szerződések 2005-től már vételi kötelezettséget is
előírnak, amelynek alapján általában a 3. évtől évente meghatározott
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névérték alapul vételével számított hozamot kell teljesíteni. A vételi
kötelezettség teljesítésére mind a társaság, mind az eredeti tulajdonosok
egyetemlegesen kötelezettek.

24. táblázat: Egységnyi tőke hozammal növelt visszafizetését jelző átlagos
szorzószámok, különböző kockázati felárak mellett
Kockázati felár mértéke (%)
0,25%

Visszafizetés mértékét jelző átlagos szorzószám
1,47

0,50%

1,49

0,75%

1,51

1,00%

1,53

1,25%

1,54

1,50%

1,56

1,75%

1,58

2,00%

1,60

2,25%

1,62

2,50%

1,64

2,75%

1,66

3,00%

1,68

3,25%

1,69

3,50%

1,71

3,75%

1,73

4,00%

1,76

4,25%

1,78

4,50%

1,80

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

A hozamszámítás az adott negyedév első napján érvényes 12 vagy 6 havi
BUBOR kockázati felárral növelt értéke alapján a kamatos kamatszámítás
szabályai szerint történik. Olyan átlagos szorzószámot határoztam meg a
megvalósult exitek alapján, amely egységnyi tőkéhez kapcsolódóan a
visszafizetés mértékét mutatja. A számítás 5 éves periódusra vonatkozik, a
megállapítható kockázati felár határain belül 0,25 %-os léptékben, a 3. évtől
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20%, a 4. évtől pedig 25%-os névérték visszafizetési kötelezettség mellett
került kalkulálásra. Az átlagos szorzószám nagyságrendje a kockázati felár
növekedésével párhuzamosan emelkedik (24. táblázat).
A KvfP befektetési portfóliójának egészét nézve egy esetben fordult elő,
hogy már a kihelyezés évében a céltársaság ellen felszámolási eljárás is
indult. Mivel az adott társaságnak nem volt múltja, így a korábbi
gazdálkodása minősítésére nem kerülhetett sor. A kedvezőtlen folyamathoz
hozzájárult az is, hogy a vállalkozó tevékenységével kapcsolatban
piacvesztés következett be, továbbá az anyacég piaci lehetőségei is
megszűntek. Ez esetben a részesedés töredékének megtérülésére lehet csak
számítani, így annak nagy része értékvesztésként került leírása. További két
cégnél a KvfP lehívta az eladási opcióját, ahol egyik esetben a társaság még
egyáltalán nem, másik esetben az eredeti tulajdonos még nem teljes
mértékben vásárolta meg a KvfP üzletrészét. Az utóbbiaknál azonban lehet
megtérülésre számítani, mivel elegendőnek bizonyulnak a rendelkezésre
biztosítékok. Megállapítottam, hogy a három eset a teljes pénzügyileg
teljesített tőkekihelyezés 5,6%-át, az értékvesztésként leírandó tétel 2,2%-ot
jelent (a hitelintézeteknél általában 3-4%-os veszteséggel kalkulálnak).

5.2. Az értékelési modell
Jelen fejezetpontban a célkitűzések között feltett második kérdés első felére
kívánok választ adni, vagyis hogy milyen objektív szempont- és értékelési
rendszer

segítségével

lennének

kijelölhetők,

kiválaszthatók

a

kockázatitőke-befektetések potenciális alanyai a KKV szektorból? A
kérdés megválaszolásához felállítottam egy objektív paraméterezhető
minősítő modellt, amelynek tesztelése (vagyis a kérdés második felére
történő válasz ld. 5.3. pontban) alapján azon következtetésre jutottam, hogy
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eredményesen

alkalmazható,

a

zalaegerszegi

székhelyű

kis-

és

középvállalkozások nagy többsége, 65%-a alkalmasnak bizonyult a
kockázatitőke-befektetés fogadására. A modell felállításával kapcsolatos
konklúzióm, hogy egy hiánypótló, gyakorlatban is alkalmazható és
hasznosítható megoldást alakítottam ki, a minősítő rendszer hasznos
döntéstámogató eszközként funkcionálhat a kockázati tőkés(ek) számára. A
kidolgozást megelőzően egyúttal visszautalok az irodalmi áttekintés 2.4.5.
Állami szerepvállalás a magyarországi kockázatitőke-piacon pontjában a
szerzővel egyetértésben megfogalmazott azon kívánalomra, mely szerint
szükséges segítséget nyújtani a két fél egymásra találásában (Karsai, 2007).

Kiinduló hipotézisem szerint tehát felállítható egy szintetizált értékelési
modell, melynek segítségével objektív szempontok alapján kijelölhetők és a
kapcsolódó direkt kommunikációs megoldással elérhetők (ld. 5.4. fejezet) a
tőkebefektetések potenciális alanyai, ezzel hatékonyabbá tehető a jelzett
vállalkozói

szegmensben

a

kockázatitőke-finanszírozás

igénybevételi

lehetőségének eljuttatása. A kialakított modell egy, a vállalkozások
beszámoló adataira támaszkodó kiválasztási mechanizmust, szisztémát
tartalmaz. A modell paraméterezését, vagyis az abban kidolgozott
szempontok

pontos

értékeinek,

értékhatárainak

beállítását,

majd

a

vállalkozások beszámoló adataira vonatkozó lefuttatását követően a
megfelelt vállalkozások kiszűrhetők. Outputként egy olyan vállalkozásokból
álló bázist kapunk, melyek beszámoló adataik alapján lehetséges befektetési
célpontot jelenthetnek. Az objektív jelző tehát arra vonatkozik, hogy a
modell lefuttatása során szubjektív elemek figyelembevételére nincs
lehetőség, az tisztán a vállalkozások beszámoló adataiból nyerhető
számszerűsített adatok felhasználására, valamint a kockázati tőkések
oldaláról számszerűsített formában meghatározható paraméterek megadására
96

támaszkodik. Ebből adódóan adott paraméterek figyelembevételével a
modell lefuttatásának eredménye bármely „lefuttató” számára ugyanazon
outputot adja. Ugyanakkor a tényleges befektetés megvalósulása további
feltételek meglétének vizsgálatát is igényli (piaci, cég és projekt kockázat, a
mutatók belső összefüggései, a mögöttük álló tartalom, egyéb), amelyek a
modell segítségével megvalósított előszűrés eredményeképpen, a kidolgozott
kommunikációs megoldás segítségével és az arra megjelenő pozitív
visszacsatolást követően a kiválasztott vállalkozások esetében már konkrétan
vizsgálhatók lesznek. A potenciális célpontot jelentő vállalkozások objektív
szempontok szerinti kiszűrése mellett a modell és a kapcsolódó
kommunikációs megoldás segítségével a kockázati tőkés bizonyos
mértékben kifejezheti objektív „elvárásait” a potenciális befektetési
célpontnak minősíthető KKV felé, egyúttal az adott vállalkozás számára is
világossá válhatnak a kockázatitőke-finanszírozás objektív feltételeinek való
megfelelés pontjai, így a két fél közötti információs rés csökkenthető. A
modell 1-3. szempontja az előszűrés, 4. pontja a tájékoztatási mechanizmus
részét képezi.

Az értékelési modell elemei, az objektív megfelelőségi kritériumok:
1. KKV kategóriának történő megfelelés a 2004. évi XXXIV. törvény a
kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról alapján.
A befektetések lehetséges partnereinek körét azon mikro-, kis- és
középvállalkozások jelenthetik, amelyek teljesítik a 2004. évi XXXIV. a kisés középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény 3. §-ában
meghatározott feltételeket. A célszegmentum, vagyis a teljes hazai
vállalkozói körből a KKV-k kiválasztásához a KSH Céginformációs adattára
(Cég-kód-tár Company-Code-Register) nyújthat segítséget. Az adatbázisban
az egyéb szűrőfeltételek között beállítható a létszám és árbevétel
97

nagyságrend, amely lehetővé teszi a cégek KKV kategóriák szerinti
lekérdezését. Ennek alapján a jelzett jogszabályhely 1-3. pontja alapján
rögzített feltételeknek való megfelelést lehet ellenőrizni. A jogszabályban
rögzített egyéb feltételek (pl. az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy
közvetett tulajdoni részesedésének mértékére vonatkozó 25%-os korlátozás)
a modell lefuttatását és a kidolgozott kommunikációs megoldás alkalmazását
követően megjelenő pozitív visszacsatolás után vizsgálható.
2. Hatékony ügyletméret követelményének történő megfelelés.
A jelzett vállalkozói kör valamennyi szektorába történő befektetés
vonatkozásában a kockázatitőke-befektető részéről elvárás az általam
hatékony ügyletméretnek nevezett kategóriának történő megfelelés. Ennek
meghatározása mind a tőkét rendelkezésre bocsátó, mind az azt igénybe
vevő

szempontjából

fontos,

mivel

az

ügylet

lebonyolításával,

megvalósításával járó fajlagos költségek (minősítési díj, szerződéskötési díj,
monitoring díj, egyéb költségek) megtérülése mindkét fél részéről alapvető
érdek. Az egy vállalkozásba befektethető tőke alsó határán (mely a
tőkebefektető üzletszabályzatában rögzítésre kerül) alapuló hatékony
ügyletméret nagyságrendjét a tőkebefektető szempontjából a rendelkezésre
álló forráson kívül alapvetően a jelzett költségek megtérülése határozza meg.
A vállalkozás szempontjából pedig azon rendelkezésre álló jegyzett tőke és
az alaptőkén felüli vagyonból (szabad eredménytartalék és tőketartalék,
mérleg szerinti eredmény) történő tőkeemelési lehetőség49 együttes
49

A 2000. évi C. törvény a számvitelről 40. § (1) szerint: A jegyzett tőkének a
jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly mértékben kerülhet
sor, ha
a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, illetve
b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben
kimutatott - osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként, illetve
osztalékelőlegként figyelembe nem vett - adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény),
szabad tőketartalék, szabad eredménytartalék arra fedezetet nyújt.
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értékének minimumát jelenti, amely meghatározza az igényelhető legkisebb
tőke nagyságát. A hatékony ügyletméret tehát az egy vállalkozásba
befektethető tőke alsó határa és a tőkés által az egy vállalkozásban
megszerezhető tulajdonhányad maximális értéke alapján határozható meg.
Számítása a következő:
=

−

,

á

:

é

=

∙(

− 1), ahol

H: hatékony ügyletméret (Ft)
Kmin: egy vállalkozásba befektethető kockázati tőke alsó határa (Ft)
xmax: kockázati tőkés tulajdonosi részesedésének maximális mértéke (%)
A hatékony ügyletméret követelményének azon vállalkozások felelnek meg,
amelyekre teljesül az alábbi logikai vizsgálat:
( +

+

+

)≥

Jt: Jegyzett tőke az utolsó lezárt mérleg szerint (Ft)
Tt: Tőketartalék az utolsó lezárt mérleg szerint (Ft)
Et: Eredménytartalék az utolsó lezárt mérleg szerint (Ft)
Me: Mérleg szerinti eredmény az utolsó lezárt mérleg szerint (Ft)
A logikai vizsgálat során a Tt és az (Et+Me) csak pozitív értékük esetén
kerülnek figyelembevételre, együttes összegük a tőkeemelésre fordítható
maximum nagyságrendet jelöli. Az eredménytartalék és mérleg szerinti
eredmény egyenlege kerül vizsgálat alá, mivel a mérleg szerinti eredmény a
következő év nyitását követően rendező tételként az eredménytartalékba
kerül átvezetésre. A beszámoló adatok lekérdezésére (2009-re vonatkozóan,
amelyből a megelőző, 2008-as év adatai is láthatóak) az Igazságügyi és
Rendészeti

minisztérium

honlapján

(www.e-beszamolo.irm.hu)

a

cégjegyzékszám, az adószám, vagy a cégnév megadásával van lehetőség.
(A logikai vizsgálat az M. Excel program segítségével a VAGY (logikai1;
logikai2;...) függvényargumentummal elvégezhető.)
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3. Pénzügyi megfelelőség megítélése.
Adott

vállalkozás

kapcsán

felmerülő

pénzügyi

kockázat

objektív

gazdálkodási mutatószámok alapján értékelhető, melynek információs
alapját a beszámoló mérleg és eredménykimutatásának adatai jelentik. A
pénzügyi megfelelőség értékeléséhez a mutatószámok megválasztására, azok
minimálisan elvárt értékeinek meghatározására, nagyságrendjüktől függő
pontozási rendszer kialakítására, valamint az összpontszámra vonatkozó
küszöbérték meghatározására van szükség. Ennek keretében a vállalkozás
különböző

szintű

fizetőképességének

(likviditásának),

biztonságos

működésének (tőkeerősségének), jövedelmezőségi helyzetének, adósság
visszafizetési képességének, a saját tőke működési hatékonyságának
megítélésére kell helyezni a hangsúlyt. Az említett szempontok a pénzügyi
helyzet vizsgálatának banki, illetve a kockázati tőkét biztosítók alkalmazott
gyakorlatára épülnek. Mivel a fenti tényezők megítélésére többféle mutató is
alkalmas lehet, a mutatószámok pontos tartalmának meghatározása a modellt
lefuttató, vagy a megbízó kompetenciája, mint ahogy az elfogadhatósági
limit megállapítása is. A vizsgált kockázati tőkés értékelési rendszere alapján
javasolt mutatószámok:
 Likviditási mutató

ó
ö

 Likviditási gyorsráta

á

ö ö

ú ö
ó

ö

ö ö
á

é

ú ö
á

 Tőkeellátottsági mutató

é

é

ő

∙ 100

ö ö ö

 Árbevétel-arányos adózás előtti eredmény
ó

 Adósság visszafizetési képesség
 Saját tőke megtérülése

ó

Ö
é

á

ő

ó á
É é

í é

é

É é

ö

ő

é
óá
ö

é
é

é

∙ 100

A pénzügyi megfelelőség értékelésére vonatkozó javasolt elfogadhatósági
limit (xküszöb) - a vizsgált kockázati tőkés portfóliójának vizsgálatából levont
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következtetések alapján - a mutatószámokra adható összpontszám 30%-ában
került meghatározásra. Ennek alapján azon vállalkozásoknak tekinthető még
elfogadhatónak a pénzügyi kockázata, amelyre teljesül, hogy a vállalkozás
mutatószámokra adott összes pontszáma > xküszöb. (A modell egy kiterjesztett
változatában a pontozási rendszer iparág-specifikus módon is beállítható.)
4. Elvárt hozam kigazdálkodására való képesség megítélése.
A modell utolsó modulja a 1-3. pontok mentén leszűrésre kerülő
vállalkozásokhoz a kidolgozott direkt kommunikációs mechanizmus
keretében kimunkált vállalkozásra szabott tájékoztatási tartalom részét
képezi. Ugyanis a hozam kitermelhetősége alapvetően függ a vállalkozás
részéről indukált beruházás jövedelemtermelő képességétől, amely a modell
lefuttatásakor nem ismert (mivel az a beszámolóból nyerhető információkra
épül). Így az elvárt hozam kigazdálkodására való képesség adott beruházásra
vonatkozó üzleti terv ismeretében dönthető el, vagyis csak a kidolgozott
kommunikációs

megoldás alkalmazását

követően megjelenő

pozitív

visszacsatolás után vizsgálható. Ugyanakkor a modell keretében adott
vállalkozás számára, előre meghatározott befektetési periódusra, elvárt
hozam értékkel és igénybe vett kockázati tőkére vetítve bemutatásra kerül a
visszafizetés időtartama alatt szükséges kigazdálkodandó adózott eredmény,
mely

a

vállalkozás

számára

iránymutatásul

szolgál

a

beruházás

elfogadhatóságának megítélésekor, amennyiben annak finanszírozását a
kockázati tőke szolgálná.
Adott befektetési periódusra vonatkozó adózott eredmény generálásához
szükséges megadni a következő paramétereket: a befektetés időtartama, az
elvárt hozam, a hozamszámítás módja, a tőkejuttatás adható minimális és
maximális összege. Az adatok lefuttatása a tőkejuttatás különböző szintjénél
történhet, legalább azonban az adott vállalkozásnak nyújtható minimális és
maximális befektetés esetére kiszámításra kerül. Ezen belül lehetőség van
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bármilyen befektetési összegre, vagy akár adott ütemben (pl. 10 millió Ftonként) növekvő tőkeösszegek esetén történő lekérdezésre.
Adott tőkejuttatás kapcsán az alábbi információk állnak a vállalkozások
rendelkezésére, vagyis a modell 4. pontjának outputjai a 25. számú
táblázatban rögzítettek szerint kerülnek összefoglalásra.

25. táblázat: Output tábla a modell 4. pontjához

Kockázati tőke
(ezer Ft)

Szükséges
tőkeemelés
(ezer Ft)

Kockázati tőkés
részesedésének
mértéke (%)

Adózott
eredmény
átlagos
növekedési
üteme
(növ/év)

Kigazdálkodandó
adózott eredmény
(ezer Ft)
1. év …
n. év

Forrás: saját szerkesztés

A kockázati tőke természetéből adódóan a befektetési periódus végére a
juttatott tőke elvárt hozammal növelt összegét kell visszafizetni, amely adott
összegű tőkejuttatás vonatkozásában a következőképpen számítható:
É=

∙ (1 +

á

) , ahol

KÉ: kilépéskori érték (Ft)
K: tőkejuttatás összege, mértéke adott vállalkozás esetében Kmin és
Kmax-egyéni között terjedhet (Ft)
relvárt: kockázati tőkés által elvárt hozam átlagos éves mértéke (%)
n: befektetési periódusok száma (év)
A hozamelvárás mértékének, mint a modell lefuttatásához szükséges
paraméternek a megadására szükség van, amely lehet egy előre
meghatározott átlagos hozamelvárás, vagy köthető valamilyen referenciakamatlábhoz, amelyet adott kockázati felár növelhet. Utóbbi megoldás
esetén a felár egy maximális %-ban meghatározott érték, amelynél az adott
vállalkozás konkrét vizsgálata alacsonyabbat is eredményezhet, ugyanakkor
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az azzal kalkulált követelmény jelzi a legnagyobb elvárható eredmény
mértékét. (A modell egy kiterjesztett változatában a felár mértéke az
értékelési szempontok 3. pontja alapján lefuttatott pénzügyi kockázat
mértéke szerint lehetne differenciált.) A választott referencia-kamatláb
változó jellegéből adódóan a befektetési időszakon belül több periódusban is
jelentkezhet

hozamszámítási

igény,

ugyanakkor

a

számítás

módja

változatlan, a fenti képlet alapján történik. A referencia-kamatláb esetében
figyelembe kell venni, hogy a tőkebefektetés teljes megtérülési idejére az
értékelés időpontjában nem áll rendelkezésre pontos információ, legfeljebb
előrejelzésekkel

rendelkezhetünk.

A

múltbeli

tendenciák

alapján

regresszióanalízis segítségével a kívánt referencia-kamatlábra (regressziós)
értékek becsülhetők.
Mivel a modell 2. pontja alapján azon vállalkozások kiválasztásra kerültek,
melyek jegyzett tőkéjük és a rendelkezésre álló tőkeemelési lehetőség
alapján az egy vállalkozásba befektethető kockázati tőke minimumának
fogadására képesek lennének, így a minimálisan igénybe vehető tőke
valamennyi vállalkozás esetében ugyanazt a nagyságrendet jelenti (Kmin), s
ez a modell 2. pontjában rögzítésre kerül. A maximálisan adható tőke
nagyságrendjére, mint a modell 4. pontjának lefuttatásához szükséges
paraméter megadására szintén szükség van, amely általános limitként,
valamennyi vállalkozás esetében felső határt jelent. Ugyanakkor ezen belül
az egyes vállalkozások esetében a rendelkezésre álló tőkeemelési lehetőség
függvényében egyéni korlát is megjelenik. Ebből adódóan a maximálisan
nyújtható tőke kétféle nagyságrendjét is meg kell különböztetni. Egyik
valamennyi vállalkozásra érvénnyel bíró, paraméterként megadásra kerülő
felső határ (Kmax), a másik pedig az egyes vállalkozásokra kalkulálható
maximális érték (Kmax-egyéni). Ez utóbbi logikai vizsgálattal egybekötött
számítása a következő:
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ha ( +

+

+
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1
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+
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+
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+
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é
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,

.

A logikai vizsgálat során a Tt, Et, Me csak pozitív értékük esetén kerülnek
figyelembevételre, utóbbi három együttes összege a tőkeemelésre fordítható
maximum nagyságrendet jelöli.
Adott K összegű tőkejuttatás esetén szükséges tőkeemelés (Tem(sz)) logikai
vizsgálattal egybekötött kalkulációja az alábbi:
ha

<

ha

≥

−
∙

á
−1 ,

é

:

∙(
(

)

− 1),

(

)

=

∙
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,

= 0, ahol

Tem(sz): adott összegű tőkejuttatás miatt szükséges tőkeemelés (Ft),
Adott tőkeemeléshez szükséges nagyságrend beszámíthatóságának feltétele,
hogy az legfeljebb a tőkeemelésre fordítható maximális összeget ne haladja
meg, így az előbbiek után a következő logikai vizsgálatot is szükséges
végrehajtani:
ha

(

)

≤

(

)

=

+

+

,

( )

=

(

ha

(

)

>

(

)

=

+

+

,

( )

=

(

)

és
) , ahol

Tem(m): adott összegű tőkejuttatáshoz kapcsolódó megvalósítható
tőkeemelés (Ft),
Tem(max): maximális tőkeemelési lehetőség adott vállalkozás esetén (Ft),
amely a Tt, Et és Me értékösszege, amennyiben azok
bármelyikének értéke nagyobb 0.
(A logikai vizsgálatok az M. Excel program segítségével a HA
(logikai_vizsgálat; érték_ha_igaz;érték_ha_hamis) függvényargumentummal
elvégezhetők.)
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A kilépéskori érték (KÉ) meghatározását követően van lehetőség az éves
adózott eredmény átlagos növekedési ütemét megállapítani, amely a
következőképpen számítható:
a) Ha a vállalkozás korábbi felhalmozódott eredményétől függetlenül,
vagyis tisztán a tőkejuttatás következtében megkövetelt növekményt
kívánjuk kimutatni, akkor ü =

É − 1, ahol

ü: Adózott eredmény éves átlagos növekedési üteme (növekedés/év)
b) Amennyiben figyelembe vesszük a rendelkezésre álló eredményt,
vagyis adott összegű tőkejuttatás esetén a tőkeemelésre fel nem
használt eredménytartalékot, mérleg szerinti eredményt, mint
felhasználható bázist a kilépéskori érték kigazdálkodásához, akkor a
képlet a következőre módosul:
(

)

−

( )

−

> 0,

É

ü=
(

)−

( )

−

−1

Ha az utolsó mérleg szerinti eredmény és/vagy az eredménytartalék
veszteséget mutat vagy 0, az azt jelenti, hogy a vállalkozásnak nincs
olyan eredménye, amely beszámításra kerülhet a kilépéskori érték
teljesítésében. Ekkor ismételten az a) pontban jelzett számítási módszer
alkalmazható, vagyis:
(

)

−

( )

−

≤ 0,

ü=

É−1

Az eredmények értelmezésénél figyelembe kell venni, hogy míg az a) pont
szerinti kalkuláció adott összegű tőkejuttatás miatt szükséges elvárt átlagos
eredménynövekedési ütemet mutatja, addig a b) pont alapján történő
számítás a meglévő és felhasználható eredményhez képesti szükséges
növekedési mértéket jeleníti meg, ezesetben szükséges az ahhoz kapcsolódó
értékek paraméterkénti megadása is. Így a fentebb jelzett adott beruházásra
vonatkozó üzleti tervhez képest csak az a) pont szerinti megoldás nyújthat
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összehasonlítási

alapot,

az

utóbbi

pedig

a

kilépéskori

érték

teljesíthetőségének biztonságosságára ad jelzést.
Az átlagos éves növekedési ütem alapján kalkulálható az adózott eredmény
befektetés időtartama alatt szükséges megnövekedett szintje, ennek alapján
pedig a kigazdálkodandó eredmény többlet az egyes periódusokban
(években).
Ha a vállalkozás korábbi felhalmozódott eredményétől függetlenül, vagyis
tisztán a tőkejuttatás következtében megkövetelt növekményt mutatjuk ki (a)
eset), akkor:
( )

=

(

)

∙ (1 + ü), ahol

Eszint(n) = eredmény n. évi megnövekedett szintje (Ft)
Eszint(n-1) = eredmény n-1. évi megnövekedett szintje (Ft)
Ha a rendelkezésre álló felhasználható eredményt is figyelembe vettük a
növekedési ütem számításakor (b) eset), akkor:
( )
(

=
… )

(

)

=

−
(

( )
)

−

∙ (1 + ü) és

∙ (1 + ü), ahol

Eszint(1) = eredmény 1. évi megnövekedett szintje (Ft)
A kigazdálkodandó eredmény többlet a befektetési időszak alatt az egyes
periódusokban valamennyi változat esetén:
Enöv(n) =Eszint(n) - Eszint(n-1), ahol
Enöv(n) = eredmény növekmény az n. évben
Az output táblában feltüntetésre kerül adott összegű tőkejuttatás esetén a
kockázati tőkés megszerzett tulajdoni hányadának mértéke, mely hasznos
információt nyújthat a vállalkozás számára. Számítása:
=

(

)

, ahol

xK: kockázati tőkés tulajdonosi részesedésének mértéke K összegű
tőkejuttatás esetén (%).
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5.3. A kidolgozott modell tesztelésének eredményei - empirikus
vizsgálat a zalaegerszegi székhelyű kis- és középvállalkozások
körében
Jelen fejezetpontban a célkitűzések között feltett második kérdés második
felére adok választ, vagyis hogy a felállított objektív szempont- és
értékelési rendszer, amelynek segítségével kijelölhetők, kiválaszthatók a
kockázatitőke-befektetések

potenciális

alanyai

a

KKV

szektorból,

eredményesen használható-e? A kérdés megválaszolására a felállított
objektív modellt teszteltem. Konklúzióm, hogy igazolódott a minősítő
rendszer eredményes használhatósága, mivel az valamennyi vizsgált
vállalkozás adatain lefuttatható volt, értelmezhető eredményekre vezetett és
lehetővé tette a vállalkozói kör megfelelő kategorizálását. A tesztelés alapján
a zalaegerszegi székhelyű kis- és középvállalkozások nagy többsége, 65%-a
alkalmasnak bizonyult a megadott paraméterek szerint a kockázatitőkebefektetés fogadására. Az elemzés során kapott eredményeket az egyes
megfelelőségi kritériumok teljesülését

vizsgáló

fejezetpontok végén

foglalom össze.
A

modell

paraméterei

a

vizsgált

kockázatitőke-társaság

követelményrendszere alapján a következők:
Kmin=20 000 ezer Ft
xmax=49%
xküszöb=30%
relvárt: negyedévek elején érvényes 12 havi BUBOR+4,5%
n=5 év
KÉ = K ∙ (1 + r

á

)

Kmax = 100 000 ezer Ft
A pénzügyi megfelelőség vizsgálatára alkalmazott mutatószámok a modell
3. pontjában felsoroltak szerint kerülnek kiszámításra.
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5.3.1. A KKV kategóriának történő megfelelés

A KSH céginformációs adattárából a vonatkozó jogszabály szerint a
létszámadatok,

illetve

árbevételi

nagyságrend

szerinti

szűrés

eredményeképpen 2006. év végi adatok alapján (tekintettel a KSH
Céginformációs adattára elérhető legfrissebb 2006/4-es kiadására a vizsgálat
elkezdésének évében, 2008-ban) összesen 51 középvállalkozás (2,6%), 190
kisvállalkozás (9,5%) és 1754 mikrovállalkozás (87,9%) működött
zalaegerszegi székhellyel. Figyelembe véve a mikrovállalkozások nagy
számát és az elemző munka kezdetét (2008), amikor a beszámoló adatok
papíralapon a Cégbíróságon voltak csak elérhetők, a tesztelés a kis- és
középvállalkozások körében zajlik. Ugyanakkor a számviteli beszámolók nyilvánosan is elérhető - elektronikus formában történő letétbe helyezési
kötelezettsége miatt a modell a 2008-as és az azt követő beszámoló adatokra
a legkisebb vállalkozói körben is lefuttathatóvá válik.
Az 51 középvállalkozásból 4 már nem működik, illetve további 4
felszámolás alatt áll, egy pedig Zalaegerszegen kívülre helyezte a székhelyét.
A vizsgálatba tehát 42 középvállalkozás vonható be, amely a teljes
középvállalkozói kör 82%-a.
A 190 darab kisvállalkozásból 2008. április 15-ei állapot szerint 20 nem
működik, illetve további 9 felszámolás, 2 végelszámolás alatt áll, 5
székhelyét Zalaegerszegen kívülre helyezte, 1 pedig 2003 óta nem adott be
beszámolót. A vizsgálatba tehát 153 kisvállalkozás vonható be, amely a
teljes kisvállalkozói kör 81%-a.
Az elemzés a vizsgált kockázati tőkés hasonló vállalkozói szegmensébe
történő befektetésekkel való összehasonlítás érdekében főként vállalkozói
kategóriánként történik.
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5.3.2. A hatékony ügyletméret követelményének történő megfelelés

Középvállalkozásokra vonatkozó elemzések eredményei
Megállapítottam, hogy a vizsgálatba bevonható 42 zalaegerszegi székhelyű
középvállalkozásból 86% felelt meg (36 db) a hatékony ügyletméret
követelményének (H=20 816 ezer Ft), amelyből a kis számú zrt.-k és bt.-k
100%-a, a kft-k 88%-a rendelkezik ekkora nagyságú alaptőkével,
törzstőkével, illetve a szükséges tőkeemelési lehetőséggel (26. táblázat).

26. táblázat: A hatékony ügyletméret megfelelőségére vonatkozó adatok

Megnevezés

Kft.
Zrt.
Bt.
Szövetkezet
Összesen

Vizsgálatba bevonható
középvállalkozások
száma
(db)
34
5
1
2
42

számának
megoszlása (%)
81,0%
11,8%
2,4%
4,8%
100,0%

20,816 millió Ft-ot
meghaladó jegyzett és/vagy
saját tőkéjű vállalkozások
száma
összetételének
(db)
aránya (%)
30
83,3%
5
13,9%
1
2,8%
0
0,0%
36
100,0%

Megfelelt
vállalkozások
aránya (%)
88,2%
100,0%
100,0%
0,0%
85,7%

Forrás: Cég-Kód-Tár (Company-Code-Register) 2006/4 és Zala Megyei
Bíróság Cégbírósága adataiból számítva

Valamennyi

vállalkozás

áfaalany,

többségük

érintett

az

uniós

kereskedelemben is, ugyanis 86%-uk rendelkezik közösségi adószámmal. A
42 vállalkozásból 2 takarék- illetve hitelszövetkezet, így mivel azok
pénzügyi tevékenységet folytatnak, a tőke nagyságrendjétől függetlenül
általában kockázati tőkével (KvfP esetében az üzletszabályzat szerint) nem
finanszírozhatók. A jegyzett tőke alapján egyébként a középvállalkozói kör
64%-a teljesítette a követelményt (valamennyi zrt. és bt., a kft-k 62%-a).
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Kimutattam, hogy a megfelelt 36 középvállalkozás átlagos jegyzett tőkéje
jelentős szóródással 109 580 ezer Ft. A legkisebb jegyzett tőke kft-knél
fordul elő és annak összege a korábban hatályos gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény által előírt törvényi minimumnak felel meg (3
millió Ft)50, egyben kevesebb a kötelező minimális tőkekövetelmény nélkül
létrehozható (és megfelelt) Bt-nél is. Bár az említett 3 millió Ft-os jegyzett
tőke nagyságrend fordul elő a leggyakrabban (módusz), ugyanakkor a
megfelelt vállalkozások felének 49,8 millió Ft feletti a jegyzett tőkéje. Az
átlagos tőkeemelési lehetőség 381,1 millió Ft, mely szintén jelentős
szóródású adatokat foglal magában (5. sz. melléklet 1. táblázat). A
vállalkozások felének 156,7 millió Ft-nál (medián) kisebb tőkeemelésre van
lehetősége, négy pedig egyáltalán nem tudna tőkeemelést végrehajtani.
Azonosítottam az ágazatcsoportonkénti hangsúlyokat, mely szerint a legtöbb,
tőkekövetelménynek eleget tevő középvállalkozás a feldolgozóipar területén
tevékenykedik (44%), ezen belül is gépgyártással foglalkozik. A másik
hangsúlyos ágazatcsoport a kereskedelem (19%). Megállapítottam továbbá,
hogy a jegyzett tőke koncentrációja követi a vállalkozások száma szerinti
sorrendet, azonban a maximális tőkeemelési lehetőséget tekintve a
kereskedelemben nagyobb a tartalék, mint a feldolgozóipari vállalkozásoknál
(5. sz. melléklet 2. táblázat).

Kisvállalkozásokra vonatkozó elemzések eredményei
Megállapítottam, hogy a vizsgálatba bevonható 153 zalaegerszegi székhelyű
kisvállalkozásból a hatékony ügyletméret alapján 71% felelt meg (109 db),
50

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) módosításai a
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2007. évi LXI. törvényben jelentek
meg. A Gt. 114. § (1) bekezdésével kimondja, hogy a kft-k a korábbi jóval magasabb (3
millió Ft) törzstőke helyett már 500 ezer Ft törzstőkével is megalakulhatnak, továbbá a Gt.
207. § (1) bekezdésének módosulásával a részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb 5
millió Ft-nál.
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amelyből a kisszámú zrt. 100%-a, a kft-k majdnem ¾-e teljesítette a
követelményt, a jogi személyiség nélküli társaságok közül viszont csak 1-1
rendelkezik ekkora nagyságú jegyzett tőkével, illetve a szükséges
tőkeemelési lehetőséggel (27. táblázat). Valamennyi megfelelt vállalkozás
áfaalany, 66%-uk érintett az uniós kereskedelemben. A jegyzett tőke alapján,
vagyis tőkeemelés nélkül a kisvállalkozói kör csupán 18%-a teljesítette a
követelményt (valamennyi zrt., a kft-k 17 %-a, bt-k és kkt-k közül egy sem).

27. táblázat: A hatékony ügyletméret megfelelőségre vonatkozó adatok

Megnevezés

Kft.
Zrt.
Bt.
Kkt.
Összesen

20,816 millió Ft-ot
meghaladó jegyzett és/vagy
Megfelelt
saját tőkéjű vállalkozások vállalkozások
aránya (%)
számának
száma
összetételének
megoszlása (%)
(db)
aránya (%)
90,9%
103
94,5%
74,1%
2,6%
4
3,7%
100,0%
4,6%
1
0,9%
14,3%
1,9%
1
0,9%
33,3%
100,0%
109
100,0%
71,2%

Vizsgálatba bevonható
kisvállalkozások
száma
(db)
139
4
7
3
153

Forrás: Cég-Kód-Tár (Company-Code-Register) 2006/4 és Zala Megyei
Bíróság Cégbírósága adataiból számítva
Kimutattam, hogy a megfelelt 109 kisvállalkozás átlagos jegyzett tőkéje
jelentős (de a középvállalkozásokénál kisebb) szóródással 19,1 millió Ft. A
legkisebb jegyzett tőke kkt-nál fordult elő, ahol egyébként nincs kötelező
törvényi minimum előírás. A kisvállalkozásoknál is a 3 millió Ft-os jegyzett
tőke nagyságrend fordul elő a leggyakrabban (módusz), és a megfelelt
vállalkozások csupán felének nagyobb a jegyzett tőkéje, mint 6,8 millió Ft.
Az átlagos tőkeemelési lehetőség 102,1 millió Ft, körülbelül harmada a
középvállalkozásokénak, mely szintén jelentős szóródású adatokat foglal
magában (6. sz. melléklet 1. táblázat). A vállalkozások felének a
középvállalkozásoknál meglévőhöz képest szintén harmad annyival, 58,7
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millió Ft-nál kisebb (medián) tőkeemelésre van lehetősége, és csupán 3
vállalkozás nem tudna tőkeemelést végrehajtani.
Azonosítottam ebben a vállalkozói körben is az ágazatcsoportonkénti
hangsúlyokat, mely szerint a legtöbb, tőkekövetelménynek eleget tevő
kisvállalkozás - a középvállalkozásokhoz hasonlóan - a feldolgozóipar
területén tevékenykedik (31%), ezen belül azonban főként élelmiszer- és
fémfeldolgozási termékek gyártásával foglalkozik. A másik hangsúlyos
ágazatcsoport szintén a kereskedelem. Megállapítottam, hogy mind a
jegyzett tőke, mind a maximális tőkeemelési lehetőség koncentrációja követi
a vállalkozások száma szerinti sorrendet (6. sz. melléklet 2. táblázat).

Összefüggésvizsgálatok
Hipotéziseim, hogy statisztikai értelemben mutatható ki összefüggés a
kockázatitőke-befektetéseknek való feltételezett megfelelés vonatkozásában
az alábbiak (egyszerre kettő) között:
1. A hatékony ügyletméret szempontjából megfelelt zalaegerszegi székhelyű
kis- és középvállalkozások adott ágazatcsoporthoz való tartozása, valamint
KKV besorolása és
 a feltételezett befektetés évét megelőző évben (2006) az adott
vállalkozás jegyzett tőkéjének nagyságrendje, illetve
 a feltételezett befektetést megelőző évben (2006) az adott vállalkozás
tőkeemelésre fordítható tőkéjének nagyságrendje, továbbá
2. A hatékony ügyletméret szempontjából megfelelt zalaegerszegi székhelyű
kis- és középvállalkozások a feltételezett befektetés évét megelőző évben
(2006) rendelkezésre álló jegyzett tőkéje és a tőkeemelésre fordítható
maximális vagyonának nagyságrendje között.
Az 1. pontban megfogalmazott hipotézis igazolására a szórásnégyzet
felbontás, a 2. pontban felsorolt mennyiségi ismérvek közötti kapcsolat
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minősítésére pedig a korrelációanalízis módszerét alkalmaztam. A
statisztikai módszerek egyik hipotézis érvényességét sem igazolták.
Megállapítottam tehát, hogy nincs meghatározó jelentősége sem a jegyzett
tőke, sem a tőkeemelésre fordítható maximális lehetőség kapcsán annak,
hogy a vállalkozás mely méretkategóriába, illetve mely ágazatcsoporthoz
tartozik (28. táblázat).

28. táblázat: A szórásnégyzet felbontás módszerének eredményei
Megnevezés
H2
H
Vállalkozói kategória
Közép
Kis Közép Kis
Ágazatcsoport - jegyzett tőke
1,93% 2,34% 0,14
0,15
Ágazatcsoport – maximális tőkeemelési
9,34% 9,61% 0,31
0,31
lehetőség
KKV klasszifikáció – jegyzett tőke
0,36%
0,06
KKV
klasszifikáció
–
maximális
0,30%
0,06
tőkeemelési lehetőség

Szorosság
laza
laza
laza
laza

Forrás: Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva

Kimutattam, hogy a vállalkozások jegyzett tőkéje és a tőkeemelésre
fordítható maximális lehetőség nagyságrendje között csupán laza kapcsolat
van, amely a középvállalkozásoknál negatív, a kisvállalkozásoknál pozitív
irányú. Az együtthatót letesztelő t-próba azonban egyik esetben sem igazolta
a két ismérv közötti szignifikáns kapcsolatot (29. táblázat).

29. táblázat: A korrelációanalízis eredményei
Megnevezés
Középvállalkozások
Kisvállalkozások
Vállalkozások összesen

Pearson-féle korrelációs
együttható értéke (r)
-0,10
0,06
0,05

t-próba
értéke
-0,605
0,609
0,589

Kritikus
t- érték
±2,032
±1,982
±1,977

Forrás: Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva
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Következtetések, javaslatok
Megállapítottam, hogy a vizsgálatba bevonható kis- és középvállalkozások
nagy része, összesen közel ¾-e (74%), a nagyobb méretű vállalkozások
körében nagyobb aránnyal (a középvállalkozások 86%-a, a kisvállalkozások
71%-a) a hatékony ügyletméret szempontjából megfelel a kockázatitőkefinanszírozás feltételének. A nagyobb induló tőke igényű vállalkozások (rt)
nagyobb arányban teljesítik a jelzett elvárást. Kimutattam, hogy a
vállalkozások bizonyos hányada már a jegyzett tőkéje alapján képes lenne
teljesíteni a követelményt, amely a vállalkozások méretének növekedésével
nagyobb

megfelelési

középvállalkozások

arányt

64%-a).

A

jelent

(kisvállalkozások

középvállalkozások

közel

18%-a,
¼-e,

a

kisvállalkozások valamivel több, mint fele lenne képes a hatékony
ügyletméret biztosításához szükséges tőkeemelést végrehajtani.
A megfelelt vállalkozások vonatkozásában bizonyos fokú ágazati orientációt
tapasztaltam (feldolgozóipar, kereskedelem). Statisztikailag nem igazolódott
összefüggés az ágazatcsoporthoz való tartozás és a jegyzett tőke, valamint a
tőkeemelésre fordítható vagyon nagyságrendje között (laza kapcsolat).
Megállapítottam azt is, hogy statisztikai értelemben nincs meghatározó
jelentősége sem a jegyzett tőke, sem a tőkeemelésre fordítható maximális
tőke

nagyságrendjét

illetően

annak,

hogy

a

vállalkozás

mely

méretkategóriába tartozik. Nem igazolódott a jegyzett tőke és a tőkeemelésre
fordítható maximális lehetőség nagyságrendje között összefüggés.
Jelenleg a KvfP tőkeprogramjában kft. vagy zrt. formában működő
társaságok vehetnek részt. Az empirikus vizsgálat során azonban kimutattam,
hogy a jogi személyiség nélküli társasági formákban működő vállalkozások
közül is találhatók olyanok, amelyek teljesíteni tudják a tőkekövetelmény
alapján megfogalmazott elvárást (kettő bt. és egy kkt.), így megfontolható a
tőkeprogramba

bekapcsolható

vállalkozási
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formák

kiterjesztésének

vizsgálata. A jogi személyiség nélküli vállalkozások esetében alapvetően a
felelősségi viszony zárja ki a részvételi lehetőséget. Ugyanis bt-nél például a
beltag a betétjével és a teljes vagyonával (ha van neki), a kültag csak a
betétjével felel a bt. kötelezettségeiért. Ezekben az esetekben nincs a
„klasszikus tőke” és ezáltal az elérhető tőkearány, szavazati arány, mint a kft
és rt esetében. Ezen felül a Gt. által (jól) szabályozott kör a kft és az rt. Ezen
körülményeket figyelembe véve a bt-k és kkt-k számára javaslom az
átalakulást a potenciális befektetési alannyá válás, a tőke fogadhatósága
érdekében.
A fentiek mellett megállapítottam, hogy a zalaegerszegi székhelyű kis- és
középvállalkozások meghatározó hányada alkalmas a kockázatitőkebefektetés fogadására a hatékony ügyletméret szempontjából, így javasolt a
további vizsgálatok elvégzése is.

5.3.3. Pénzügyi megfelelőség megítélése

Középvállalkozások értékelése
Megállapítottam, hogy a pénzügyi vizsgálatba bekerült 36 középvállalkozás
közül a mutatószámokra adott összes pontszám>xküszöb=30% feltétel alapján
29 vállalkozás (81%) felel meg a pénzügyi kockázat megítélése
szempontjából, amely a teljes vizsgálat alá vont középvállalkozói kör (42 db)
69%-a. A zalaegerszegi középvállalkozások valamelyest jobb objektív
megfelelőségét támasztom alá azzal, hogy a feltételt teljesítő vállalkozások
az összpontszámot illetően átlagosan 71%-ot értek el, mely a kockázati tőkés
portfóliójából a középvállalkozásokra vonatkozó értéket meghaladó. Az
átlagos érték az adatok kisebb szóródása mellett alakult ki (9. ábra).
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9. ábra: A középvállalkozásokra vonatkozó összehasonlító adatok
Forrás: KvfP és Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva
Kimutattam, hogy a maximális pontszámot a középvállalkozások 10%-a
összesen két gazdasági ágat érintően szerezné meg, kettő ebből a gépgyártás
területén tevékenykedik. A legkevesebb pontot elérő, élelmiszeripari
vállalkozás az adható összpontszám 35%-át kapná, amely a kockázati tőkés
középvállalkozókra vonatkozó értékénél alacsonyabb. A leggyakrabban a
maximális pontszámhoz közeli, 95 pontos ügyfélminősítés fordulna elő
(módusz), míg a középső értékű (medián) 77 pontos lenne.
Az

összpontszámokat

ágazatcsoportonként

megvizsgálva

azon

következtetésre jutottam, hogy az azonos ágazatcsoportban működők
teljesítménye közelebb van egymáshoz. Ezt alátámasztja, hogy valamennyi
ágazatcsoporthoz tartozóan alacsonyabbak a szóródási mérőszámok a
középvállalkozói kör egészénél. A legnagyobb eltérés a szóródás terjedelmét
tekintve a feldolgozóiparban, a relatív szórás értékeit nézve pedig az
építőiparban tevékenykedő vállalkozások által elért pontszámok között van
(7. sz. melléklet).
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Kisvállalkozások értékelése
Megállapítottam, hogy az objektív vizsgálatba bekerült 109 kisvállalkozás
közül a mutatószámokra adott összes pontszám>xküszöb=30% feltétel alapján
98 vállalkozás (90%) felel meg a pénzügyi kockázat elfogadhatósága
szempontjából, amely a teljes vizsgálat alá vont kisvállalkozói kör (153 db)
64%-a.

A

zalaegerszegi

kisvállalkozások

szintén

jobb

objektív

megfelelőségét támasztom alá azzal, hogy a limitet meghaladó pontszámmal
rendelkező vállalkozások az összpontszám átlagosan 72%-át értek el, mely a
kockázati tőkés befektetési portfóliójából a kisvállalkozásokra vonatkozó
átlagos értéket meghaladó. Az átlagos érték az adatok kisebb (relatív)
szóródása mellett alakult ki (10. ábra).
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10. ábra: A középvállalkozásokra vonatkozó összehasonlító adatok
Forrás: KvfP és Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva
Kimutattam, hogy a maximális pontszámot a kisvállalkozások 13%-a
szerezné meg, ami főként a kereskedelmi és az építőipari vállalkozásokra
jellemző. A feldolgozóiparban tevékenykedő két legkevesebb pontot elérő
vállalkozás - a kockázati tőkés kisvállalkozásával megegyezően - az adható
összpontszám 31%-át kapná, vagyis éppen teljesítené a minimális elvárást. A
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leggyakrabban a maximális pontszámú ügyfélminősítés fordulna elő
(módusz), míg a középső értékű (medián) 72 pontos lenne.
A kisvállalkozások által kapott összpontszámokat ágazatcsoportonként
megvizsgálva szintén azon következtetésre jutottam, hogy az azonos
ágazatcsoportban működők teljesítménye közelebb van egymáshoz. Ezt
szintén az támasztja alá, hogy a legtöbb ágazatcsoporthoz tartozóan
alacsonyabbak a szóródási mérőszámok, mint a kisvállalkozói kör egészét
nézve. A legnagyobb eltérés a szóródás terjedelmét tekintve az építőiparban
és a fuvarozással foglalkozó vállalkozások esetében, a relatív szórás értékeit
nézve pedig szintén az építőiparban tevékenykedőknél van (8. sz. melléklet).

Összefüggésvizsgálatok
Hipotéziseim a következők, melyeket statisztikai módszerrel igazoltam.
Statisztikai értelemben mutatható ki összefüggés az alábbiak között:
1. A

zalaegerszegi

ágazatcsoporthoz

székhelyű
való

közép-

tartozása

és

és

kisvállalkozások

a

vállalkozások

adott

pénzügyi

kockázatának értékelése alapján elért összpontszáma, továbbá
2. A zalaegerszegi székhelyű közép- és kisvállalkozások KKV besorolása
és a vállalkozások pénzügyi kockázatának értékelése alapján elért
összpontszáma között.
A megfogalmazott hipotézisek igazolására a szórásnégyzet felbontás
módszerét alkalmaztam, mely egyik hipotézis érvényességét sem igazolta.
Megállapítottam, hogy a középvállalkozások esetén az ágazatcsoporthoz
való tartozás csupán 10%-ban magyarázza

(H2=10,46%) a kapott

összpontszámok szóródását, különbözőségét, vagyis az ágazatcsoporthoz
való tartozáson kívüli egyéb tényezők hangsúlyosabban befolyásolják azt. A
két ismérv közötti sztochasztikus kapcsolat szorossága (H=0,32) csak
lazának mondható. A kisvállalkozások esetén is az ágazatcsoportonkénti
118

besoroláson

kívüli

tényezők

gyakorolnak

inkább

hatást

a

kapott

összpontszámok nagyságrendjére, az ágazatcsoportonkénti hovatartozás
magyarázó ereje 5% alatt van (H2=4,41%). A két ismérv közötti kapcsolat
szorossága (H=0,21) szintén lazának minősíthető. Úgyszintén nem
meghatározó befolyásoló tényező a vállalkozói kategóriába tartozás sem
(H2=0,0004%), ugyanis az összpontszámok és a vállalkozói méretkategória
között tulajdonképpen nincs kapcsolat (H=0,002).
Összegzés, következtetések
Megállapítottam, hogy a hatékony ügyletméret szerint kiválasztásra kerülő
36 közép- és 109 kisvállalkozás közül a vizsgált kockázati tőkés objektív
értékelési szempontjai és a meghatározott 30%-ot meghaladó limit alapján
összesen 127 darab (29 közép- és 98 kisvállalkozás) felel meg a
kockázatitőke-kihelyezés

pénzügyi

kockázatokkal

kapcsolatos

kritériumrendszerének. A limitet meghaladó pontszámmal rendelkező
vállalkozások az összpontszám átlagosan 72%-át érték el. Kimutattam a
zalaegerszegi székhelyű közép- és kisvállalkozások a vizsgált kockázati tőkés
portfóliójának hasonló szegmensébe történő befektetésekhez képest némileg
jobb átlagos objektív megfelelőségét, melyet alátámaszt a magasabb
vállalkozásonkénti átlagos pontszám, a maximális pontszámot elérők
magasabb aránya, a középvállalkozásoknál a maximálishoz közeli, a
kisvállalkozásoknál a maximális pontszám gyakori előfordulása, illetve az,
hogy a vállalkozások felének középvállalkozásoknál a kapható összpontszám
77%-ánál, a kisvállalkozásoknál a kapható összpontszám 72%-ánál nagyobb
értékelést sikerült elérnie. További következtetésem, hogy az azonos
ágazatcsoportban működők pénzügyi teljesítménye közelebb van egymáshoz.
Igazolódott,

hogy

klasszifikációhoz

nem
igazított

indokolt
értékelési
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ágazatcsoporthoz
rendszert

vagy

KKV

kialakítani,

mivel

statisztikailag alátámasztható kapcsolat nincs az ágazatcsoportokhoz való
tartozás, valamint a vállalkozások mérete és a kockázatitőke-befektetéshez
kapcsolódó pénzügyi kockázat megítélése között a zalaegerszegi székhelyű
vállalkozások esetében sem.
Végeredményben tehát a 42 db középvállalkozás 69%-a, a 153 db
kisvállalkozás 64%-a, összesen tehát a zalaegerszegi székhelyű kis- és
középvállalkozások 65%-a jelenthet a megadott paraméterek alapján
potenciális befektetési célpontot. A modell tehát eredményesen használható,
mivel az a vizsgálatba bekerült valamennyi vállalkozásra lefuttatható volt,
értelmezhető eredményekre vezetett és lehetővé tette a vállalkozói kör
megfelelő osztályozását. Ennek alapján hasznos döntéstámogató eszközként
funkcionálhat a kockázati tőkés(ek) számára.

5.3.4. Az elvárt hozam kigazdálkodására való képesség vizsgálata

Jelen fejezetpont alatt a modell utolsó modulja tesztelésének eredményeit
mutatom be, vagyis a modell 1-3. pontjai mentén leszűrésre kerülő
vállalkozásokhoz a kidolgozott direkt kommunikációs mechanizmus (ld. 5.4.
pont) keretében kimunkálásra kerülő tájékoztatási tartalom részét képező
eredmények

kerülnek

közlésre.

Mivel

a

vállalkozások

objektív

megfelelősége a 2006-os beszámoló adatok alapján történt, feltételeztem,
hogy adott tőkejuttatásban 2007 év elején részesülnek a vállalkozások.
A kalkuláció során a vizsgált kockázati tőkés gyakorlatát alapul véve az
alábbiakat vettem figyelembe:
Az 5 éves befektetési időtartamon belül a 3. év végén 20%, a 4. év végén
25% névérték visszafizetés történik. Az elvárt hozam a maximális kockázati
felár figyelembevételével kerül meghatározásra, amelynél adott vállalkozás
konkrét minősítése alacsonyabbat is eredményezhetne. Mivel a teljes 5 éves
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befektetési időtartamra (2011. 12. 31-ig) a hozamszámítás alapjául szolgáló
BUBOR értékek csak részben ismertek (a mindenkori BUBOR értéke a
fixingszámításba

bekerülő,

aktív kamatjegyző

bankok

által

közölt

kamatoktól függ), a hiányzó értékekre előrejelzést készítettem. Az elemző
munka lezárásakor az utolsó negyedév eleji 12 havi BUBOR érték 2010. 04.
01-jén volt ismert.
A kalkuláció a jegybanki alapkamat és a jelzett BUBOR értékek közötti
összefüggésen alapul (alapadatok a 9. sz. mellékletben), arra építve, hogy a
jegybanki

alapkamat

értékére

előrejelzésekkel51.

rendelkezünk

Az

alapadatokra lineáris regressziós függvényt illesztettem, amelynek egyenlete:
= 1,14 + 0,83 ∙

(10. sz. melléklet). Ez azt jelenti, hogy amennyiben a

jegybanki alapkamat egy egységgel (1 százalékponttal) nő, akkor a BUBOR
érték átlagosan 0,83%-al növekszik. Mivel az eredményváltozó tényleges és
becsült értékei átlagosan 7,8%-kal térnek el egymástól (relatív hiba V(e)<1015%), a lineáris függvény jól reprezentálja a jegybanki alapkamat és a
BUBOR közötti kapcsolat törvényszerűségét (11. ábra). A regresszióbecslés
eredményeinek hipotézis ellenőrzése kapcsán bebizonyosodott, hogy a két
ismérv közötti kapcsolat szignifikáns és nem csak véletlenszerű (t-próba
szerint t=17,286>±2,011, a varianciaanalízis szerint F=298,79>4,04)52. A
modell

szignifikánsnak

szignifikanciája)

tekinthető,

99%-osnál

mivel

nagyobb

a

varianciaanalízis

megbízhatóságot

(F

mutatott.

Amennyiben tehát az előrejelzés szerint a jegybanki alapkamat 2010 és
2011-es évekre 6%-ban került meghatározásra, akkor az adott időszakra eső
BUBOR értékeket 6,14%-osnak vehetjük.
51

A jegybanki alapkamat 2010-ben 6%, 2011-ben 6% az előrejelzés szerint (MNB Jelentés
az infláció alakulásáról 2010. február, 45. oldal).
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11. ábra: A jegybanki alapkamat és a 12 havi BUBOR közötti kapcsolat
alakulása 2002.05-2010.04. között
Forrás: saját szerkesztés

A modell 4. pontjában leírtak szerint a tesztelést két módon is elvégeztem,
amelyen belül a minimálisan és maximálisan igénybe vehető tőkejuttatás
esetében mutattam ki a szükséges eredménynövekedést.
a) A vállalkozás korábbi felhalmozódott eredményétől függetlenül, tisztán a
tőkejuttatás következtében megkövetelt hozamelvárás jellemzői:
Kmin=20 000 ezer Ft esetén a kilépéskori érték (KÉ) 34 628 ezer Ft.
Megállapítottam, hogy az objektív szempontok alapján kiválasztásra került
29 középvállalkozás közel ¾-e, a 98 kisvállalkozásnak csak közel ¼-e
tőkeemelés nélkül igényelhetné a legkisebb nagyságrendű forrást. Mindkét
kategóriából fennmaradó vállalkozásoknak pedig átlagosan 14 millió Ft-os
tőkeemelésre lenne szüksége ahhoz. Utóbbi vállalkozások mindegyikének a
kockázati tőkés maximális tulajdoni hányada alapján kellene működnie. A
tőkeemelés nélküli esetekben a középvállalkozásoknál a legkisebb
tulajdonosi részesedés 4%, a legnagyobb 47%-os, a kisvállalkozásoknál
pedig rendre 8% és 48%-os. Ebben a körben a középvállalkozóknál a
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tulajdonosi hányad átlagosan negyedét, a kisvállalkozásoknál ennél nagyobb
arányt, 31%-ot kellene átengedni. Megállapítottam, hogy mind a szükséges
tőkeemelést, mind a kockázati tőkés tulajdoni hányadát illetően a
középvállalkozások kedvezőbb helyzetben lennének. Az eredmény átlagos
növekedési üteme és az évente kigazdálkodandó átlagos eredmény
valamennyi vállalkozásnál megegyezik (30. táblázat).

30. táblázat: Az output táblában megjelenő adatok átlagos értéke Kmin esetén
Vállalkozói
kategória

Szükséges
tőkeemelés
(ezer Ft)
Tem(sz)

Kockázati tőkés
részesedése (%)
xK

Közép
Kis

3 847
10 487

30,95
44,61

Eredmény
átlagos
növekedési üteme
(növ/év) ü

1.év

2.év

3.év

4.év

5.év

Összesen

7,09

8

57

464

3 752

30 347

34 628

Kigazdálkodandó éves adózott eredmény
(ezer Ft) Enöv(n)

Forrás: saját kalkuláció

Kmax=100 000 ezer Ft esetén a kilépéskori érték (KÉ) 173 138 ezer Ft. A
maximálisan igénybe vehető tőke nagyságrendjének megállapításakor ekkor
figyelembe kell venni a vállalkozásra vonatkozó egyedi maximumot is.
Megállapítottam, hogy a 29 középvállalkozásból 83% (24 db), a 98
kisvállalkozásból pedig kevesebb, mint a fele (42 db) részesülhetne az
adható maximális tőkejuttatásban. A fennmaradó középvállalkozások
esetében legfeljebb átlagosan 61 millió Ft, a kisvállalkozásoknál ennél
kevesebb, 55 millió Ft lenne igényelhető (átlagos Kmax-egyéni), akiket a
tőkeemelésre fordítható eredmény szűkössége korlátoz a maximális
forráslehetőség

kihasználásában.

Megállapítottam,

hogy

a

középvállalkozások több mint ¾-ének, a kisvállalkozások közül pedig kettő
kivételével

mindegyiknek több-kevesebb jegyzett

tőke kiegészítésre

szüksége lenne. A kigazdálkodandó összes eredmény átlagos értéke a
fentiekből adódóan alacsonyabb a 100 millió Ft-os felső határ esetében
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számított kilépéskori értéknél (31. táblázat). A közepes vállalkozásoknak
átlagosan 93 millió Ft, a kisvállalkozásoknak 74 millió Ft hozamát kellene
kitermelni. Két vállalkozást kivéve valamennyi kisvállalkozásban a
kockázati tőkés maximális részesedést szerezne.

31. táblázat: Az output táblában megjelenő adatok átlagos értéke Kmax esetén
Kategória

Közép
Kis

Szükséges
tőkeemelés
(ezer Ft)
Tem(sz)

Kockázati
tőkés
részesedése (%)
xK

Eredmény
átlagos
növekedési üteme
(növ/év) ü

45 693
59 516

46,20
48,64

9,97
9,36

Kigazdálkodandó éves adózott eredmény (ezer Ft)
Enöv(n)
1.év

2.év

3.év

4.év

5.év

Összesen

10

110

1 207

13 302

146 829

161 457

10

98

1 032

10 960

116 970

129 070

Forrás: saját kalkuláció

b) A vállalkozás korábbi felhalmozódott, tőkeemelésre fel nem használt
eredményét is figyelembe vevő megoldás:
Kmin=20 000 ezer Ft esetén továbbra is 34 628 ezer Ft-ot kell kigazdálkodni
(KÉ).

A

középvállalkozásoknál

átlagosan

445

millió

Ft,

a

kisvállalkozásoknál átlagosan 100 millió Ft bevonhatóságát állapítottam
meg, amennyiben a feltételezett kockázati tőke igénylése miatt a
tőkeemelésre fel nem használt eredménytartalékot és mérleg szerinti
eredményt is figyelembe veszem a szükséges kilépéskori érték befektetési
periódus

végén

középvállalkozás

történő
közül

teljesítésébe.
csupán

Kimutattam,

kettőnek

nem

hogy

lenne

a

29

lehetősége

felhalmozódott eredményét a teljesítésbe bevonni (kisvállalkozásoknál nincs
ilyen), és összesen 24 középvállalkozás (83%), a kisvállalkozások közül 64
db (65%) akkor is teljesíteni tudná a kockázati tőkés felé a teljes
kötelezettséget, amennyiben a forrásból tervezett beruházás egyáltalán nem
biztosít jövedelmezőséget. Ebből adódóan az a) pontban jelzettekhez képest
összességében jóval alacsonyabb a teljesítés biztonságát figyelembe vevő
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számítás szerint a teljes kigazdálkodandó eredmény átlagos értéke. Az a)
pontban jelzettekhez képest sem a szükséges átlagos tőkeemelés sem a
kockázati tőkés átlagos részesedésében nincs különbség (32. táblázat).

32. táblázat: Az output táblában megjelenő adatok átlagos értéke Kmin esetén
Kategória
Közép
Kis

Szükséges
tőkeemelés (ezer
Ft)
Tem(sz)

Kockázati
tőkés
részesedése
(%)
xK

Eredmény
átlagos
növekedési
üteme
(növ/év) ü

3 847
10 487

30,95
44,61

0,53
0,10

Kigazdálkodandó éves adózott eredmény (ezer Ft)
Enöv(n)
1.év

2.év

3.év

4.év

5.év

150
617

224
569

367
998

787
1 385

2 955
2 043

Összesen
4 484
5 611

Forrás: saját kalkuláció

Kmax=100 000 ezer Ft esetén továbbra is 173 138 ezer Ft-ot kell
kigazdálkodni (KÉ). Megállapítottam, hogy adott vállalkozásra vonatkozó
egyedi maximum figyelembe vételével az a) ponttal egyezően szintén 24 db
középvállalkozás és 42 kisvállalkozás részesülhetne az adható maximális
tőkejuttatásban, 5 közepes és 56 kisvállalkozás esetében pedig a
tőkeemelésre fordítható eredmény korlátozottsága miatt szintén legfeljebb
átlagosan 61, illetve 55 millió Ft lenne igényelhető (átlagos Kmax-egyéni).
Kimutattam, hogy a nagyobb összegű teljesítési kötelezettség következtében
már csak 13-13 közép- és kisvállalkozás (45% ill. 13%) tudná teljesíteni a
kockázati tőkés felé a teljes kötelezettséget a forrásból tervezett beruházás
jövedelmezőségének teljes hiányában. A teljesítés biztonságát figyelembe
vevő számítás szerint az a) pontban jelzettekhez képest a teljes
kigazdálkodandó eredmény átlagos értéke összességében jóval alacsonyabb
mindkét kategóriánál. Sem a szükséges átlagos tőkeemelés sem a kockázati
tőkés átlagos részesedésében, az átlagosan kitermelendő hozam értékében
viszont nincs különbség az a) ponthoz viszonyítottan (33. táblázat).
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33. táblázat: Az output táblában megjelenő adatok átlagos értéke Kmax esetén
Kategória

Közép
Kis

Szükséges
tőkeemelés
(ezer Ft)
Tem(sz)
45 693
59 516

Kockáza
ti tőkés
részesedése
(%)
xK
46,20
48,64

Eredmény
átlagos
növekedési üteme
(növ/év) ü

1.év

2.év

3.év

4.év

5.év

Összesen

2,32
5,20

3 005
3 726

3 722
4 664

4 892
6 740

8 551
13 482

35 084
61 090

55 253
89 703

Kigazdálkodandó éves adózott eredmény (ezer Ft)
Enöv(n)

Forrás: saját kalkuláció
Összegzés, következtetések
Megállapítottam, hogy a nagyobb méretű vállalkozások körében átlagosan
kisebb arányban szükséges mind a minimálisan, mind a maximálisan
igényelhető tőkejuttatáshoz a jegyzett tőkét megemelni, illetve a kockázati
tőkésnek átlagosan kisebb tulajdoni hányadot kell átengedni. Kimutattam,
hogy a tőkeemelésre szoruló vállalkozásokban kivétel nélkül a kockázati
tőkés maximális tulajdoni részesedést kap. A kisebb méretű vállalkozásokat
nagyobb arányban korlátozza a maximális forráslehetőség kihasználásában a
tőkeemelésre fordítható eredmény szűkössége, így átlagosan alacsonyabb
nagyságrendű tőke hozamát kell kigazdálkodniuk. Alátámasztottam, hogy a
forrásból megvalósított beruházás jövedelmezőségének teljes elmaradása
esetén a középvállalkozások nagyobb teljesítési biztonsággal számolhatnak.

5.4. Marketing koncepció
Jelen fejezetpontban a célkitűzések között feltett harmadik kérdésre adok
választ, vagyis hogy milyen marketing koncepciós rendszer, elérési
technika

szolgálhatná

leginkább

a

kockázatitőke-finanszírozás

igénybevételének ösztönzését? Ehhez kialakítottam egy vállalkozásokra
szabott

marketing

koncepciós

rendszert,

amelynek

végrehajtásába

közreműködők, elsősorban hitelintézetek kapcsolódnak be, s amelynek
keretében kialakított tájékoztatási tartalom magában foglalja az 5.2. pontban
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kialakított modell által generált adatokat, illetve az esettanulmányok
segítségével feltárt (ld. 5.6 pont) pozitív vállalkozói tapasztalatokat. A
kidolgozást indokolta, hogy a vállalkozásokkal kialakított megfelelő
párbeszédet, kommunikációs megoldást kulcsfontosságúnak tartom a
koncepció sikerességét, hasznosíthatóságát illetően. A kapott eredmények
alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a kialakított rendszer hozzájárul
a piacot jellemző információhiány pótlásához, az információs rés
csökkentéséhez, a kidolgozott modell eredményes hasznosításához. E
témakört összekapcsolom az irodalmi áttekintés 2.1. A KKV szektorra
jellemző finanszírozási sajátosságok pontjában szereplő azon, a szerzőkkel
egyetértésben

megfogalmazott

igénnyel,

mely

szerint

fontos

a

vállalkozóknak megismerni a finanszírozók elvárásait, gondolkodásmódját,
hogy azokat figyelembe vehessék finanszírozási döntéseik kapcsán (Beza és
szerzőtársai, 2007). Utalok továbbá az 5.5. pontban szereplő kérdőív
eredményére, valamint az 5.6 pontban megfogalmazott tapasztalatokra,
melyek alapján e témakörhöz kapcsolódó fontos megállapításom, hogy a
vállalkozások nagy része nem rendelkezik megfelelő információval a
kockázatitőke-finanszírozást illetően.
5.4.1. A kidolgozott koncepció, modell marketing-stratégiája
Megállapítottam, hogy a kidolgozott koncepcióhoz a direkt kommunikáció
területeiből a koncentrált stratégia feleltethető meg, amely arra összpontosít,
hogy a piac kiválasztott részét adott szolgáltatással kielégítse. A piac
kiválasztott homogén csoportja a KKV szektor, melynek kínált szolgáltatás a
kockázati tőke típusú finanszírozás. Szóba jöhetne a differenciált stratégia
alkalmazása is, amely akkor lenne releváns, ha a KKV szektort tovább
klasszifikálnánk. A kockázatitőke-típusú finanszírozás a megfelelőségi
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kritériumokat tekintve azonban nem tesz különbséget az alszegmentumok
között (ld. az állami befektetések analízise az 5.1. pontban).
Stratégiai

szempontból

a

marketingkommunikáció

kialakításának

a

következő fontos elemeit (Hoffmann, 2002) kell figyelembe venni:
 A téma vonatkozásában a legfontosabb célkitűzés, hogy a KKV-k
növekedését, fejlődését hazánkban is jelentősebb mértékben támogassa a
kockázatitőke-finanszírozás.
 A koncepció alapját a hazai tőkepiacon fennálló jelenlegi helyzet, vagyis a
jelzett vállalkozói szegmens körében a kockázatitőke-finanszírozás
alacsony

ismertsége

(információhiány),

illetve

alapvetően

a

nagyvállalkozásokat finanszírozó megoldásként történő alkalmazása
(piaci rés) képezi.
 A kidolgozott megoldás eredményeképpen a jövőben a kockázati tőkét
igénybe vevő vállalkozások számán és a felhasznált források növekedésén
keresztül fejlesztések, beruházások megvalósításával a jelzett szektor
vállalkozásainak hosszú távú fennmaradásához, működőképességének
megőrzéséhez és javításához, továbbfejlődéshez járulhatunk hozzá.
 A célokhoz eszközök, módszerek, eljárások, lebonyolítók rendelése
szükséges, melyekre a következő pontban térek ki.
Megállapítottam, hogy a KvfP-nél a célcsoport elérésére létezik egy
terjedelmében nagyon rövidnek mondható marketing koncepció, azonban az
stratégiai

szinten

nem

került

kidolgozásra.

Azonosítottam

ennek

indokoltságát: stratégiai szempontból egyrészt folyamatos változásról
beszélhetünk,

másrészt

a

társaság

működtetése

elsőként

a

marketing

visszafogásával

jár

együtt.

költségtakarékos
területre

Harmadrészt

alapon történő

fordítható

önálló

kiadások

marketingstratégia

kialakítását az üzletszabályzat szerint az egy vállalkozásba befektethető
összeg viszonylag alacsony felső határa miatt sem tekintik indokoltnak.
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5.4.2. A kidolgozott koncepcióhoz, modellhez kapcsolódó taktikai
(marketing)programok, (marketing)cselekvési tervek
Megállapítottam,

hogy

a

kockázatitőke-finanszírozás

igénybevételét

ösztönző kommunikációs eszköz a piaci eszközök közül a direkt
marketinghez kapcsolható, mivel az párbeszédre ösztönző, kétirányú
kommunikációt céloz meg, adatbázisra támaszkodik és a vevőmagatartás
kedvező befolyásolására irányul (Hoffmann, 2002). Itt is beszélhetünk
bizonyos mértékű „selejtről”, ha olyan személy olvassa a kommunikációs
üzenetet az adott vállalkozásnál, aki döntések meghozatalában nem vesz
részt, és emellett nem is továbbítja azt a megfelelő döntési szintre.
A területhez kapcsolódó marketingkommunikáció a szolgáltatásmarketing
(Veres, 2001) témaköréhez tartozik, annak egy speciális formájaként
értelmezhető. A direkt kommunikációs módszerrel eladott szolgáltatásokra
egyaránt jellemző az átlagosság és a különlegesség is (Hoffmann, 2002). Az
említett két ismérv a pénzügyi termékekre - mint viszonylag átlagos
szolgáltatástípus -, kifejezetten a kockázatitőke-finanszírozásra – mint
különleges pénzügyi termék – is igaz. A direkt marketing olyan
szolgáltatások értékesítésénél is jól használható, amelyek iránt alapvetően
alacsony a kereslet, vagy az földrajzilag nagyon szétszórtan jelentkezhet
(Hoffmann, 2002). A kockázatitőke-finanszírozási mód ismertsége és
felhasználási aránya, főleg a KKV szektor vonatkozásában hazánkban
nagyon alacsonynak mondható (ld. 5.1.1. pontban). A szektort finanszírozó
vizsgált állami kockázatitőke-társaság fennállása óta (2001. december 20ától) 2008. április 15-ig megvalósult befektetési portfóliójában is csupán 48
vállalkozás található. Pedig a társasághoz benyújtott tőkebefektetési igények
száma - az utóbbi két évet leszámítva - folyamatosan nőtt, melyből arra
lehetett következtetni, hogy a KvfP tőkebefektetőként való ismertsége
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folyamatosan növekszik a jelzett szektor körében. Emellett a benyújtásra
került tőkebefektetési igények és a pozitív elbírálású igények arányának
javulása arra utalt, hogy a KKV-k alaposabb előkészítés alapján keresnek
forrásokat. A KvfP-hez évente kb. 150-200 darab tőkeigénylés került,
legalábbis érdeklődés szinten (az ügyfél telefonál, tárgyalásra bemegy stb.).
Ebből mintegy 60-80-nak volt írásos nyoma a társaság rendszerében, a többi
vállalkozás visszalépett. Például 2006-ban 67 tájékoztató levél ment ki a
beérkezett előminősítő lapok alapján (ebben benne vannak az elutasítottak és
a befogadottak is). A 67 esetből megvalósult 15 ügylet (22%),
következésképpen 52 nem (78%). Ez utóbbinak kb. a fele az, amely azonnal
elutasításra került (általában a projektcél vagy a vállalkozás a KKV
kategóriának nem felelt meg), a többi ügylet a tőkét igénylő hibájából nem
köttetett meg (pl. tőkeszerkezeti probléma, fedezethiány stb.).
A direkt marketing alkalmazását az is indokolja, hogy az alacsony fajlagos
költségek miatt még alacsony elfogadási arány mellett is olcsóbb marketing
eszköz, mint például a személyes értékesítés, amely a legköltségesebb
megoldásnak mondható. A költséghatékonyság mellett pedig az egyik
leginkább időkímélő megoldásról beszélhetünk. A direkt marketing hatékony
alkalmazásához az alábbi tényezők járulhatnak hozzá (Hoffman, 2002):
1. Megfelelő piac-szegmentáció
A szegmentáció egyik célja olyan fehér foltok (rések) felfedezése a
keresletben, ahol a jól megválasztott szolgáltatás hiánypótlónak bizonyul
(Hoffmann, 2002). A teljes piacot a hazai vállalkozások jelentik, amelyből a
célszegmentum a mikro-, kis- és középvállalkozói réteg. A jelzett szektor
igénye (kereslete) a kockázatitőke-finanszírozás iránt létezőnek tekinthető,
hiszen ehhez a vállalkozói réteghez kapcsolható egyik hangsúlyos probléma
a tőkehiány. Alacsony ismertsége és inkább a nagyvállalkozásokat
finanszírozó forrásként történő hazai alkalmazása miatt egyben hiánypótló
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megoldásnak is tekinthető. Az alkalmazott szegmentációs technika
alapvetően gazdasági változókhoz kötött: 2004. évi XXXIV. törvényben
meghatározott feltételek, hatékony ügyletméret, pénzügyi megfelelőség.
2. Adatbázisok és felhasználásuk
Az adatbázis feltöltése saját vagy vásárolt címlista alapján történhet
(Hoffmann, 2002). A célszegmentum, a KKV-k kiválasztásához a KSH
Céginformációs adattára (Cég-kód-tár Company-Code-Register) segítséget
nyújt. A CD formájában összeállított, a hazai bejegyzésű összes vállalkozást
magában foglaló adatforrás a KSH-tól térítés ellenében rendelhető meg.
3. Kommunikációs feladatot ellátó média, direkt marketing csatornák
megfelelő megválasztása
A direkt marketing leggyakrabban használt csatornái: Direct Mail (DM) –
általában postán eljuttatott levélreklám; csomagküldő kereskedelem,
katalógusok; telemarketing (telefonmarketing); tévé, telefax; elektronikus
média (Hoffmann, 2002). A direkt marketing specifikus médiuma az internet,
amely az utóbbi időben terjedt el a marketing közvetlen eszköztárában.
A kidolgozott koncepció eredményeképpen kiválasztott vállalkozások
felhívásának releváns eszköze véleményem szerint a felsoroltakból a DM,
illetve az elektronikus média közül az internet. Mindkettő alapja egy
tájékoztató és a kidolgozott modell által az adott vállalkozásra generált
adatokból készült anyag. A megoldások közül egyébként még a telefonos
megkeresés jöhetne szóba. Azonban a tájékoztató terjedelmét, illetve
tartalmát tekintve önmagában a telefonos megkeresést kevésbé tartom
alkalmas ügyfélmotiváló eszköznek. Mindemellett hasznos kiegészítő
eszköze lehet a DM vagy az interneten elküldött felhívásnak, az ügyféllel
való közvetlen kapcsolat megteremtésének, fenntartásának. Az alkalmasnak
említett eszközök alapvetően az üzenet (ajánlat) címzetthez történő
eljuttatásának technikájában (és költségigényében) különböznek. Közöttük a
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választást alapvetően azok költségigénye, illetve a vállalkozások legalább
egy e-mail címének elérhetősége határozza meg. Az elektronikus cégeljárás
2008. július 1-jétől kötelezővé vált, a számviteli beszámoló letétbe helyezése
2009-től szintén elektronikus formában történik. A digitális ügyintézéshez
elengedhetetlen az Ügyfélkapu szolgáltatás, melynek első lépése az
okmányirodai regisztráció, illetve legalább egy e-mail cím megadása, vagyis
legkésőbb 2009. január 1-jétől a vállalkozások legalább egy e-mail címmel
rendelkeznek. Az elektronikus adóbevallási kötelezettség53 bevezetése miatt
a vállalkozások nagy részének már 2007. január 1-től van legalább egy
elektronikus

elérhetősége.

Az

e-mail

címek

rendelkezésre

állása

(megszerezhetősége) esetén az interneten keresztüli megkeresés bizonyul az
olcsóbb megoldásnak.
A hazai vállalkozások információs és kommunikációs technológiai
használatának megítélésére statisztikai adatok is rendelkezésre állnak 54. Az
adatok alapján megállapítottam, hogy 2008-ban a vállalkozások 85%-a
rendelkezett legalább egy e-mail címmel, amely négy év alatt mintegy 17%os növekedést jelentett (11. sz. melléklet). A vállalkozás méretének
növekedésével az elektronikus levelezőrendszert használó vállalkozások
aránya is egyre nagyobb. A 2008-as adatok alapján kimutattam, hogy a
kisvállalkozások mintegy 83%-a, a közepes méretű vállalkozások mintegy
95%-a már 2008-tól is elérhető elektronikus megkereséssel (34. táblázat)55.
53

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről 31. § (2) szerint „a munkáltató, a kifizető
(ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), illetőleg az
52. § (4) bekezdésének l), p), r), s) és t) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó
bevallási gyakoriságtól függetlenül, havonként, a tárgyhót követő hó 12-éig elektronikus
úton bevallást tesznek az adó és/vagy társadalombiztosítási kötelezettséget eredményező,
magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő valamennyi adóról,
járulékról és az alábbi adatokról.”
54 Mivel a vonatkozó adatgyűjtés a több mint 10 főt foglalkoztató gazdasági szervezetekre
vonatkozik, így a mikrovállalkozásokat illetően nem állnak rendelkezésre információk.
55
Nemzetgazdasági ágak szerint vizsgálódva megállapítottam, hogy a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás szektorban rendelkezik a legkevesebb vállalkozás e-mail címmel
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34. táblázat: Az információs és kommunikációs technológiák használatának
aránya a vállalkozás mérete szerint 2008 (%)
Megnevezés
10-49 fő között 50-249 fő között
Internet
84,3
95,9
E-mail (elektronikus levél)
82,9
95,3

250 fő felett
97,1
97,1

Összesen
86,2
85,0

az internetet használó vállalkozások %-ában

Forrás: KSH (2009), 20. o.
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12. ábra: Az internet igénybevételének céljai, 2005-2008 (%)
Forrás: KSH (2008) 32. o. és KSH (2009) 27. o.

(72,2%), míg a pénzügyi közvetítés szektorban a legnagyobb mértékű a lefedettség (97,5%).
A szóródás terjedelme tehát elég nagy (R=25,3%), de már jóval szűkebb a megelőző évhez
képest (38,7%), vagyis jelentős a felzárkózás. A két szélsőértéktől eltekintve valamennyi
ágazatban 81% feletti értékeket találunk, az átlagos érték ( x a ) 88,4%, a szórás (б) 6,7%, az
egyes értékek pedig átlagosan 7,6%-al térnek el (V) az átlagtól (12. sz. melléklet). Szintén az
ágazatok felzárkózását jelzi valamennyi szóródási mérőszám 2007-hez képesti csökkenése.
Földrajzi szempontból a közép-magyarországi régióban a legmagasabb (86,3%), a déldunántúli régióban a legalacsonyabb arányban (83,5%) rendelkeztek a vállalkozások
elektronikus levelezési lehetőséggel. Területi (regionális) szempontból nincsenek nagy
különbségek, melyet az előző évhez képesti és az ágazati vizsgálatnál alacsonyabb szóródási
mérőszámok is igazolnak ( x a = 84,4%, R=2,8%, б=0,9%, V=1,0%).
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A vállalkozások az internetet többnyire információszerzésre használják,
azonban folyamatosan csökkent az elektronikus média ebbéli szerepe azzal,
hogy jelentősége 2008-ban ismét növekedni látszik. A levelezés elektronikus
formája azonban egyre inkább népszerűbb, elsősorban annak idő és költség
megtakarítást okozó előnyei miatt (12. ábra).
4. A megfelelő direkt marketing ajánlat
Meghatároztam az ajánlat két fő tartalmi elemét, amely:
 egyrészt a kockázatitőke-finanszírozás lényegi elemeinek, a finanszírozás
mechanizmusának, előnyeinek kiemelése, melynek célja a kapcsolódó
információhiány pótlása, figyelemfelkeltés;
 másrészt az adott vállalkozásra a kidolgozott modell által generált
eredmények közlése, melynek funkciója az objektív megfelelőség
kvantitatív adatokkal történő alátámasztása.
Az első tartalmi elembe javaslom beépíteni az Esettanulmányok (ld. 5.6.
fejezetpont) készítése során feltárt pozitív vállalkozói tapasztalatokat,
melyek hozzájárulhatnak a forrástípus „népszerűsítéséhez”. Az ajánlat
tartalmának részletes kidolgozása nélkül is állítom, hogy a minőség,
tartalom, figyelemfelkeltő hatás meghatározó szempontok, tehát a kivitelezés
marketingszakember segítségét igényelheti. Nem feltétlenül cél a direkt
marketingre jellemző hatás, vagyis az azonnali cselekvésre ösztönzés, cél
azonban, hogy legalább a későbbiekben legyen az tettekre ösztönző. A
visszacsatolás mérhető a felhívásba, ajánlatba beépített elérhetőségek
megadásával (postai cím, e-mail cím, telefonszám), illetve az azokon
beérkező megkeresések számának nyomon követésével. Kérdés lehet, mit
értsünk a nem azonnali reakción, ehhez kapcsolódóan a „később” kategórián.
Ez lehet például egy fél év, melyet követően ismételt megkeresés történhet a
választott kommunikációs csatornán, vagy/és pedig a postai vagy
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elektronikus

levél56

küldését

követően

a

jelzett

időtartam

végén

telekommunikációs eszközzel hatékonyabbá tenni a visszacsatolások
mérhetőségét. Az ügyfél elutasító megnyilvánulása is egyfajta eredmény.
A KvfP-nél a vállalkozások a gyakorlatban három csatornán keresztül
kerülnek elérésre, amelyeken túl a társaság a rádiós megjelenést használja
negyedévente,

amelynek

célja

a

finanszírozási

forráshoz

képest

figyelemfelhívás,
a

különbségek

a

többi

kiemelése.

külső
Direkt

adatbázisként a társaság a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján
megtalálható

kamarai

tagok

nyilvánosan

hozzáférhető

elektronikus

elérhetőségét használja. A vállalkozások kétlépcsős megkeresés után
válhatnak potenciális célponttá. A KvfP alapvetően az 5-600 millió Ft feletti
árbevételű cégeket jelöli meg, amelyet a cégbíróságoktól kért beszámoló
adatokból tudnak ellenőrizni. A felhívást azonban a jelzett helyen található
valamennyi vállalkozásnak elküldik, amelyből körülbelül 20-25% jelez
vissza, akik a második körben már részletes ismertetést kapnak. A KvfP
évente háromszor jelenik meg különböző, egyébként szponzorált fórumokon,
melyeket kamarák, különböző vállalkozói szervezetek bonyolítanak le. A
találkozók előnye, hogy a vállalkozások vezetőivel személyes konzultáció is
folytatható, közvetlenül felvehető a kapcsolat. A harmadik csatorna a
vállalkozások másod-, illetve harmadkézből történő elérését eredményezi,
vagyis azon cégekre vonatkozik, amelyek nyújtottak már be pályázatot, vagy
valamilyen pénzügyi forrást vettek igénybe. A felsorolt marketingcsatornák
hatékonysága nehezen ítélhető meg, mérésére a társaságnál nem került sor.

56

A marketingkommunikáció kialakítása kapcsán több jogszabály, illetve erkölcsi norma
tartalma is irányadó (13. sz. melléklet). Az elektronikus levél útján történő megoldás kapcsán
többek között figyelembe kell venni a Magyar Reklámetikai Kódex 11. cikkelye (A
személyiségi jogok védelme) 3. pontjának előírását is, mely szerint „Kizárólag a
fogyasztó/befogadó előzetes hozzájárulásával történhet reklámozás telefon, telefax, e-mail
útján.” Az elektronikus megoldásnál a gyakorlatban ez azt jelenti tehát, hogy két levél
küldésére lenne szükség.
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5.4.3. Végrehajtásban résztvevők – megvalósítás
A megvalósítás kapcsán két forgatókönyvet állítottam fel. A megoldások
alapvetően a választott kommunikációs eszköz felhasználási lehetőségétől,
költségigényétől függnek.
1. forgatókönyv: Közreműködő bekapcsolása
Bár a direkt marketing egyik jellemzője, hogy az közvetítők nélküli
megoldás, ezen forgatókönyv szerint mindenképpen szükség van olyan
közreműködő,

lebonyolító

igénybevételére,

aki/amely

számára

a

vállalkozások elérhetősége, e-mail címe hozzáférhető és megszerezhető vagy

a

DM

levél

kiküldése

esetén

-

a

kapcsolódó

költségek

megfinanszírozása érdekében áll. Ilyen lebonyolítók lehetnek például a
bankok, befektetési alapok, pályázatíró, pénzügyi tanácsadó cégek, kamarák.
A következőkben a bankok bekapcsolásának esetét elemzem, vagyis a
hitelintézetek oldaláról vizsgálom meg a lebonyolításban való részvétel
előnyeit. A felsorolt lehetséges közreműködők közül ugyanis a bankok
legalább saját ügyfélkörükön belül már rendelkezhetnek a kiválasztásra
került, potenciális célcsoport egy részének elérhetőségével.
Kiindulópontként megállapítom, hogy a bankok is érdekeltek a KKV
ügyfélkör megtartásában, illetve bővítésében, mivel a szektorban még
viszonylag nagy növekedési potenciál lehet 57. Napjainkban a bankok termékés árpolitikáját meghatározó, a témához kapcsolódó legfőbb tendenciák:
57

A bankpiac meglehetősen telített, így állíthatjuk, hogy a versenyben maradásért további
kiegészítő szolgáltatásokat kell nyújtani. Számos meghirdetett kedvezményes hitel- és
tőkekonstrukció, vissza nem térítendő pályázati forrás eljuttatása a KKV ügyfelekhez a
bankrendszeren keresztül történik, ezért nem véletlen, hogy valamennyi hitelintézet bővíti
termékpalettáját annak érdekében, hogy e fontos célpiac igényeit teljes körűen ki tudja
elégíteni. Mindez persze egy egyre fokozódó, s erősödő versenyszituációt is teremtett az
elmúlt években, hiszen valamennyi hitelintézet stratégiájának a középpontjába a kis- és
középvállalkozásokat helyezte.
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 Egy-egy alaptermékhez megpróbálnak minél több kiegészítő terméket
kapcsolni a lehető legkedvezőbb feltételekkel, legtöbbször díjmentesen.
Ez az úgynevezett „becsalogató” stratégia, annak érdekében, hogy utána
minél több egyéb szolgáltatást vegyenek az ügyfelek igénybe (crossselling - keresztértékesítés - erősödése).
 Felértékelődik a banki, pénzügyi tanácsadás szerepe. A szolgáltatást a
bankok többsége díjmentesen biztosítja, bízva abban, hogy a korrekt, s jó
útbaigazításnak köszönhetően az ügyfél őket választja.
 Az alaptermék mellé számos kapcsolt szolgáltatást nyújtanak kedvező
feltételekkel, melynek célja az ügyfél megelégedettségének elnyerése,
hiszen ezután megnő az esélye annak, hogy az adott ügyfél a bank egyre
szélesebb termékláncolatát veszi igénybe.
 Kapcsolatok erősítése a külső környezettel (pl. kamarákkal, de így
például lehetne a kockázatitőke-finanszírozóval is).
A koncepcióban szereplő ajánlat közvetítése vállalásának egyik előnyként
állapítottam meg az ügyfél elégedettség növekedését, mivel a bank plusz
információkhoz juttatja a vállalkozást, a rendelkezésre álló információ pedig
idő- és pénz megtakarítást jelent. Az ügyfél az információ hasznosításáért
hálás, az ügyfél lojalitás a bank számára pedig a legmagasabb szintű
hozadéknak

tekinthető.

Sok

vállalkozás

igényelheti

is

az

információszolgáltatási funkciót, ha annak vezetője nem kifejezetten jártas a
pénzügyek területén (pl. mérnök), vagy a vállalkozás pénzügyi teendőivel
foglalkozó könyvelője még további cégeknek is ellátja a számviteli,
pénzügyi feladatait, így nincs ideje, alkalma addicionális, főleg speciális
források után kutatni, azokról információt szerezni, sőt, a megfelelőséget
megvizsgálni. Ez esetben – némi túlzással – a bank akár a „pénzügyi vezető”
szerepét is betöltheti az adott vállalkozásnál. Előny lehet az ügyfél számára,
ha a tanácsadási funkciót nem kell megfizetni.
137

Felmerült az a kérdés, hogy érdekelt-e a bank úgynevezett „versenytermék”
közvetítésében,

nem

érinti-e

kedvezőtlenül

a

kockázatitőke-típusú

finanszírozás igénybevételére való ösztönzés a bank által ajánlott
hiteltermékek keresletét? A kérdés megválaszolása kapcsán megállapítottam,
hogy a hitel és kockázatitőke-típusú finanszírozás másféle kötelezettségeket
(elkötelezettséget) jelent az igénybe vevőnek, melyek vállalhatósága dönti el
alapvetően a kéttípusú forrás közötti választást.
35. táblázat: A hitel- és kockázati tőke típusú finanszírozás főbb különbségei
Jellemzők
Típus
A finanszírozó részt vesz a
tulajdonosi struktúrában
A futamidő alatti visszafizetési
kötelezettség
Tőkekivonás
vállalkozást

megvalósítása

A finanszírozással
kockázat

vállalt

a

üzleti

Szakmai tapasztalatok, szakértelem,
piaci kapcsolatok rendelkezésre
bocsátása

Hitel
kötelezettség típusú

Kockázati tőke
részesedés típusú

nem

igen

van

általában nincs

érinti (visszafizetéssel)

bizonyos esetekben nem érinti
(pl. más befektetőnek történő
eladással)

a hagyományos banki
finanszírozási ügyletek
számára többnyire
elfogadható

a hagyományos finanszírozási
ügyletek számára többnyire már
elfogadhatatlan

nincs

általában van

Forrás: saját szerkesztés

A hitel és kockázatitőke-típusú finanszírozás inkább kiegészítő-, mintsem
verseny termékként kezelhető, melyet a 35. táblázat segítségével igazolok.
Ehhez hozzáteszem, hogy a kockázati tőkével való finanszírozás esetén
olyan vállalkozás is kaphat pénzt, amelynek nem megfelelő a hitelképessége.
Mivel a vállalkozásra alapvetően nem nehezedik a törlesztés és a
kamatfizetés miatti tőkekivonás terhe, a vállalkozás gyorsabban tudja
növelni saját tőkéjét, gyorsabban nő az abból táplálkozó hitelképessége,
gyorsabban válhat vonzó befektetési célponttá nem feltétlenül kockázati,
hanem egyéb befektetők, így a bankok körében is. A kockázati tőkével már
138

támogatott társaság finanszírozási struktúrája az üzleti partnerek számára
jelzés lehet arról, hogy a vállalkozás átesett egy szűrőn, megfelelt bizonyos
befektetői követelményeknek. Jelezheti, hogy a menedzsment megbízhatóan
vezeti a céget, a vállalkozás képes lehet meghatározott fejlődés elérésére. Így
tehát mintegy addicionális forrásként a bank hitelt is ajánlhat a kockázati
tőke mellé, vagy annak igénybe vételét követően.
Az előbbiek alapján megállapítottam, hogy további hozadékot jelenthet a
bank

számára,

ha

a

kockázati

tőke

igénybevételéhez

további

hitelfinanszírozást, vagy egyéb banki szolgáltatásokat kapcsol, azaz
kombinált termékeket alakít ki. Ezek pontos kidolgozása a bank
termékfejlesztési csoportjának feladatát képezhetik. Versenyelőny, ha a
vállalkozói termékfejlesztő-csoport intenzívebben leköveti a piac változásait, s
követő stratégia helyett a versenytársakat megelőzve alakít ki termékeket
(termékfejlesztési és/vagy diverzifikációs stratégia (Fehérvári, 1994)). Nem
elhanyagolható a bankok bekapcsolása melletti azon érvelésem sem, hogy a
hitelintézetek a vállalkozások számára hiteles, megbízható közvetítőként
jelennek meg. Mivel egy cég létrehozására legalább egy bankszámla nyitása
nélkül nincs jogszabályi előírások alapján lehetőség, így azok legalább
postai, illetve akár e-mail cím segítségével bankokon keresztül elérhetők.
Legalább egy e-mail cím a 2009. január 1-jétől életbe lépett elektronikus
beszámolási kötelezettség miatt pedig szintén rendelkezésre áll. A bank az
ügyfélkörében le is futtathatja a modellt és a kiválasztott vállalkozásnak el
juttathatja az ajánlatot. Tekintve a hazai bankok számát és fiókhálózatát58,
egy intézménynél a teljes KKV szférát tekintve ez viszonylag szűk kör lehet.
A bankoknak azonban vannak olyan adatbázisaik, amivel egymást
„figyelik”, illetve a fentebb említett előnyöket mérlegelve érdekükben állhat
58

2009 júniusára vonatkozó PSZÁF adatok szerint a banki szolgáltatók száma 47 db, vagyis
34 db bank 13 fiókteleppel működött hazánkban (PSZÁF, 2009).
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további

adatbázisok

megvásárlása

is.

A

kutatási

eredmény

hasznosíthatóságát először egy bank ügyfélkörén lenne érdemes tesztelni,
majd a beépített visszacsatolási mechanizmus segítségével mérni annak
sikerességét. Kedvező eredmény alapján érdemes valamennyi hazai bankot
megkeresni, azokat versenyeztetni a fentebb levezetett előnyök, érvek
alapján. Ez a feladat szintén egy marketing koncepció, vagy legalábbis egy
(direkt) marketing eszköz kidolgozását jelenti. A hitelintézetek megkeresése
történhet egy tájékoztató anyag összeállításával a koncepció lényegéről,
előnyeiről, a lebonyolítási feladatokról, melyet kedvező visszacsatolás után
személyes megkeresés követne. A bank elkötelezettségét követően a konkrét
ajánlat

főleg

formai,

bizonyos értelemben a tartalmi részleteinek

kidolgozásába a bank is bevonásra kerülne. Az már banki hatáskör, hogy
használ-e, illetve milyen típusú eladásösztönző eszközt pl. igénybe vétel
esetén az éves számlavezetési díj elengedése.
A bank által megvalósítandó marketingfeladatok kapcsán kitértem arra a
kérdésre is, hogy megkülönbözteti-e marketing szempontból egy bank a KKV
szektort. A bankok általában a következő szegmentációt alkalmazzák a
vállalkozásokkal

kapcsolatban:

középvállalkozások

–

mikrovállalkozások

nagyvállalat

(az

utóbbi

–

időben

kis-

és

jellemző

a

kisvállalkozás – nagyvállalkozás felosztás is). A szegmentáció nem
feltétlenül

kötődik

a

kapcsolódó

jogszabályban

meghatározott

paraméterekhez, sokkal inkább jellemző, hogy a bankok sajátosan
határozzák meg a kategóriák jellemzőit (pl. számlaforgalom, árbevétel,
egyéb). Megállapítottam, hogy a felosztás inkább termékspecifikus, a
marketingkommunikáció szempontjából nem jelent különbséget a csoportok
elhatárolása. A csoportképzés főleg a termékkínálat típusaival függ össze. A
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bankok szórólapjai sem mondhatók KKV specifikusnak, azokban inkább a
termékelőny kiemelése a fontos59.
Azonosítottam a szolgáltatás kínálatával kapcsolatos költség elemeket:
 esetleges további adatbázis vásárlásának költsége,
 a marketingkommunikáció, az ajánlat tartalmának kidolgozásával
kapcsolatos költségek,
 szükséges személyi feltételek biztosításának költségei (kockázatitőkefinanszírozáshoz értő szakember, ügyfélreferens, kapcsolattartó),
 disztribúciós költségek,
 utógondozás (visszacsatolás mérésével kapcsolatos költségek).
Elektronikus úton történő megkereséssel kapcsolatosan anyagköltség nem
jelenik meg. Nyomtatott formában (DM) pedig a bank a számlakivonattal
együtt az ajánlatot is kiküldheti, így többletköltséget a nyomtatás jelent, a
postaköltség növekedésével viszont nem kell számolni. Pótlólagos költségek
jelentkezhetnek az esetleges termékfejlesztéshez kapcsolódóan, ha a bank a
kockázatitőke-típusú finanszírozást hitelfinanszírozással egészíti ki, vagy
egyéb banki szolgáltatásokat kínál, azaz kombinált termékeket alakít ki.
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Míg a legkisebb vállalkozói kategória számára - ahol az egyediség kevésbé érvényesíthető
- főleg standardizált termékeket ajánlanak, melyeket alapvetően egyszerűsített (gyorsított)
eljárás keretében vehetnek igénybe az ügyfelek, addig a kis- és középvállalkozók számára a
standardizált termékek mellett már megjelennek az egyedi feltételekkel igénybe vehető
termékek is. A nagyvállalati ügyfélkör számára kínált termékek vonatkozásában alapvetően
érvényes az egyediség. A termékek, illetve a szolgáltatások oldaláról megközelítve pedig
látható, hogy vannak olyanok, amelyeknél nincs értelme a csoportképzési ismérvek alapján
megkülönböztetést tenni a vállalkozások között. Ilyen például a számlavezetés, amelynél
inkább a tranzakció mérete alapján alakítanak ki különböző csomagokat. Ezzel szemben a
hitelezésnél az egyediség alkalmazása a jellemzőbb. A szegmentáció alapján kialakított
vállalkozói csoportok kapcsán lényeges szempont banki oldalról az adott ágazathoz való
tartozás (TEÁOR alapján a fő tevékenység), amelynek a hitelezési kockázat felmérés
tekintetében a hitelezési üzletágnál van jelentősége. Marketing oldalról a bank az adott
ágazathoz való tartozás kockázatainak ismeretében pedig a kínálható termékek körére
koncentrál. A bankon belül az ügyfélkapcsolati rendszert tekintve elkülönítetten jelennek
meg a kisvállalati üzletkötők, a KKV menedzserek, a nagyvállalati referensek.
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2. forgatókönyv: Közreműködő bekapcsolása nélkül
A kiválasztott vállalkozások (elektronikus) elérhetősége birtokában nincs
szükség közreműködő beiktatására. Vagyis a kockázatitőke-finanszírozás
növelésében érdekelt (tőkefinanszírozó társaság vagy személy) a modell
lefuttatását és a marketing (disztribúciós) feladatok végrehajtását is
elláthatja. (Természetesen a marketing feladatok hatékony kidolgozása és
megvalósítása

érdekében

szakember,

tanácsadó

igénybevételére

sor

kerülhet.) A céginformációk között mind a postai, mind az elektronikus
elérhetőség rendelkezésre áll. A kutatási eredmény hasznosíthatóságát
ezesetben

földrajzi

szegmentáció

szerint

vagy a

KKV-k

további

klasszifikációja alapján lenne érdemes tesztelni, majd az alkalmazott direkt
marketing-eszközbe beépített visszacsatolási mechanizmus segítségével itt is
mérni annak sikerességét. Előbbi például egy kiválasztott város, megye,
vagy régió megfelelt vállalkozásai körében, utóbbi pedig a magasabb
paraméter

értékekkel

rendelkező

vállalkozói

szegmens,

azaz

a

hasznosíthatósága,

a

középvállalkozások körében valósulhatna meg.

Összegzés, következtetések
Megállapítottam,

hogy

a

kidolgozott

modell

megfelelőségi kritériumokat teljesítő potenciális igénybe vevő vállalkozások
számára történő felhívás eljuttatásának mikéntje, eredményessége az
alkalmazott marketing koncepción, eljárásokon, eszközökön is múlik.
Kialakítottam egy vállalkozásokra szabott marketing koncepciós rendszert,
amelynek

végrehajtásába

kapcsolódnak

be.

közreműködők,

Azonosítottam

a

elsősorban

hitelintézetek

hitelintézetek

számára

adódó

hozadékokat: az információszolgáltatás révén kialakult ügyfél lojalitás annak
minden előnyével, a kapcsolódó termékfejlesztés révén igénybe vett
termékekből adódó haszon. A kiválasztott vállalkozás számára pedig a
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hiteles közvetítőn keresztül kapott információ idő és költség megtakarítással
jár, egy, a számára addig éppen ismeretlen finanszírozási forráshoz jutás
lehetőségére való felhívásból adódó előnyök mellett. A kockázatitőkefinanszírozást biztosító - közvetítő igénybe vétele nélkül is - a várhatóan
növekvő

igénybevételből

adódó

hozam

realizálásával

számolhat.

Kialakítottam a koncepció tájékoztatási tartalmának fő elemeit: egyik része
a kockázatitőke-finanszírozáshoz kapcsolódó ismeretek hiányát pótolja,
másik része az adott vállalkozási tartalomnak megfelelően magában foglalja
az 5.2. pontban kialakított modell által generált adatokat, mint az objektív
megfelelőség igazolását. Az ajánlat első tartalmi elemébe javaslom beépíteni
az Esettanulmányok (ld. 5.6. fejezetpont) készítése során feltárt pozitív
vállalkozói

tapasztalatokat,

melyek

hozzájárulhatnak

a

forrástípus

„népszerűsítéséhez”. A vállalkozások felhívásának releváns eszköze a DM,
illetve az elektronikus média közül az internet. A kapott eredmények alapján
arra a következtetésre jutottam, hogy a kialakított rendszer hozzájárulhat a
piacot

jellemző

információhiány

pótlásához,

az

információs

rés

csökkentéséhez, a kidolgozott modell eredményes hasznosításához.

5.5. A kockázatitőke-finanszírozást korlátozó tényezők a KKV
szektorban – egy kérdőíves felmérés eredményei
5.5.1. Célkitűzések, kutatási módszertan

Jelen fejezetpontban a célkitűzések között feltett negyedik kérdésre adok
válaszokat, vagyis hogy a célszegmens körében milyen a vállalkozások
hozzáállása, viszonya a finanszírozás területéhez, továbbá milyen
korlátozó tényezők azonosíthatók a kockázatitőke-finanszírozás igénybe
vételét illetően? Ehhez egy kérdőívet készítettem, melyet a Zala megyében
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székhellyel rendelkező, a vonatkozó jogszabály értelmében mikro-, kis- és
középvállalkozásoknak minősülő társaságok körében töltettem ki. A
felmérés eredményeképpen azonosítottam a kockázatitőke-finanszírozást
akadályozó tényezőket és azok súlyossága alapján történő sorrendiséget, a
vállalkozások külső finanszírozási forrásokból való választásának két
legfontosabb szempontját, igazoltam a tőkeszerkezetre vonatkozó hierarchia
elmélet gyakorlati érvényesülésének hiányát, a finanszírozási és a beruházási
döntések

egymástól

való

függőségét,

megállapítottam

a

KKV-k

kockázatitőke-finanszírozás iránt megmutatkozó jelentős érdeklődését,
egyben a területre vonatkozó információhiány pótlásának szükségességét. E
témakört összekapcsolom az irodalmi áttekintés 2.5. Kockázati tőke
vállalkozói szemmel pontjában szereplő azon megállapításommal, mely
szerint

a

vállalkozások

kockázatitőke-finanszírozáshoz

kapcsolódó

attitűdjének, az igénybevétel iránt megnyilvánuló szándéknak, illetve az azt
akadályozó tényezők megismerésének területe még viszonylag feltáratlan. A
kapott eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy fontos
eredményekkel gazdagítom a hazai vállalkozások kockázatitőke-igényének
megismeréséről hiányzó kutatói tapasztalatokat, illetve hozzájárulok az
értékelési modell felállításának, a marketing koncepció kialakításának
indokoltságához60.
A kérdőív felvételének célcsoportja a Zala megyében székhellyel
rendelkező,

a

vonatkozó

jogszabály

értelmében

mikro-,

kis-

és

középvállalkozásoknak minősülő társaságok.

60

További kutatási célomnak tekintem a megkérdezett vállalkozói kör növelését, a
felméréssel gyűjtött információk kapcsán a KKV-k viszonylag homogén csoportokba
sorolását klaszteranalízissel (az SPSS statisztikai program segítségével). Választ keresek
arra a kérdésre, hogy a KKV szektor a felmérés alapján szegmentálható-e, ha igen,
kialakítható-e a szegmenseknek megfelelő kommunikációs technika. Ennek kapcsán
kiinduló hipotézisem, hogy a KKV-k elkülöníthetők egymástól különböző, homogén
csoportokra az elemzésbe bevonni kívánt változók alapján.
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Vizsgálati mintanagyság: 46 db
Az empirikus vizsgálat fő adatgyűjtési módszere: írásbeli megkeresésen
alapuló, standard kérdőíves adatfelvétel. A kérdőív 20 kérdést tartalmazott,
döntően zárt és válaszalternatívákat kínáló, kisebb részben nyitott
kérdéseket, továbbá ötfokozatú Likert skálán történő értékeléseket foglalt
magába (kérdőív a 14. sz. mellékletben).
Az adatfelvétel időpontja: 2009. október 1.- 2010. január 31.
Az adatfeldolgozás módszerei: statisztikai módszerek.

5.5.2. A Zala megyei KKV-k rövid jellemzése

Zala

megyében

a

vállalkozások

létszám-kategóriás

megoszlásáról

rendelkezésre álló legfrissebb adatok a 2008-as Zala megye statisztikai
évkönyvében találhatók. Ennek alapján megállapítottam, hogy a megyében
regisztrált társas vállalkozások száma 12 188, melynek 99,8%-a a KKV
szektorba tartozik, mindössze 20 vállalkozás minősült nagyvállalatnak. A
regisztrált társas KKV-k megoszlása létszámkategóriánként a következő:


a mikrovállalkozások aránya 92,5%, ami 11 256 vállalkozást jelent,



784 kisvállalkozás működik, melynek aránya 6,4%, és végül



a 128 középvállalkozás 1,1%-ban részesedik a megye KKV szektorából.

Zala megye KKV kategóriába tartozó vállalkozásainak többsége az
ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági szolgáltatás ágazatokban dolgozik,
de szintén jelentős a kereskedelem területén működő vállalkozások száma is
(15. sz. melléklet). Összességében megállapítottam, hogy a KKV szektor
szerepe Zala megyében is a munkaerő-felhasználás igényes szolgáltató
szektorban a kiemelkedő. Minél nagyobb azonban a vállalkozás mérete,
annál inkább tolódik a hangsúly az ipari (főként a feldolgozóipari) jellegű
tevékenységek végzése irányába (36. táblázat).
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36. táblázat: A regisztrált társas vállalkozások aránya főbb szektorok és
létszámkategória szerint Zala megyében, 2008 (%)
Főbb szektorok
MEZŐGAZDASÁG
IPAR
KERESKEDELEM
SZOLGÁLTATÁS
Összesen

MikroKisvállalkozás
vállalkozás
4,6%
6,6%
16,8%
41,6%
22,1%
22,6%
29,2%
56,4%
100,0%
100,0%

KözépKKV
vállalkozás összesen
7,8%
4,8%
18,9%
57,8%
10,2%
22,0%
24,2%
54,3%
100,0%
100,0%

Forrás: KSH Zala megye statisztikai évkönyve, 2008 103. o. adatai alapján

A KKV-k gazdaságban betöltött szerepének legkiemelkedőbb területe a
foglalkoztatásban vállalt jelentős szerep. Megállapítottam, hogy Zala
megyében 2008-ban az alkalmazásban állók országos átlagnál kisebb aránya,
62%-a dolgozott a szektor vállalkozásainál. A legnagyobb arányban,
ellentétben a vállalkozások ágazati megoszlásánál kialakult szolgáltatói
szektor elsőbbségével szemben, a feldolgozóiparban dolgoztak a legtöbben,
ezen kívül jelentős a kereskedelmi szektor munkaerő felszívó ereje (az
ingatlanügyletek, bérbeadás és gazdasági szolgáltatás ágazat harmadikként
jelenik

meg).

Főbb

szektoronként

nézve

a

szolgáltató

ágazatok

foglalkoztatásban betöltött szerepe a mikro kategóriában kapott elsőbbséget,
a kis- és középvállalkozásoknál a feldolgozóipar dominál (37. táblázat).

37. táblázat: Az alkalmazásban állók megoszlása a gazdasági szervezet
nagyságcsoportja szerint Zala megyében, 2008 (%)
Főbb szektorok
MEZŐGAZDASÁG
IPAR
KERESKEDELEM
SZOLGÁLTATÁS
Összesen

MikroKisKözépvállalkozás vállalkozás vállalkozás
4,9%
7,9%
3,9%
24,2%
42,4%
49,1%
30,2%
20,1%
8,8%
29,5%
38,2%
40,6%
100,0%
100,0%
100,0%

KKV
összesen
5,5%
38,3%
19,8%
36,4%
100,0%

Forrás: KSH Zala megye statisztikai évkönyve, 2008 45. o. adatai alapján számítva
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5.5.3. Kutatási eredmények

Reprezentativitás biztosítása
A mintavételi eljárást rétegzett mintavétellel valósítottam meg, amelynek
során az alapsokaságot homogén részcsoportokra bontottam, ezekből a
sokaság és a minta arányához viszonyított elemeket választottam ki. A
rétegképzési ismérv a vállalkozások mérete (létszámkategória) volt. A 2008as Zala megye statisztikai évkönyvében szereplő megoszlást figyelembe
véve ellenőriztem le a minta összetételét (38. táblázat).

38. táblázat: A reprezentativitás ellenőrzéséhez kapcsolódó adatok
Megnevezés/vállalkozói kategória
Mikro Kis Közepes KKV összesen
Zala megyei KKV-k megoszlása (%)
100%
92,5% 6,4% 1,1%
Mintában szereplő vállalkozások megoszlása (%) 91,3% 6,5% 2,2%
100%

Forrás: KSH Zala megye statisztikai évkönyve, 2008 103. oldal alapján számítva

Eredmények
A vizsgált vállalkozások körülbelül ⅔-a kft., ⅓-a bt. formában működött.
Átlagosan 12 éve fennálló vállalkozásokról van szó, de a szórás igen nagy
(б=6,6). A legnagyobb múlttal rendelkező vállalkozás 27 éve, a legfiatalabb
1 éve van a piacon. A menedzsment átlagos létszáma 2 fő, melyből átlagosan
1 fő rendelkezik gazdasági vagy pénzügyi végzettséggel. A legnagyobb
menedzsment

létszámú vállalkozásnál hatan dolgoznak, azonban a

vállalkozások mintegy negyedénél egyáltalán nincs gazdasági/pénzügyi
végzettségű vezetőségi tag. A vállalkozások többsége életciklusát tekintve az
érettség szakaszában van (28%), másodikként azonban a hanyatlás szakaszát
emelem ki, amelybe a vállalkozások majdnem ¼-e tartozik (24%).
Tulajdonképpen a magvető ciklust leszámítva valamennyi életciklus
vállalkozásai képviseltették magukat a mintában (13. ábra).
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13. ábra: A mintában szereplő vállalkozások életciklus szerint (db)
Forrás: kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

A

vállalkozások

iparági

megoszlásánál

-

a

mintában

szereplő

mikrovállalkozások többségéből adódóan - a szolgáltatói szektor szerepe a
leghangsúlyosabb (14. ábra). Ezen belül a legkülönbözőbb szolgáltatói
tevékenységeket találhatjuk meg, melyek közül jelentősebb számban a
szállítással foglalkozó vállalkozások fordultak elő. Az ipari terület főként a
feldolgozóipari vállalkozásokat (15%), kisebb mértékben az építőiparban
tevékenykedőket (4%) tömöríti.
MEZŐGAZDASÁG

11%
19%
61%

9%

IPAR
KERESKEDELEM
SZOLGÁLTATÁS

14. ábra: A vállalkozások megoszlása szektorok szerint (%)
Forrás: kérdőíves kutatás alapján saját szerkesztés

A vizsgált vállalkozások éves átlagos árbevétele 82 millió Ft. Az átlagos
érték nagyságát befolyásolta, hogy a legtöbb vállalkozás (35%) árbevétele az
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50-100 millió Ft-os kategóriába esett, s szintén jelentős volt az aránya a 1550 millió Ft-os éves átlagos kategóriát megjelölő vállalkozásoknak (30%). A
jelentősen alacsony (1-5 millió Ft) és kiugróan magas (300-500 millió Ft)
árbevétel összesen csupán négy vállalkozásnál fordult elő.
A vizsgált vállalkozások alapvetően belföldi piacra dolgoznak, 22%-uk
termel vagy nyújt szolgáltatást emellett a közös piacra is, viszont egy sem
jelenik meg unión kívüli értékesítéssel.
Kimutattam, hogy a vállalkozások forrásszerkezetét a belső források magas
aránya határozza meg, a felmérés időpontjában is mintegy 66%-ban ezzel
finanszírozzák eszközeiket. Beruházásaik, fejlesztéseik is közel 60%-át
(átlagosan 58%-át) is elsősorban belső források felhasználásával valósítják
meg. Megállapítottam, hogy a hierarchia elmélet jelen esetben nem
érvényesül teljes mértékben, mivel a forrástípusok rangsorolásakor a
vállalkozások a belső források felhasználását tették első helyre, másodikként
a tőke és harmadikként az adósság típusú megoldásokat jelenítették meg.
A felmérés időpontjában a vállalkozások finanszírozási forrásaira vonatkozó
megoszlások tekintetében a belső források (B) elsődlegességét emelem ki. A
külső tőkejellegű (KT) források közül a felmérés időpontjában csak a család,
barátok támogatták a vállalkozásokat (5 esetben), egy vállalkozás a korábban
igénybe vett kockázati tőkét visszafizette. A külső források közül tehát az
adósság jellegűeknek van a vállalkozások forrásszerkezetében nagyobb
szerepe. Az intézményes formák közül (KAI) a legtöbb vállalkozás rövid
lejáratú hitellel rendelkezik, ami likviditási nehézségeket jelez. A nem
intézményesített formák közül (KANI) pedig a tagi kölcsön dominál. A
vissza nem térítendő pályázati források kihasználása csekély mértékű, és
egyáltalán nincs a vállalkozásoknál közraktárjegy alapú finanszírozás,
kötvény- és részvénykibocsátás, továbbá semmilyen formában kockázati
típusú tőke felhasználás (15. ábra).
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7%

pályázat
vagyonrészek értékesítése (B)
vagyon átrendezése (B)
értékcsökkenés (B)
adózott nyereség visszaforgatása (B)
részvény kibocsátás (KT)
kockázati tőke (intézményes)(KT)
üzleti angyal befektetése (KT)
családi, baráti tőkebefektetései (KT)
faktoring (KAI)
lízing (KAI)
hosszú lejáratú hitel (KAI)
rövid lejáratú hitel/kölcsön (KAI)
kötvény kibocsátás (KANI)
közraktárjegy (KANI)
vevői előleg (KANI)
szállítói hitel (KANI)
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tagi v. tulajdonosi kölcsön (KANI)

22%
35%
33%
67%
0%
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59%
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11%
54%
0%
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igénybe vevő vállalkozások aránya

15. ábra: Az egyes finanszírozási forrásokat igénybe vevő vállalkozások
aránya a felmérés időpontjában (%)
Forrás: kérdőíves kutatás alapján szerkesztve
Jelmagyarázat:
B: Belső források
KT: Külső, Tőke típusú források
KAI: Külső, Adósságjellegű, Intézményes források
KANI: Külső, Adósságjellegű, Nem Intézményes források

A vállalkozások külső finanszírozási forrásokhoz való hozzáállásának
vizsgálata során Likert skála segítségével mértem fel, hogy milyen
szempontok dominálnak felhasználásukkor. Megállapítottam, hogy a külső
források igénybevételét elsősorban azok rendelkezésre állásának időigénye
és a beruházási döntések határozzák meg. A vállalkozásokat csak nagyon kis
mértékben érdekli forrásszerkezetük optimális összetételének kialakítása (39.
táblázat).
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39. táblázat: A mintában szereplő vállalkozások külső finanszírozási
forrásokhoz való hozzáállásának hangsúlyai
Szempontok
Csak akkor veszi igénybe, ha a belső forrás már nem elégséges.
A finanszírozási döntéseket a beruházási döntések határozzák meg.
A külső források közül azok költsége alapján választ.
A külső források közül azok rendelkezésre állásának időigénye
alapján választ.
A (teljes) forrásszerkezet optimalizálására törekszik.

Átlagos pontszám
3,67
3,87
2,79
3,87
2,52

Forrás: kérdőíves kutatás alapján számítva

Megállapítottam, hogy a felmérésben szereplő vállalkozások többsége (43%)
egyáltalán

nem

ismeri

a

kockázati

tőkét,

majdnem

ugyanennyi

vállalkozásnak (41%) részbeli és csupán 15%-uknak van megfelelő
információja

a

forrástípusról.

A

vállalkozások

fele

kategorikusan

kijelentette, hogy a továbbiakban sem venné igénybe, 43%-uk viszont mutat
érdeklődést a forrás felhasználása iránt, és három vállalkozás jelölte meg,
hogy biztosan választaná, mint külső forrástípust.
A kockázatitőke-finanszírozás igénybevételének útjában álló akadályok
felmérését szintén egy ötfokozatú Likert skálával végeztem. Nyolc
lehetséges akadályt soroltam fel, illetve megadtam egy egyéb kategóriát az
esetlegesen feltüntetésre nem kerülő korlátozó tényezők megjelölhetőségére.
Önmaguktól a vállalkozások egyetlen gátló tényezőt sem adtak meg, a
megadott lehetőségeket pontozták. Megállapítottam, hogy legfőképpen az
idegen tulajdonos belépése tartja távol a vállalkozásokat a kockázatitőketípusú

forrás

igénybevételétől.

információhiányból

adódó

Szintén

problémák

köre

hangsúlyos
és

a

indok

magas

az

hozam

kigazdálkodására vonatkozó elvárás teljesíthetetlensége. Körülbelül közepes
fajsúlyú probléma a menedzsment felkészületlensége és az alultőkésítettség,
kevésbé jelent viszont problémát egy megfelelő üzleti terv elkészítése, illetve

151

a meglévő infrastrukturális helyzet. Legkevésbé tartja távol a vállalkozásokat
a forrástípustól a beruházási elképzeléseik hiánya (16. ábra).
Növekedési kilátások
(fejlesztési igény)
hiánya
Információszerzés, ellátottság, 3,87
hasznosítási
problémák

Elégtelen
infrastrukturális
helyzet

2,63

Alultőkésítettség
3,00

Idegen tulajdonos
belépésének
elfogadhatatlansága
4,09

2,67

Üzleti terv 2,83
készítésével
kapcsolatos
nehézségek

3,65
3,15

Magas hozamelvárás
teljesíthetetlensége

Menedzsment humán
felkészültségének
hiánya

16. ábra: A kockázatitőke-finanszírozás igénybe vétele útjában álló
akadályok értékelése
Forrás: kérdőíves kutatás alapján szerkesztve

Összefüggésvizsgálatok eredményeinek értékelése
Választ kerestem arra, hogy mely tényezők gyakorolnak hatást a kockázati
tőke ismertségére, illetve az igénybevétele iránti szándékra. Ennek kapcsán
hipotéziseim, melyeket statisztikai módszerekkel igazoltam:
Statisztikai értelemben mutatható ki összefüggés (egyszerre kettő között):
1. A kockázati tőke ismertsége és a vállalkozás
 adott

életciklusban

tartózkodása,

kora,

ágazatcsoportonkénti

hovatartozása, mérete között, valamint
 menedzsment létszáma, abból a pénzügyi/gazdasági végzettségűek
létszáma, árbevétele között.
2. A kockázati tőke igénybevétele iránti szándék és a vállalkozás
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 adott

életciklusban

tartózkodása,

kora,

ágazatcsoportonkénti

hovatartozása, mérete között, valamint
 menedzsment létszáma, abból a pénzügyi/gazdasági végzettségűek
létszáma, árbevétele között.

40. táblázat: Az asszociációs vizsgálat eredményei
Kockázati tőke ismertsége

Vizsgált
szempont
Életciklus
Kor
Ágazatcsoport
Méret

2
25,45
35,97
20,77
19,22

Cramer-féle
mutatószám
0,53
0,63
0,48
0,46

Szorosság
mértéke
közepes
közepes
közepes
közepes

Kockázati tőke igénybevétele
iránti szándék
Cramer-féle Szorosság
2
mutatószám mértéke
14,11
0,39
laza
46,49
0,71
szoros
16,96
0,43
közepes
13,79
0,39
laza

Forrás: kérdőíves kutatás alapján számítva
A hipotézisek igazolására asszociációs vizsgálatot61 és a szórásnégyzet
felbontás módszerét alkalmaztam. A fenti hipotézisek részben igazolódtak
az alábbiak szerint: közepes mértékben van hatással a finanszírozási forrás
ismertségére a

vállalkozás adott

életciklusban tartózkodása,

kora,

ágazatcsoportonkénti hovatartozása és a vállalkozás mérete. Nem
befolyásolja

a

vállalkozásokat

a

forrás

igénybevételére

irányuló

hajlandóságukban az adott életciklusban és KKV kategóriába való
tartozásuk, ugyanakkor hatást gyakorol az igénybe vétel iránt megnyilvánuló
attitűdre az ágazatcsoportok szerinti orientáció (közepes), és a vállalkozás
kora (szoros kapcsolat) (40. táblázat).
61

Az asszociáció szorosságának alapja a négyzetes kontingencia (

*

2 

( f ij  f ij ) 2
f ij

, ahol fij:

*

tapasztalati gyakoriságok, fij*= függetlenség feltételezésével számított gyakoriságok).
Értékének meghatározásához a Cramer-féle mérőszámot használtam (
, ahol s a

2

C

N * ( s  1)

kevesebb ismérvváltozat száma), mivel a Csuprov-féle mérőszám értelmezése nehézségekbe
1/ 4
ütközik, mivel annak értéke 0  T   s  1  közé esik (Köves és társa, 1975).
 t 1 
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Megállapítottam továbbá, hogy sem a menedzsment összlétszáma, sem a
pénzügyi/gazdasági végzettségűek létszáma, sem pedig az árbevétel
nagysága nincs különösebb hatással sem a kockázati tőke ismertségére, sem
annak igénybevétele iránt megnyilvánuló szándékra (41. táblázat).

41. táblázat. A szórásnégyzet felbontás módszerének eredményei
Kockázati tőke ismertsége
Vizsgált szempont

Menedzsment létszáma
Pénzügyi/gazdasági
végzettségűek létszáma
Árbevétel

Kockázati tőke
igénybevétele iránti
szándék
Szorosság
2
H
H
mértéke
1,19
0,11
laza

H2

H

0,98

0,10

Szorosság
mértéke
laza

3,84

0,20

laza

6,52

0,26

laza

2,33

0,15

laza

10,07

0,32

laza

Forrás: kérdőíves kutatás alapján számítva

Következtetések, javaslatok
A kockázatitőke-finanszírozás elnyerésének egyik feltétele a megfelelő,
szakmai tudással rendelkező menedzsment megléte. A felmérésben szereplő
vállalkozások átlagos menedzsmenti létszáma (2 fő) megfelelhet az
elvárásoknak (a több főből álló szakmai menedzsment kedvezőbb értékelést
szerezhet), azonban feltétlenül szükséges lenne abban pénzügyi/gazdasági
tudással rendelkező szakember jelenléte. Megállapítottam, hogy szükséges a
vállalkozások menedzsmentjének megerősítése, mivel a mintában a
vállalkozások mintegy negyedénél egyáltalán nincs meg a pénzügyi szakmai
kvalifikáció, amely problémaként jelentkezhet az üzleti terv, eredményterv,
mérlegterv és cash flow összeállításával, a kapcsolódó számítások,
kalkulációk elkészítésével kapcsolatban, a kockázati tőkéssel való tárgyalás
során. Megállapítottam, hogy a tőke jellegű források arányának a
forrásszerkezetben történő növelésében lenne lehetőség, ugyanis a belső
források felhasználása az elsődleges, a tőke jellegű megoldások felé csak
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nagyon kis mértékben fordulnak a vállalkozások. Az informális befektetőket
(család, barátok) csak minimális mértékben veszik igénybe, kockázati típusú
tőke felhasználás pedig semmilyen formában nem fordult

elő

a

tőkeszerkezetben a felmérés időpontjában. Kimutattam, hogy nem érvényesül
teljes mértékben a hierarchia elmélet sorrendje, mely szerint a tőke típusú
források utolsóként jönnek szóba a finanszírozási döntések során (Béza és
szerzőtársai,

2007).

Jelen

minta

vonatkozásában

a

forrástípusok

rangsorolásakor a vállalkozások a belső források felhasználását teszik első
helyre, másodikként a tőke, harmadikként pedig a hitel típusú megoldásokat
jelenítik meg. Ugyanakkor megjegyzem, hogy az adósság jellegű források
utolsó helye két vállalkozás véleményén múlott, amely a minta elemszámát
tekintve nagyon kis különbségnek tekinthető. Az eredményekkel igazoltam
azon

elméleti

megállapítást,

miszerint

a

vállalat

tőkestruktúráját

meghatározza a beruházás jellege, vagyis a finanszírozási és beruházási
döntések nem függetlenek, továbbá, hogy a vállalkozások nem kifejezetten
törekednek forrásszerkezetük optimalizálására (Béza és szerzőtársai, 2007).
A külső források igénybevételét elsősorban azok rendelkezésre állásának
időigénye és a beruházási döntések határozzák meg. Ezen tendenciával
alátámasztom a kockázati tőke igénybevételéhez kapcsolódó eljárási idő
csökkentésének szükségességét. Megállapítottam, hogy szükséges megfelelő
tájékoztatási mechanizmus, kommunikációs megoldás kialakítása, mivel a
megkérdezett vállalkozások nagy része (összesen 85%-a) nem rendelkezik
megfelelő információval a kockázati tőkét illetően. Jelentős nagyságrendű
célcsoport

jelölhető

meg

potenciális

igénybevevőként,

ugyanis

a

vállalkozások fele érdeklődést mutat a forrás felhasználása iránt.
Megállapítottam, hogy a kockázati tőke igénybevételének legfőbb elutasító
indoka az idegen tulajdonos belépésének elfogadhatatlansága. A probléma
feloldását szintén szolgálhatja egy megfelelő tartalommal rendelkező
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tájékoztatás, amely tudatosítja a vállalkozásokban a tulajdonosi struktúra
megváltozásának átmeneti jellegét, az eredeti tulajdonosok kezébe történő
visszajutási lehetőségét, a kockázati tőkés biztos távozását egy jól prosperáló
vállalkozásból is (amely más tőketulajdonos esetén egyáltalán nem biztos).
Szintén segít a megfelelő tájékoztatatási tartalom a következő két hangsúlyos
ok,

a

hozam

teljesíthetetlenségével

kigazdálkodhatóságára
kapcsolatos

vélekedés

vonatkozó
és

az

elvárás

információhiány

javításán. Közepes fajsúlyú problémát jelent a menedzsment humán
felkészültségének hiánya, az alultőkésítettség, és ezeknél kevésbé jelent
problémát megfelelő üzleti terv elkészítése és a meglévő infrastrukturális
helyzet. Legkevésbé tartja távol a vállalkozásokat a forrástípustól a
beruházási, fejlesztési elképzeléseik hiánya, vagyis kedvező, hogy saját
véleményük

szerint

rendelkeznének

a

forrás

elnyerésének

egyik

alapfeltételeként megjelölhető beruházási, fejlesztési elképzelésekkel.
Igazoltam, hogy hatással van a kockázati tőke ismertségére a vállalkozás
adott életciklusban tartózkodása, kora, ágazatcsoportonkénti hovatartozása
és a vállalkozás mérete (közepes kapcsolat) is, továbbá a kockázati tőke
igénybe vétele iránt megnyilvánuló attitűdöt az ágazatcsoportokhoz való
tartozás (közepes) és a vállalkozás kora (szoros kapcsolat) befolyásolja.

5.6. Esettanulmányok
Jelen fejezetpontban a célkitűzések között feltett ötödik kérdésre adok
választ, vagyis hogy milyen általános érvényességű tapasztalatok,
ajánlások, javaslatok, következtetések fogalmazhatók meg a célcsoportban
megvalósult tőkebefektetések alapján? Ehhez esettanulmányokat készítettem
a

célcsoportban

élelmiszeriparban

befektetésben

részesült

tevékenykedő

egy

gépiparban,

vállalkozásnál.
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A

és

két

kidolgozás

eredményeképpen nem csak az érintett vállalkozásokkal kapcsolatos, hanem
általános

relevanciával

bíró,

főként

gyakorlati

tapasztalatokat,

ajánlásokat fogalmaztam meg, következtetéseket vontam le. E témakört
szintén összekapcsolom az irodalmi áttekintés 2.5. Kockázati tőke
vállalkozói szemmel pontjában szereplő azon megállapításommal, mely
szerint kevés konkrét, általánosítható megállapításokat tartalmazó hazai
befektetést feltáró esettanulmány látott napvilágot. A kapott eredmények
alapján arra a következtetésre jutottam, hogy hozzájárulok a hazai kutatási
tapasztalatok szélesítéséhez, a hazai vállalkozások számára konkrét
tapasztalatokat mutatok be, illetve fontos ajánlásokat fogalmazok meg a
fejlesztési irányok kijelölésére.
Az esettanulmányok kidolgozása során vizsgált szempontok a következők:
1. A vállalkozás létrehozásának előzményei, rövid cégtörténet
2. A vállalkozás tevékenysége, cégfilozófiája, az adott ágazatban való
működés sajátosságai, életciklusban elfoglalt hely
3. Innovációs képesség és készség
4. Finanszírozási szerkezet jellemzői
5. A kockázatitőke-finanszírozás körülményei, tapasztalatai, alternatív
finanszírozási konstrukciók vizsgálata
6. Jövőbeli kilátások, tervek
7. Következtetések, javaslatok
A disszertáció terjedelmi korlátait figyelembe véve a fenti szempontok közül
az utolsó (7.) elemzési pont jelen fejezeten belül, a továbbiak a 16-21. számú
Mellékletekben kerülnek elhelyezésre.
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5.6.1. Kockázati tőke felhasználása egy gépipari projektben 62
Általános problémaként azonosítom, hogy a vállalkozások nem ismerik sem
a kockázatitőke-típusú finanszírozást, sem a forrást biztosító intézményeket,
vagyis a konstrukció népszerűsítésének nagyobb publicitást kell kapnia. A
kockázati tőke alacsony szintű „ismertségét” mutatja, hogy Zala megyében
csupán a vizsgált vállalkozás élt – az állami kockázatitőke-társaságokat
tekintve

-

a

kockázati tőke forrásként

való

felhasználásával.

A

szerszámgyártás területén működő kisvállalkozás esetében a kockázati
tőkéről a pénzügyi vezető tulajdonos az interneten keresztül szerzett
információt. Javaslom, hogy elektronikus csatornán direkt tájékoztatással
hívják fel a vállalkozások figyelmét a forráshoz jutás ezen módjára.
Kiemeltem a kockázatitőke-finanszírozás pozitív tapasztalatait, melyeket
szükségesnek tartok a forrástípus „népszerűsítése” érdekében az 5.4.
pontban szereplő marketing koncepció keretében kialakított ajánlat első
tartalmi elemébe is beépíteni:
 az állami kockázatitőke-finanszírozás a piaci árakhoz hasonló (akár egy
vállalkozói hitel) hozam kitermelési kötelezettséget jelent 63,
 a jelentési kötelezettségek miatt a finanszírozott cég rákényszerül az
eredmény figyelésére, így az esetleges jövőbeni kockázatok jobban
felbecsülhetők, azokra fel lehet készülni,
62

Az esettanulmány Nagy László, a Mould-Tech Kft. pénzügyi igazgatójával készített
interjúk és a társaság által rendelkezésre bocsátott adatok alapján készült, lezárásának
időpontja 2009. augusztus 31. Az 1-6. elemzési szempontok kidolgozása a 16-18. sz.
mellékletekben található.
63 A társaságnak folyósított 24,4 millió Ft-os nagyságrendű forrásra vonatkozóan három
finanszírozási alternatíva költségét hasonlítottam össze, egy, a konstrukciókhoz kapcsolódó
összes költséget magában foglaló, jelenérték számításon alapuló mutatószámmal. A mutató
értéke a kockázati tőke esetében 12,17%, magányszemély befektetők esetében 30%,
hitelfinanszírozás esetében 12,18% volt. Megállapítottam, hogy a finanszírozás költségeit és
kockázatát figyelembe véve a kockázati tőke releváns forráspótlási lehetőséget kínált, jelen
esetben a hitelnyújtásnál némileg kedvezőbb ráfordítás aránnyal (ld. továbbá az 5.6.2.2
pontban lévő kockázatitőke-finanszírozásra vonatkozó számítást is).
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 a tőketársaság eredmény elvárása ösztönző hatású, azaz érdekeltté teszi a
céget is eredmény termelésére (ellenkező esetben szankciók kerülnek
megállapításra),
 rugalmas, egyszerű ügyintézés valósul meg, az adatszolgáltatási
kötelezettség az internetes elküldési lehetőséggel, előre meghatározott
formátumban a szükséges adatok feltöltésével aránylag egyszerűen
megoldható,
 a forrást biztosító tulajdonosként (idegenként) való belépésével
kapcsolatos elutasító vállalkozói szemlélet oldható az átmeneti jelleg
tudatosításával (más befektető, ha „jól megy” a cég, nem akar abból
kiszállni, míg a kockázati tőkés biztos, hogy ki fog lépni a tulajdonosi
struktúrából).
A kockázati tőke igénybevételének nemzetgazdasági szintű további előnye,
hogy a vállalkozást rákényszeríti a legális működésre, vagyis hozzájárul
transzparencia fokozásához, a feketegazdaság méretének csökkentéséhez.
Alapvetően hiányolják a kockázati tőkével foglalkozó intézmények a
potenciális cégnél megfelelő menedzsergárda jelenlétét. Lényegében egy
egyszemélyes irányítású vállalkozás sincs kizárva a finanszírozási forrás
igénylésének lehetőségéből, de ha nincs mögötte megfelelő szakmai háttér,
alapvetően nem kap pozitív értékelést a vállalkozás menedzsmentjének
minősítésére. Természetesen a több főből álló szakmai menedzsmenttel
rendelkező vállalkozás kedvezőbb értékelést szerezhet. Javaslom, hogy a
tőkés oldaláról a létszámnál hangsúlyosabb értékelési szempont legyen a
szakmai kvalifikáció megléte. A gyakorlat jelen esetben ugyanis azt mutatta,
hogy tulajdonképpen elegendő lehet egy pénzügyekben jártas személy az
üzleti terv, eredményterv, mérlegterv és cash flow összeállítására, a
kapcsolódó

számítások,

beszerzésért, termelésért,

kalkulációk
stb felelős
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elkészítésére
megfelelő

(természetesen

a

adatszolgáltatásával,

közreműködésével).

A

kockázatitőke-társaságok

a

tőkét

igénylő

vállalkozástól elvárják, hogy legalább egy olyan személy legyen, akivel
érdemi tárgyalást lehet folytatni a tervezett beruházásról, annak tervezett és
kapcsolódó adatairól, vagyis aki az előbbiek összeállításában részt vett. Ez
még

egy

kisebb

vállalkozásnál

is

megoldható

lehet.

A

projekt

prezentációjánál biztosítható a termelésvezető, stb. jelenléte az esetlegesen
felmerülő

szakmai

jellegű

kérdések

megválaszolására.

Általában

elmondható, hogy a legtöbb társaság hitellel és/vagy lízinggel is működik,
amelyek igényléséhez a fentebb felsoroltak összeállítására szükség lehet, és
amelyek elkészítése a cég könyvelőjétől vagy közgazdász végzettségű
alkalmazottjától alapvetően elvárt.
A tőke odaítélése kapcsán szorgalmazom a kockázati tőkés részéről helyszíni
szemle lebonyolítását minden esetben (ilyen a vizsgált kft-nél nem volt),
mert ezzel egyrészt ellenőrizhető, hogy a kimutatásokban feltüntetettek a
valóságban is és a jelzett állapotban megvannak-e (a kockázati tőkés
érdekében), illetve a pozitív döntést a személyes benyomás is elősegítheti (a
tőkét igénylő társaság érdekében). Javaslom a tőkekivonás időpontjának
meghatározását rugalmasabban kezelni, az adott ágazatra jellemző
sajátosságok (megtérülés) figyelembevételével megállapítani, egyben a
jutatott tőke nagyságrendjétől legalább részben függetleníteni. Az ajánlást az
alapozta meg, hogy a vállalkozás a tőkeinjekciót, tekintettel a viszonylag
alacsony finanszírozási nagyságrendre, 3 éves visszafizetési kötelezettség
mellett kapta, ugyanakkor a beruházás megtérülési ideje meghaladta az 5
évet.

A

vállalkozásoknak

ajánlom

a

visszavásárlási

technikával

kapcsolatosan az adóterhelés optimalizációjával foglalkozni (pl. saját
üzletrész visszavásárlás, társasági kölcsön magánszemélynek történő adása).
A kockázati tőkét biztosító alap tulajdonosként való belépése adott
vállalkozásnál megszüntetheti a kis- és középvállalkozások beruházásai
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kapcsán érvényesíthető adóalap csökkentő tétel igénybe vételét. Ennek okán
keletkező társasági adófizetési kötelezettség finanszírozási gondokat
okozhat, amely miatt az esetleges beruházási szándékától is lemondhat a
cég64. A kockázatitőke-finanszírozás igénybevételének ösztönzése érdekében
szükséges az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az
osztalékadóról 7.§ 1. bekezdésének zs) pontjában említett adóalap csökkentő
lehetőséghez kapcsolódó, a 7.§ 11. bekezdése a) pontjában megfogalmazott
érvényesíthetőségi feltételnél kivételként megjelölni a kockázati tőke igénybe
vétele miatti tulajdonosváltozást.
Nem utolsó sorban szükséges a szabályozási környezetet javítani, amelyben
a társaságoknak az infláció, a kamatok változása, az adóterhelés fokozódása,
a jogi szabályozás bonyolultsága okoz és jelent egyre kiszámíthatatlanabb
körülményeket. A vállalkozások szemszögéből indokolt a mielőbbi euró
bevezetés, mivel jelentős az annak eltolódásából eredő konvertálási
kötelezettség miatt felmerült bankköltség és árfolyam-kockázat. Probléma,
hogy így a likviditási helyzet bizonyos szintű fenntartására megy el a
vállalkozások pénze, melyből beruházási célra lehetne átcsoportosítani.

5.6.2. Kockázati tőke felhasználása élelmiszeripari projektekben
5.6.2.1. Kockázati tőke egy édességipari vállalkozásnál65

Interjúalanyom megítélése szerint a hazai kisvállalkozások nagy része 2009ben körülbelül 5-6%-os nyereséggel dolgozott. Ha egy befektető csupán a

64

A társaság esetében a csökkentő tétel elvesztéséből adódó adófizetési kötelezettség miatt a
kockázati tőkére vonatkozó összes költség mutatója 20,84%-ra emelkedett, amely a
hitelfinanszírozás költségének 1,7 szerese.
65
Az esettanulmány Zentnerné Tolnai Edit, a Smekt Kft. ügyvezető igazgatójával, valamint
Zentner László, a cég üzem- és rendszergazdászával készített interjúk és a társaság által
rendelkezésre bocsátott adatok alapján készült, lezárásának időpontja 2009. október 20. Az
1-6. elemzési szempontok kidolgozása a 19. sz. mellékletben található.
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jegybanki alapkamaton számolja tőkéjének a hozamát, akkor annak
vállalkozásba történő invesztálása jelentős veszteséget jelenthet. Mivel
tartósan magas volt a jegybanki alapkamat (10% feletti), ezért a
tőketulajdonosok visszafogták beruházási, befektetési tevékenységüket, mert
állampapírban kockázatmentesen is elérhető volt számukra bizonyos
hozamszint. A hazai fizetőeszköz védelmében tett intézkedés így több évre
jelentős hátrányba hozta a vállalkozásokat, nem találnak befektetőt. Bár a
jegybanki alapkamat csökkenő tendenciája megkezdődött, továbbra is
szükséges a hozamok terén kialakult aszimmetria oldása, a költségvetés
finanszírozása helyett a tőke vállalkozások finanszírozása irányába terelése,
ezzel a tőkehiány enyhítése, és egyúttal hozzájárulás a kockázati tőke
igénybevételéhez szükséges tőkekövetelmény biztosításához.
Komoly hatékonyság csökkenéssel, a működési és a pénzügyi tőkeáttétel
növekedésével is számolni kell, amennyiben a forgóeszközök finanszírozása
hiányában a gépek akár 1-2 napig is állnak. A következmények átlátásához
rendszerszemléletű

gondolkodás

szükséges,

amely

sokszor

még

a

vállalkozások vezetői, pénzügyi szakemberek részéről sem biztosított, és
kifejezetten hiányzik a kormányzatban, a döntési pozícióban lévők oldaláról.
Ennek hiányában meghozott kormányzati döntések csak csekély mértékben
képesek a vállalkozások helyzetén javítani. A kockázatitőke-finanszírozással
- de más beruházást, fejlesztést finanszírozó megoldással is - kapcsolatos
javaslatom, hogy a konstrukció hivatalosan is kapcsolódjon össze bizonyos
szintű forgóeszköz finanszírozással. Ugyanis nemcsak a technikai eszközöket
szükséges megfinanszírozni, hanem az azon történő termelést is azért, hogy
legyen, ami kitermelje a hozamot. A vizsgált vállalkozásnál a forgóeszközök
finanszírozása hiányában a tárgyi eszköz hatékonyság mutató rendkívül
kedvezőtlenül alakult, a gépek 40%-os kihasználtsággal működtek.
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A gyakorlatban nem minden esetben érvényesül az a megállapítás, hogy egy
kockázati tőkében részesült cég könnyebben talál pótlólagos forrást, mivel
elvileg jelzésértékű, hogy már megfelelt bizonyos, általában magas
hozamkövetelményt

támasztó

befektetési

elvárásnak.

A

vizsgált

vállalkozásnál éppen rontotta a cég hitelképességét a tőkebefektető
megjelenése, mivel a bank közvetlenül a tőke igénybevétele kapcsán még
kockázatosabbnak ítélte a vállalkozást. Az információhiány enyhítése a
vállalkozások mellett a pénzügyi szférában is szükséges. Tapasztalatom,
hogy míg a szakirodalom csak a finanszírozást kereső cégek oldaláról említi
a konstrukcióhoz kapcsolódó ismeretek hiányát, addig ez a jelenség a
pénzügyi szférában, jelen esetben a bankok oldaláról is megnyilvánult. Több
bankkal

történő

tárgyalás

során a

vizsgált

vállalkozásnak

kellett

elmagyarázni a finanszírozás lényegét, természetét, ugyanis előfordult, hogy
a bankok a tőkefinanszírozást azonosnak ítélték a hitellel és levonták a
megítélhető hitelkeretből. Ezen a ponton is javaslom a tőkefinanszírozáshoz
kapcsolódó eljárási idő csökkentését. A vizsgált vállalkozás esetében az
ügylet lebonyolítása jelentős időigénnyel járt (3-4 hónap, az igényléstől
pedig kb. 1 év telt el a gépek üzembe helyezéséig).
A vizsgált vállalkozás a válság idején igényelte a kockázati tőkét, így a
tervezett beruházás megvalósítása mellett a válságkezelés is feladatként
jelentkezett. Egyes belső válságkezelési megoldásokon túl alternatív
kockázatkezelési stratégia lenne a vállalkozások számára a banki hitelek
minél inkább hosszabb lejáratúra váltása, de ez jelenleg nem rajtuk múlik.
Szintén megoldás lehet átmeneti időre új tulajdonosi kör bevonása, akiknek a
tőkeinjekciója segíthet a cégeken. A fentebb említett okok miatt viszont elég
nehéz befektetőt találni. További lehetőség a valós kockázati tőke típusú
finanszírozás, amely nemcsak beruházásba fektet be, hanem működést is
finanszíroz. Mindezek azonban a vállalkozások számára külső körülmények.
163

5.6.2.2. Kockázati tőke egy gyorsfagyasztott zöldségek előállításával
foglalkozó társaságnál66
Az adminisztrációs és időszükségletet tekintve a vizsgált társaság nem ítélte
bonyolultnak

a

kockázatitőke-finanszírozás

folyamatát,

megfelelő

rugalmasságot tapasztaltak (pl. faxon történő elküldéssel is megoldható volt
a dokumentumok eljuttatása), személyes jó kapcsolatok alakultak ki. A
negatívként értékelt adminisztrációs többlet, illetve a KvfP által delegált tag
működést és döntéshozatalt lassító közreműködése mellett a vállalkozás
összességében pozitív véleménnyel volt a kockázatitőke-finanszírozást
illetően, mivel az jókor adódott, szükségszerű volt, mindemellett olcsóbb
forrást is jelentett egy hitel típusú megoldásnál67.
A vállalkozás kockázatkezelési stratégiája szerint átmeneti időre történő
külső tőkebevonás révén kívánják a működést fenntartani. Ez esetben
megfelelő megoldás lehetne a valós kockázatitőke-típusú finanszírozás,
amely azonban jelenleg csak beruházásba fektet be. Javaslom, hogy ígéretes
vállalkozások

esetén,

amennyiben a

megfelelő

hozam kitermelése

valószínűsíthető, a kockázati tőke ne csak fejlesztést, hanem működést is
finanszírozzon (pl. ha a hitelállomány magas és tovább nem növelhető).
Megállapítottam, hogy nincs megfelelő összhang az állami úton juttatott
kockázatitőke-finanszírozásnak történő megfelelőségi kritériumrendszerben.
Ez abból adódik, hogy a KvfP által nyújtható kockázati tőke plafon értéke
100 millió Ft, amely „belépő” volt az MFB Zrt-hez nagyobb összegű

66

Az esettanulmány Kerek András, a Bonfreeze Zrt. gazdasági és fejlesztési igazgatójával
készített interjúk és a társaság által rendelkezésre bocsátott adatok alapján készült.
Lezárásának időpontja 2009. december 15. Az 1-6. elemzési szempontok kidolgozása a 2021. sz. mellékletekben található.
67
A társaságnak folyósított 95 millió Ft-os nagyságrendű tőkeforrás használatának
tényleges költséget %-os formában, a konstrukcióhoz kapcsolódó összes költséget magában
foglaló, jelenérték számításon alapuló mutatószámmal fejeztem ki, mely alternatív
finanszírozási megoldásokkal összehasonlítható. A mutató értéke 9,36% volt.
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kockázati tőke igényléséhez nagyobb méretű vállalkozás számára (az MFB
inkább közép- és nagyvállalkozást finanszírozott). Az MFB azonban túl
kockázatosnak ítélte a vállalkozás ágazatát és további tőkejuttatásban nem
részesítette

a

társaságot,

miközben

a

KvfP-től

a

megállapítható

legalacsonyabb kockázati felárral történt a finanszírozás. Javaslom az állami
értékelési, minősítési rendszer átvilágításával megfelelő konszenzust elérni.
Kritikaként fogalmazom meg az állami hátterű befektetőkkel szembeni azon,
más tanulmányban is megfogalmazott bírálatot, mely szerint a tőkebefektetés
tulajdonképpen „burkolt hitelnyújtás” (Karsai, 2007, 1093. o.). Főként igaz
ez a megkövetelt biztosíték miatt, amely többszörös nagyságrendű lehet. A
kockázatitőke-finanszírozás

sajátos

tulajdonságainak

érvényesülése

érdekében javaslom a „burkolt hitelnyújtás” jelleg megszüntetését főként a
megkövetelt fedezetet, és a befektetési idő alatti tőkekivonást érintően.
Javaslom, hogy ahhoz, hogy a kockázati tőke a KKV szektorbeli
vállalkozások szélesebb körét érje el, a magánszektorbeli befektetők
gyakorlatához közelebbi követelmények kerüljenek meghatározásra, például
a kilépés ne előre rögzített, a tulajdonos általi visszavásárlási kötelezettség
teljesítésével valósuljon meg, hanem valódi tulajdonosként az állam
egyedileg döntse el a kilépés módját, esetleg időpontját is.
A kockázatitőke-finanszírozás bonyolítása kapcsán kialakult jó kapcsolatok,
a rugalmas ügyintézés, a viszonylag megfelelő időtartamon belül
megvalósuló

szerződéskötés

pozitívnak

értékelhető

a

vállalkozás

szemszögéből, amely egyben azt is jelenti, hogy technikai, eljárásbeli
kérdések nem nyújtották meg a bonyolítási időt. Ugyanakkor tapasztalataik
szerint túlságosan megkötött szerkezetben dolgoznak az állami társaságnál,
korábban megkonstruált, standard előírások vonatkoznak valamennyi
vállalkozásra. Javaslom felülvizsgálni a jelenleg működő rendszert, az
együttműködési szerződéseket egyedileg, azaz jobban az adott vállalkozásra
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szabottabb tartalommal megkötni (mint ahogyan a bankoknál is jobban
érvényesül nagyobb vállalkozások esetében az egyedi a döntés).
Megállapítottam, hogy azon állami törekvés, mely szerint a kockázati tőke
korai fázist finanszírozzon, a vizsgált vállalkozásnál tulajdonképpen elérte
célját, mivel a megoldás az új beruházáshoz a korai növekedés szakaszban
nyújtott segítséget. A pozitív tapasztalatok miatt a társaság igénybe venné a
későbbiekben is a kockázatitőke-típusú finanszírozást. Véleményük szerint
meg tudtak volna felelni az „igazi” (és nem a hitelkonstrukciókat több
ponton is jellemző) követelményeket támasztó elvárásoknak is.

5.7. SWOT analízis
Ebben a fejezetpontban a célkitűzések között feltett hatodik kérdésre adok
választ, vagyis hogy milyen lenne a kockázatitőke-finanszírozásra
vonatkozóan felállított SWOT analízis? Eredményként két SWOT táblát
készítettem, egyrészt a KKV szektorba tartozó vállalkozások, másrészt az
állami kockázati tőkés(ek) szempontjából. A kapott eredmények alapján
arra a következtetésre jutottam, hogy az elkészített strukturált összefoglalók
alkalmasak a megállapítások rendszerezésére, a fejlesztési irányvonalak
jelzésére, és a kidolgozott modell szükségességének alátámasztására.
A SWOT analízis összeállításakor figyelembe vettem minden olyan elemet,
amely lényeges az értékelés szempontjából, ugyanakkor nem kívántam
„elveszni” a részletekben. Ez a belső erősségek és gyengeségek esetében a
differenciáló tényezőket, a külső lehetőségek és kihívások esetében pedig a
kulcs fontosságú tényezőket jelenti. Adott jellemzőt annak alapján vettem be
a táblába, hogy az valódi problémát jelent, domináns a vizsgálat
szempontjából, valamint karakteresen eltérő a máshol megszokottól.
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SWOT analízis a KKV szektor aspektusából:
Erősségek

Gyengeségek
Pénzügyi/gazdasági
végzettséggel
rendelkezők
alacsony
száma
a
menedzsmentben (szakmai kvalifikáció
hiánya)

Beruházási hajlandóság

Információhiány (szerzés és hasznosítás
problémái)

Személyes benyomás meggyőző ereje

Viszonylag alacsony jövedelemtermelő
képesség és termelékenység
Az idegen tulajdonos
szembeni ellenállás
Lehetőségek
Kockázati tőke relatív túlkínálata

belépésével

Veszélyek

Az állami források alacsony hozamelvárása
Piacnyitási potenciál
Helyszíni szemle
Átalakulási lehetőség

A hozamok terén kialakult aszimmetria

Képzési kínálat a menedzsment humán
felkészültségének javítása érdekében

Szabályozási
kiszámíthatatlansága

Információs rés csökkentése megfelelő
tájékoztatási
tartalommal,
marketingkommunikációval, közreműködők
bekapcsolódásával

Euró bevezetésének eltolódása

környezet

Kihasználatlan kockázati tőke kapacitás

Kockázatitőke-finanszírozás összekapcsolása
forgóeszköz finanszírozással
Eljárási idő csökkentése
Jogszabály-harmonizáció

SWOT analízis az állami kockázatitőke-finanszírozó(k) aspektusából:
Megfelelő tőkekínálat

Erősségek

Gyengeségek
Marketingstratégia hiánya

Jó kapcsolatkialakítási gyakorlat

Költségtakarékos működés

Rugalmas ügyintézés

A
magánszektorbeli
befektetők
gyakorlatától
részben
különböző
követelmények

Megfelelő befektetési gyakorlat
Viszonylag alacsony hozamelvárás
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Lehetőségek
Kockázati tőke iránt megnyilvánuló érdeklődés

Veszélyek

Vállalkozások elektronikus elérhetőségének terjedése
Marketingkommunikáció javítása hiteles közreműködők
bekapcsolásával, megfelelő tájékoztatási tartalommal
Megfelelő összhang a megfelelőségi kritériumrendszerben
az állami kockázatitőke-finanszírozás különböző szintjein
A magánszektorbeli befektetők gyakorlatához közelebbi
követelmények meghatározása
Kockázatitőke-befektetést ösztönző vállalkozásfejlesztési
politika

A marketing kiadások
csökkentésének kényszere
A
konstrukcióhoz
kapcsolódó
ismeretek
hiánya
miatti
kihasználatlanság
„Felülről
szabályalkotás

jövő”

A SWOT elemzés akkor tölti be feladatát, ha az elkészült tábla tartalmát
közvetlenül vagy módszertani eszköz (segédtábla) segítségével elemezzük.
A táblák közvetlen elemzésétől jelen fejezetpontban eltekintek, mivel azok a
disszertációban

végzett

vizsgálatok

eredményei

alapján

kerültek

összeállításra. A kölcsönhatás mátrixok segítségével megállapítottam, hogy
a táblák jól kitöltöttek, mivel minden erősség és gyengeség találkozik
legalább egy lehetőséggel vagy veszéllyel (Faragó, 2001).
Kölcsönhatás mátrix a KKV szektor vonatkozásában összeállított SWOT

Lehetőségek

táblára:
Erősségek
Beruházási
hajlandóság
Kockázati tőke relatív túlkínálata,
Piacnyitási potenciál, Információs
rés
csökkentése
megfelelő
tájékoztatási
tartalommal,
marketingkommunikációval,
közreműködők
bekapcsolásával,
Kockázatitőke-finanszírozás
összekapcsolása
forgóeszköz
finanszírozással,
Jogszabályharmonizáció,
Átalakulási lehetőség, Eljárási idő
csökkentése
Személyes benyomás meggyőző
ereje – Helyszíni szemle

Gyengeségek
Pénzügyi/gazdasági
végzettséggel
rendelkezők
alacsony
száma
a
menedzsmentben
(szakmai
kvalifikáció
hiánya) - Képzési kínálat a menedzsment
humán felkészültségének javítására
Idegen tulajdonos belépésével szembeni
ellenállás - Információs rés csökkentése
megfelelő
tájékoztatási
tartalommal,
marketingkommunikációval, közreműködők
bekapcsolódásával
Viszonylag
alacsony
jövedelemtermelő
képesség és termelékenység - Az állami
források alacsony hozamelvárása
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Gyengeségek
Viszonylag
alacsony
jövedelemtermelő
képesség és termelékenység - A hozamok
terén kialakult aszimmetria, Szabályozási
környezet
kiszámíthatatlansága,
Euró
bevezetésének eltolódása

Veszélyek

Erősségek

Információhiány (szerzés és hasznosítás
problémái) – Kihasználatlan kockázati tőke
kapacitás

Kölcsönhatás mátrix az állami kockázati tőkés(ek) vonatkozásában

Lehetőségek

összeállított SWOT táblára:
Erősségek
Megfelelő tőkekínálat, Viszonylag
alacsony hozamelvárás - Kockázati
tőke iránt megnyilvánuló érdeklődés,
Kockázatitőke-befektetést ösztönző
vállalkozásfejlesztési politika
Jó kapcsolatkialakítási gyakorlat Kockázati tőke iránt megnyilvánuló
érdeklődés

Gyengeségek

Marketingstratégia
hiánya
Marketingkommunikáció javítása hiteles
közreműködők bekapcsolásával, megfelelő
tájékoztatási tartalommal

Veszélyek

Rugalmas ügyintézés - Vállalkozások
elektronikus
elérhetőségének
terjedése

Megfelelő befektetési gyakorlat Nem
megfelelő
összhang
a
megfelelőségi kritériumrendszerben
az állami kockázatitőke-finanszírozás
különböző szintjein

Marketingstratégia
hiánya
konstrukcióhoz
kapcsolódó
hiánya miatti kihasználatlanság

A
ismeretek

Költségtakarékos működés - A marketing
kiadások csökkentésének kényszere
A
magánszektorbeli
befektetők
gyakorlatától
részben
különböző
követelmények
„Felülről
jövő”
szabályalkotás

Javaslom az elkészült SWOT táblák folyamatos felülvizsgálatát, mivel azok
adott időpontra vonatkozó állapotot tükröznek, ugyanakkor a szektor
helyzete egyes területeken gyorsan változhat, a problémák egy része
megoldásra kerül, vagy intenzitása alacsonyabb lesz, vagy korábban nem
tapasztalt nehézségek látnak napvilágot (Kállay-Imreh, 2004).
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
A disszertációban kidolgozott modell, koncepció hozzájárulhat a hazai
tőkepiac hatékonyabb működéséhez, ezen belül a kockázati- és magántőkebefektetések piacán eredményesebben érvényesülő forrásallokációhoz. A
rendelkezésre álló szekunder adatok elemzése alapján megállapítottam,
hogy a KKV-k vonatkozásában jelentősebb szerepet játszó állami kockázati
tőke a szektor csak egy nagyon kis hányada számára enyhítette a tőkehiányt.
Az előbbieken túl a tőkebefektetések iránti érdeklődés és a pozitív
elbírálásban részesült

kérelmek számának csökkenő tendenciája

is

alátámasztotta a disszertáció témájának aktualitását, a két fél egymásra
találását hatékonyabban segítő mechanizmus kialakítását. A tőkepótláson
keresztül fejlesztések, beruházások megvalósításával a jelzett szektor
vállalkozásainak hosszú távú fennmaradásához, működőképességének,
folyamatos,

illetve

helytállásának,
Makrogazdasági

bővülő

piaci

továbbfejlődésének
szinten

a

jelenlétének,
biztosításához

a

versenyben
lehet

kockázatitőke-finanszírozás

való

hozzájárulni.
bővülése

az

innováció erősítését, a vállalkozások növekedésén keresztül a GDP, illetve
az export növekedését, a foglalkoztatás bővülését támogathatja. Területi
szinten pedig az országon belüli gazdasági (társadalmi) különbségek
mérséklését segítheti. A kidolgozott kiválasztási mechanizmus segítségével
mind az állami, mind az üzleti szférában tevékenykedő befektetői csoportok
(befektetési alapok, társaságok, magánszemélyek) közvetlenül találhatnak
potenciális célpontot, figyelembe véve azt, hogy a tőkekihelyezés kapcsán
mindkét érdekeltségi szegmens (állami – magán) eredményorientáltsága
mértéknek megfelelő elvárt hozam megtérülésében érdekelt. A hazánkban
meghatározó számban és értékben KKV-kba történő befektetést megvalósító
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állami

kockázatitőke-társaság

portfólió

analízise

alapján

megállapítottam, hogy:
 a kockázati tőke főként a kisvállalkozások beruházási elképzeléseit
támogatta,
 tőkejuttatásban elsősorban a feldolgozóipar, másodsorban a szolgáltató
ágazatokban tevékenykedő vállalkozások részesültek,
 az ágazatcsoportok szerinti orientáció nincs jelentősebb befolyással sem
a befektetett tőke, sem a befektetést megelőző év jegyzett tőkéje, sem a
kockázati tőkés által szerzett részesedés nagyságára vonatkozóan,
 az igényelhető minimumot jelentősen (ötszörösen) meghaladó átlagos
tőkekihelyezés valósult meg,
 a vállalkozások jelentős tőkehiányuk következtében a leggyakrabban az
állami részesedés maximuma (49%) mértékéhez igazodó tőkeigénylési
lehetőséget használták ki,
 a fajlagos tőkejuttatás a vállalkozások méretével párhuzamosan
növekszik, az állami társaság átlagos részesedésének mértéke pedig
ugyanezen irányban csökken,
 a befektetésre kerülő kockázati tőke nagysága statisztikailag is
kimutatható mértékben nő a befektetés előtti jegyzett tőke összegének
növekedésével (pozitív irányú közepes kapcsolat), a kapcsolatot egy
= 7,69 ∙

,

egyenletű hatványkitevős függvénnyel írtam le,

 a kockázati tőkés részesedése csökken a befektetést megelőzően
rendelkezésre álló jegyzett tőke növekedésével párhuzamosan (negatív
irányú szoros kapcsolat), a kapcsolat törvényszerűségét egy
0,0008 ∙

= 0,5073 −

egyenletű lineáris függvénnyel írtam le,

 a vállalkozások KKV kategóriák szerinti klasszifikációja statisztikai
értelemben nem befolyásolja a befektetett tőke és a szerzett részesedés
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nagyságrendjét, ugyanakkor jelentősebb befolyással bír a befektetés
előtti jegyzett tőke nagyságát illetően (közepes kapcsolat),
 a legnagyobb pénzügyi kockázattal rendelkező vállalkozás az adható
maximális pontszám kevesebb, mint ⅓-ával jutott forráshoz,
 az azonos ágazatcsoportban tevékenykedők között kisebb a különbség a
pénzügyi kockázatot tekintve,
 az ágazatcsoportok szerinti orientációnak a pénzügyi értékelési
szempontok közül a tőkeellátottság és a saját tőke jövedelemtermelő
képességének értékelésében van szerepe (közepes kapcsolat),
 az objektív értékelés szempontjai közül a vállalkozások helyzete az
eszközeik saját tőkével való finanszírozása kapcsán értékelhető a
legjobbnak,
 a

középvállalkozások

a

fizetőképesség,

a

kisvállalkozások

a

kötelezettségek teljesítésére vonatkozó képességük,a mikrovállalkozások
az

árbevételből

megmaradó

eredményhányad

vonatkozásában

teljesítenek rosszabbul a szektor másik két csoportjához képest,
 a középvállalkozások „erőssége” a bevétel arányos jövedelmezőség, a
kisvállalkozásoké a fizetőképesség, a legkisebb vállalkozásoké pedig a
saját tőke jövedelmezősége a szektor másik két csoportjával szemben,
 nem indokolt ágazatcsoporthoz vagy a vállalkozások méretéhez igazított
értékelési

rendszert

kialakítani,

mivel

a

vállalkozások

ágazatcsoportonkénti besorolásának és a KKV kategóriák szerinti
klasszifikációjának sincs statisztikai értelemben jelentősebb befolyása a
teljes pénzügyi kockázat mértékére,
 az állami finanszírozó

mérsékelten eredményorientált

működése

következtében a hozamelvárás viszonylag alacsonynak, a KKV szektor
részéről teljesíthető követelménynek bizonyult,
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 a kilépések többsége a vállalkozások eredeti tulajdonosai (esetenként
nem az összes),

néhány esetben adott

társaság által történő

visszavásárlással valósult meg,
 a megvalósult teljes exitek tekintetében az átlagos visszavásárlási idő
2,37 év, amely a szerződésben meghatározott vételi jog átlagos
időtartamánál alacsonyabb,
 a

részkivásárlások

okai:

projekt

megvalósítási

szándék

összekapcsolódva pótlólagos hitelfelvétellel, melynek kapcsán a hitelező
bank vagy más társaság megfinanszírozza a kockázati tőkés kivásárlását;
a befektetésben részesült társaság továbbértékesítése; a tulajdonos, vagy
a társaság döntése alapján a felhalmozódott eredménytartalékból történő
teljesítés; az üzletpolitika megváltozása; olcsóbb forráshoz jutás; az
együttműködési szerződésben meghatározott vételi jog előírás teljesítése,
 az elszámolandó veszteség az állami társaságnál a pénzügyileg teljesített
tőkekihelyezés 2,2%-a, amely a hitelintézeteknél számított átlagos 3-4%nál alacsonyabb,
 egy olyan átlagos szorzószámot kalkuláltam, amely a hozamszámítás
kezdő időpontja alapján az egységnyi tőkéhez kapcsolódóan a
visszafizetés mértékét mutatja,
 az állami finanszírozó esetében nincs megfelelő marketingstratégia, a
marketing kiadások visszafogásának kényszerét a költségtakarékos
alapon történő működés indokolja.
A modell a zalaegerszegi székhelyű kis- és középvállalkozásokon végzett
tesztelésének eredményeit tekintve megállapítottam, hogy:
az

értékelési

modell

2.

pontja,

vagyis

a

hatékony

ügyletméret

követelményének történő megfelelőség alapján
 a vállalkozások meghatározó hányada (közel ¾-e) megfelelne a hatékony
ügyletméret követelményének,
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 a nagyobb méretű, továbbá a nagyobb induló tőkeigényű vállalkozások
körében nagyobb arányú a megfelelőség,
 a megfelelt vállalkozások vonatkozásában tapasztalható bizonyos fokú
ágazati orientáció (feldolgozóipar, kereskedelem),
 statisztikailag nem mutatható ki összefüggés az ágazatcsoporthoz való
tartozás és a jegyzett tőke, valamint a tőkeemelésre fordítható vagyon
nagyságrendje között,
 statisztikai értelemben nincs meghatározó jelentősége sem a jegyzett
tőke, sem a tőkeemelésre fordítható maximális tőke nagyságrendjét
illetően annak, hogy a vállalkozás mely méretkategóriába tartozik,
 nem mutatható ki a jegyzett tőke és a tőkeemelésre fordítható maximális
lehetőség

nagyságrendje

között

statisztikailag

is

alátámasztható

összefüggés,
a modell 3. pontja, vagyis a pénzügyi megfelelőség megítélése alapján
 a vállalkozások 65%-a potenciális befektetési célpontot jelenthet, mivel a
pénzügyi kockázat alapján is megfelelt a szűrési feltételeknek,
 a zalaegerszegi székhelyű közép- és kisvállalkozásoknak jobb az átlagos
objektív

megfelelősége

a

vizsgált

kockázati

tőkés

befektetési

portfóliójának hasonló szegmensébe történő befektetéshez képest,
 nem igazolódott a zalaegerszegi vállalkozások esetében sem, hogy
szükséges lenne vállalkozói kategóriákhoz vagy ágazatcsoporthoz
igazított

értékelési

rendszert

kialakítani,

mivel

sem

az

ágazatcsoportonkénti besorolás, sem a vállalkozói kategóriába tartozás
nem volt meghatározó a pénzügyi kockázat szempontjából,
a modell 4. pontja, vagyis az elvárt hozam kigazdálkodására vonatkozó
képesség megítélése alapján
 a nagyobb méretű vállalkozások körében átlagosan kisebb arányban
szükséges adott tőkejuttatáshoz tőkeemelés,
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 a tőkeemelésre szoruló vállalkozásokban a kockázati tőkés az elérhető
maximális tulajdoni részesedést szerezne,
 a kisebb méretű vállalkozásoknak átlagosan nagyobb tulajdoni hányadot
szükséges átengedni,
 a kisebb méretű vállalkozásoknak átlagosan alacsonyabb nagyságrendű
tőke hozamát kellene kigazdálkodniuk, mivel nagyobb arányban
korlátozza őket

a maximális forráslehetőség kihasználásában a

tőkeemelésre fordítható eredmény szűkössége,
 a középvállalkozások nagyobb teljesítési biztonsággal számolhatnak a
kockázati tőkéből megvalósított beruházás jövedelmezőségének teljes
elmaradása esetén.
A tőketársaságoknak javaslom a tőkeprogramba bekapcsolható vállalkozási
formák kiterjesztésének vizsgálatát és/vagy a jogi személyiség nélküli
vállalkozások számára átalakulást kft. vagy rt. formába a tőke fogadhatósága
érdekében, mivel a tesztelés során jogi személyiség nélküli társaságok is
megfeleltek a követelményeknek. A KKV fejlesztési politika egyik
szempontjaként

javaslom

a konstrukció

népszerűsítésének

nagyobb

publicitására fókuszálni, mivel általános probléma, hogy a vállalkozások
nem ismerik sem a kockázatitőke-típusú finanszírozást, sem a forrást
biztosító intézményeket.
A marketing koncepció kialakításával kapcsolatos megállapításaim:
 a modell hasznosíthatósága, a vállalkozások számára történő felhívás
eljuttatásának mikéntje, eredményessége az alkalmazott marketing
koncepción, eljárásokon, eszközökön is múlik,
 a végrehajtásba közreműködőket, kifejezetten hitelintézet(ek)et kell
bekapcsolni,
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 a hitelintézetek számára hozadék: az információszolgáltatás révén
kialakult ügyfél lojalitás annak minden előnyével, a kapcsolódó
termékfejlesztés révén igénybe vett termékekből adódó haszon,
 a vállalkozás számára a hiteles közvetítőn keresztül kapott információ
előnyei az idő- és költség megtakarítás,
 a kommunikációs megoldás hozzájárulhat a kockázatitőke-finanszírozást
biztosító számára - közvetítő igénybe vétele nélkül is - a várhatóan
növekvő igénybevételből adódó hozam realizálásához,
 vállalkozások felhívásának releváns eszköze a DM, illetve az
elektronikus média közül az internet,
 a vállalkozásra szabott ajánlat javasolt két fő tartalmi eleme: egyrészt az
információhiány pótlására, figyelemfelkeltés céljából a kockázatitőkefinanszírozás lényegi elemeinek, a finanszírozás mechanizmusának,
előnyeinek kiemelése; másrészt az objektív megfelelőség kvantitatív
adatokkal történő alátámasztása érdekében az adott vállalkozásra a
kidolgozott modell által generált eredmények.
A tőketársaságoknak javaslom a marketing koncepció végrehajtásába a
hitelintézeteket bekapcsolni, a vállalkozásokat főként elektronikus csatornán
a kidolgozott tájékoztatási tartalommal megkeresni, a tájékoztatási
tartalomba az Esettanulmányok segítségével feltárt pozitív vállalkozói
tapasztalatokat is beépíteni.
A kérdőíves felmérés alapján tett megállapításaim:
 a vállalkozásoknál a belső források felhasználása az elsődleges a külső
forrásokkal szemben,
 a külső források közül a tőke típusú források a legkevésbé „népszerűek”,
 nem érvényesült teljes mértékben a hierarchia elmélet sorrendje, vagyis a
tőke típusú források megelőzik a hitel típusúakat a finanszírozási
döntések során,
176

 a finanszírozási és beruházási döntések nem függetlenek,
 a vállalkozások nem törekednek forrásszerkezetük optimalizálására,
 a külső források közül a vállalkozások legfőképpen a rendelkezésre állás
időigénye alapján választanak,
 a vállalkozások jelentős többsége (a minta 85%-a) nem rendelkezik
megfelelő információval a kockázati tőkét illetően,
 jelentős nagyságrendű célcsoport jelölhető meg a kockázatitőkefinanszírozás potenciális igénybevevőjeként a kinyilvánított érdeklődés
alapján (a vállalkozások fele),
 a kockázati tőke igénybevételének legfontosabb elutasító indokai: az
idegen

tulajdonos

belépésének

elfogadhatatlansága,

a

hozam

kigazdálkodásra vonatkozó elvárás teljesíthetetlenségével kapcsolatos
vélekedés, az információhiány (szerzés, hasznosítás problémái),
 a vállalkozások alapvetően rendelkeznek a tőkeforrás elnyerésének egyik
alapfeltételeként megjelölhető beruházási, fejlesztési elképzelésekkel,
 bizonyos mértékben hatással van a kockázati tőke ismertségére a
vállalkozás adott életciklusban tartózkodása, kora, ágazatcsoportonkénti
hovatartozása és a vállalkozás mérete is (közepes kapcsolat),
 az ágazatcsoportok szerinti orientáció kisebb (közepes kapcsolat), a
vállalkozás kora nagyobb mértékben (szoros kapcsolat) határozza meg a
kockázati tőke igénybe vétele iránt megnyilvánuló attitűdöt.
A felmérés alapján javaslom:
 a több ponton is jelentkező információhiány pótlására a tőketársaságok
részéről hatékonyabb tájékoztatási mechanizmust, kommunikációs
tartalmat kialakítani,
 a kockázati tőke igénybevételéhez
tőketársaságoknak csökkenteni,
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kapcsolódó

eljárási

időt

a

 a vállalkozásoknak menedzsmentjüket megerősíteni pénzügyi/gazdasági
kvalifikáció terén.
Az

esettanulmányok

alapján

tett

általános

relevanciával

bíró

megállapításaim:
 az állami finanszírozó alapvetően piaci áron (akár egy vállalkozói hitel)
biztosítja a forrást,
 a jelentési kötelezettségek, a működés további „kontrollja” miatt a
tőkepótlásban részesülő társaság rákényszerül az eredmény figyelésére,
így az esetleges jövőbeni kockázatok jobban előre láthatók, nagyobb
valószínűséggel kerülhetők el hibás döntések,
 a finanszírozó eredményelvárása ösztönző hatású, érdekeltté teszi a
társaságokat az eredménytermelésre,
 a forrást biztosító oldaláról rugalmas, viszonylag egyszerű ügyintézés
valósul meg, technikai, eljárásbeli kérdések nem hosszabbítják a
bonyolítási időt,
 az állami finanszírozó és a befektetési célponttá váló társaság között az
eljárás során jó kapcsolat alakulhat ki,
 a finanszírozás nemzetgazdasági szintű előnye, hogy vállalkozást
rákényszeríti a legális működésre, ezzel hozzájárul a gazdaság
kifehérítéséhez, illetve ezzel összefüggésben javítja a vállalkozások
transzparens működését.
Az esettanulmányok elkészítését követően az alábbiakat javaslom:
A KKV-k oldaláról:
 a konstrukcióhoz kapcsolódó ismeretek hiányát pótolni a finanszírozást
kereső cégek (és a pénzügyi szféra) esetében, az esettanulmányok során
feltárt pozitív vállalkozói tapasztalatok megismerhetőségét biztosítani,
 a kockázati tőkés „idegenként” történő belépésével kapcsolatos elutasító
tulajdonosi szemléletet oldani az átmeneti jelleg, a jól prosperáló cégből
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történő

biztos

kilépés

tudatosításával

(tájékoztatási

tartalomba

beépítetten),
 a visszavásárlási technikával kapcsolatosan az adóterhelés előzetes
optimalizációjával foglalkozni.
Kockázati tőkés(ek) oldaláról:
 a vállalkozások menedzsmentjének vizsgálata során a létszámnál
hangsúlyosabb értékelési szempontként figyelembe venni a szakmai
kvalifikációt,
 a tőke odaítélése kapcsán minden esetben helyszíni szemlét lebonyolítani
(a kimutatásokban feltüntetettek ellenőrzésére, valamint a pozitív döntés
elősegítésére a személyes benyomás érvényesítésével),
 a

tőkekivonás

időpontját

rugalmasan kezelni,

a

juttatott

tőke

nagyságrendjétől részben függetleníteni, egyben az ágazati megtérülést
figyelembe venni,
 a kockázati tőkefinanszírozási konstrukciót hivatalosan is összekapcsolni
bizonyos szintű forgóeszköz (működés) finanszírozással a termelés, ezen
keresztül a hozam kitermelésének biztosíthatósága érdekében,
 a különböző szintű, állami úton juttatott kockázatitőke-finanszírozásnak
történő megfelelőségi kritériumrendszerben konszenzust kialakítani,
 az állami kockázatitőke-finanszírozás „burkolt hitelnyújtás” jellegét
megszűntetni,

a

hitelkonstrukciókat

több

ponton

is

jellemző

követelményeket módosítani (főként a megkövetelt fedezet és a
befektetési idő alatti tőkekivonást illetően), a magánszektorbeli
befektetők gyakorlatához közelebbi követelményeket meghatározni
(például az állam egyedileg döntse el a kilépés módját, esetleg
időpontját),
 az együttműködési szerződések túlzott standardizáltságát oldani, adott
vállalkozásra szabottabb tartalmat kialakítani.
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Kormányzati (gazdaságpolitikai) oldalról:
 a kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán érvényesíthető adóalap
csökkentési lehetőség érvényesíthetőségi feltételénél, az 1996. évi
LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 7.§ 11.
bekezdésének a) pontjában kivételként megjelölni a kockázati tőke
igénybe vétele miatti tulajdonosváltozást,
 a hozamok terén kialakuló aszimmetriát oldani, a költségvetés
finanszírozása helyett a tőkét a vállalkozások finanszírozása irányába
„terelni” a tőkeellátottság javítása, a kockázati tőke fogadása érdekében,
 a multinacionális cégek és a hazai KKV szektor támogatásával
kapcsolatos számszerűsített, rendszerszemléletben feltárt előnyök és
hátrányok hiteles kalkulációját elkészíteni, ennek függvényében a
támogatáspolitikát átgondolni, átszervezni,
 a vállalkozáspolitika keretében a KKV szektort differenciálni (pl.
életciklus, jövedelemtermelő képesség stb. alapján) két szegmentumra:
az egyik az innovatív, nagy növekedési képességű vállalkozások köre,
melyek működésének hatékonyságát a kockázatitőke-finanszírozással, a
másik a lemaradók csoportja, melyek működésének hatékonyságát pedig
vissza nem térítendő támogatásokkal lenne célszerű elősegíteni,
 javítani a szabályozási környezetet, kiszámíthatóságot,
 mielőbb bevezetni az eurót, hogy a likviditási helyzet (amely a
konvertálási kötelezettség miatt felmerült bankköltség és árfolyamkockázat miatt is jelentősen romolhat) bizonyos szintű fenntartása helyett
beruházási célokra tudjanak a vállalkozások forrásokat átcsoportosítani.
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7. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

1. Összefüggéseket mutattam ki, tendenciákat tártam fel a KKV-k
állami forrásból megvalósuló kockázatitőke-finanszírozását illetően,
melyek közül a legfontosabbak a következők: Kimutattam, hogy az
állami forrású kockázati tőke főként a kisvállalkozások beruházási
elképzeléseit támogatta, és elsősorban a feldolgozóipar, másodsorban a
szolgáltató ágazatcsoport versenyképességének javításához járult hozzá.
A jegyzett és a befektetésre kerülő tőke között pozitív irányú, közepes
kapcsolatot
,

tártam

fel,

mely

törvényszerűséget

= 7,69 ∙

egy

egyenletű hatványkitevős függvénnyel írtam le. A jegyzett tőke és a

kockázati tőkés szerzett részesedésének mértéke között negatív irányú,
szoros kapcsolatot azonosítottam, a kapcsolatot leíró lineáris regressziós
függvény egyenlete:

= 0,5073 − 0,0008 ∙

. A vállalkozások méretével

párhuzamosan nőtt a fajlagos tőkejuttatás, ellentétes irányban alakult a
tőkés

által

szerzett

átlagos

részesedés.

Kimutattam

az

egyes

méretkategóriák egymáshoz viszonyított „erősségét” és „gyengeségét”
az alábbiak szerint:
Méretkategória
KÖZEPES
KIS
MIKRO

„GYENGESÉG”
fizetőképesség
adósságfedezet
bevétel arányos
jövedelmezőség

„ERŐSSÉG”
bevétel arányos jövedelmezőség
fizetőképesség
saját tőke jövedelmezősége

Megállapítottam, hogy az azonos ágazatcsoportban működők pénzügyi
teljesítménye közelebb áll egymáshoz, ezen belül a vállalkozások az
eszközök saját tőkével való finanszírozását illetően teljesítettek a
legjobban. Igazoltam, hogy nem indokolt vállalkozói méretkategóriákhoz,
vagy

ágazatcsoporthoz

igazított

értékelési

rendszert

kialakítani.

Kimutattam, hogy az átlagos visszavásárlási idő 2,37 év, a szerződésben
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meghatározott vételi jog átlagos időtartamánál alacsonyabb, melynek
azonosítottam főbb indokait. Olyan átlagos szorzószámot határoztam
meg, amely egységnyi tőkéhez kapcsolódóan a visszafizetés mértékét
mutatja.
2. Egy olyan objektív szempont- és értékelési rendszert állítottam fel,
amelynek

segítségével

kiszűrhetők

a

kockázatitőke-befektetések

potenciális alanyai a KKV szektorból. A modell a vállalkozások (már
elektronikusan is elérhető) beszámoló adataiból nyerhető számszerűsített
adatok felhasználására, valamint a kockázati tőkés(ek) oldaláról
meghatározható paraméterek megadására támaszkodik. A megfelelőségi
kritériumok súlypontjai: a KKV kategóriának, a hatékony ügyletméret
követelményének történő megfelelés, a pénzügyi kockázat, illetve a
kockázati tőkés által elvárt hozam kigazdálkodására való képesség
megítélése. Megállapítottam, hogy az érdekelt preferenciarendszerének
megfelelően paraméterezett objektív minősítő modell eredményesen
használható, mivel az a vizsgálatba bekerült valamennyi vállalkozásra
lefuttatható volt, értelmezhető eredményekre vezetett és lehetővé tette a
vállalkozói kör megfelelő osztályozását. A tesztelés alapján a
zalaegerszegi székhelyű kis- és középvállalkozások 65%-a a megadott
paraméterek szerint alkalmasnak minősült a kockázati tőke fogadására.
3. Kialakítottam

egy

(az

értékelési

rendszer

alapján

megfelelt)

vállalkozásokra szabott marketing koncepciós rendszert, elérési
technikát,

amelynek

végrehajtásába

közreműködők,

elsősorban

hitelintézetek kapcsolódnak be, s amelynek keretében kialakított
tájékoztatási tartalom magában foglalja a kialakított értékelési modell
által generált adatokat. A vállalkozások felhívásának releváns eszköze a
DM, illetve az internet. Kialakítottam az ajánlat két fő tartalmi elemét: a
kockázatitőke-finanszírozás

lényegi
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elemeinek,

a

finanszírozás

mechanizmusának,
információhiány

előnyeinek
pótlása,

kiemelése,

figyelemfelkeltés;

melynek

célja

valamint

az

az
adott

vállalkozásra a modell által generált eredmények közlése, melynek
funkciója az objektív megfelelőség kvantitatív adatokkal történő
alátámasztása. Az első tartalmi elembe javaslom beépíteni az 5. pontban
(ld.

lejjebb)

felsorolt

feltárt

pozitív vállalkozói tapasztalatokat.

Következtetésem, hogy a kialakított rendszer hozzájárul a piacot jellemző
információhiány pótlásához, az információs rés csökkentéséhez, a
kidolgozott modell eredményes hasznosításához.
4. Azonosítottam

a

kockázatitőke-finanszírozás

igénybe

vételét

korlátozó tényezőket a KKV-k körében, melyek közül a három
legkritikusabb fontossági sorrendben: az idegen tulajdonos belépésének
elfogadhatatlansága, az információhiány (szerzés, ellátottság, hasznosítás
problémái),

a

hozam

kigazdálkodásra

vonatkozó

elvárás

teljesíthetetlenségével kapcsolatos vélekedés. Közepes fajsúlyú probléma
a menedzsment humán felkészültségének hiánya, az alultőkésítettség,
kevésbé jelent problémát megfelelő üzleti terv elkészítése és a meglévő
infrastrukturális helyzet. Legkevésbé tartja távol a vállalkozásokat a
forrástípustól beruházási, fejlesztési elképzeléseik hiánya.
Megállapítottam, hogy a vállalkozások jelentős hányada nem rendelkezik
megfelelő információval a forrástípust illetően (a minta 85%-a), illetve
hogy jelentős nagyságrendű célcsoport jelölhető meg potenciális
igénybevevőként a kinyilvánított érdeklődés alapján (a minta fele).
Kimutattam, hogy hatással van a kockázati tőke ismertségére a
vállalkozás adott életciklusban tartózkodása, kora, ágazatcsoportonkénti
hovatartozása és a vállalkozás mérete (közepes kapcsolat), továbbá a
kockázati

tőke

igénybevétele

iránt

megnyilvánuló

attitűdöt

az

ágazatcsoportok szerinti orientáció (közepes kapcsolat) és a vállalkozás
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kora (szoros kapcsolat) befolyásolja. Megállapítottam, hogy az
igénybevétel esélyét növelheti a megfelelő tartalmú tájékoztatás, a
vállalkozásoknál a pénzügyi/gazdasági kvalifikációbeli hiányosságok
megszűntetése, a forrást biztosítónál pedig az eljárási idő csökkentése.
5. Általános

relevanciával

bíró

tapasztalatokat,

ajánlásokat

fogalmaztam meg, következtetéseket vontam le a célcsoportban
megvalósult tőkebefektetések alapján. Kiemeltem a kockázatitőkefinanszírozás pozitív hatásait a KKV-kra nézve, melyek megfelelő
publicitás esetén (a 3. pontban szereplő ajánlat tartalmi elemeként) a
forrástípus „népszerűsítéséhez” is hozzájárulnak: az állami forrású
tőkejuttatás a piaci árakhoz hasonló hozam kitermelési kötelezettséget
jelent; rugalmas, egyszerű ügyintézés valósul meg; a jelentési
kötelezettségek miatti eredményfigyelés következtében a jövőbeni
kockázatok jobban felbecsülhetők; az eredményelvárás ösztönző hatású.
Nemzetgazdasági szintű előny a gazdaság kifehérítéséhez történő
hozzájárulás, a szektorra jellemző transzparencia hiányának oldása.
A kockázati tőkét biztosító számára javasoltam a menedzsment
értékelésénél

a

szakmai

kvalifikáció

meglétét

hangsúlyosabban

figyelembe venni a létszám helyett; helyszíni szemlét minden esetben
lebonyolítani; a tőkekivonás időpontját rugalmasabban kezelni, a juttatott
tőke nagyságrendjétől azt részben függetleníteni és az ágazati
megtérülést
konstrukciót

figyelembe

venni;

összekapcsolni

a

kockázatitőke-finanszírozási

bizonyos

szintű

forgóeszköz

finanszírozással; az együttműködési szerződések standardizáltságát
oldani; a finanszírozás „burkolt hitelnyújtás” jellegét megszüntetni; a
kockázati tőkés tulajdonosi szerepének átmeneti jellegét hangsúlyozni; a
vállalkozások részére pedig a visszavásárlási technikával kapcsolatosan
az adóterhelés előzetes optimalizációjával foglalkozni. Megállapítottam,
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hogy hozzájárulhat a tőkefinanszírozás terjedéséhez a kis- és
középvállalkozások

beruházásai

kapcsán

érvényesíthető

adóalap

csökkentési lehetőség érvényesíthetőségi feltételénél a kockázati tőke
igénybe vétele miatti tulajdonosváltozás kivételként való megjelölése az
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 7.§ 11.
bekezdésének a) pontjában, a konstrukcióhoz kapcsolódó ismeretek
hiányának pótlása a pénzügyi szférában is, a hozamok terén kialakuló
aszimmetria oldása, a kiszámíthatóság javítása és a mielőbbi euró
bevezetés.
6. Két SWOT analízist állítottam össze a kockázatitőke-finanszírozásra
vonatkozóan, egyrészt a KKV szektorba tartozó vállalkozások, másrészt
az állami kockázati tőkés(ek) aspektusából. Megállapítottam, hogy az
elkészített strukturált összefoglalók alkalmasak a megállapítások
rendszerezésére, a fejlesztési irányvonalak jelzésére, és a kidolgozott
modell szükségességének alátámasztására. Javasoltam az elkészült
SWOT táblák folyamatos felülvizsgálatát a változó körülményeknek
megfelelően.

185

8. ÖSSZEFOGLALÁS

8.1. Magyar nyelvű összefoglaló
A doktori értekezés fő célkitűzése az volt, hogy a tanulmány közvetlen
célcsoportjaként megjelölt hazai KKV szektor fejlődéséhez, növekedéséhez
elérhetőbbé váljon a kockázatitőke-finanszírozás. A szekunder adatok
elemzése alapján igazoltam, hogy a tőkehiányt a jelzett vállalkozói csoport
vonatkozásában jelentősebb szerepet játszó állami kockázati tőke a szektor
csak egy nagyon kis hányada számára tudta enyhíteni. A két fél egymásra
találását hatékonyabban segítő mechanizmus kialakításának indokoltságát a
tőkebefektetések iránti érdeklődés és a pozitív elbírálásban részesült
kérelmek számának csökkenő tendenciájával is alátámasztottam.
A fenti fő célkitűzést egy szintetizált értékelési modell kidolgozásával
valósítottam meg, amely a vállalkozások objektív értékelésén alapul és a
beszámoló adatokra támaszkodik. Kialakításakor a vezérelvem az volt, hogy
olyan információs bázisra épüljön a megfelelőségi kritériumok felállítása,
amely széles körben és viszonylag egyszerűen hozzáférhető. A hiánypótló
megoldás hasznosíthatóságához hozzájárul, a lefuttathatóságot segíti a
beszámolók elektronikus formában történő nyilvános letétbe helyezési
kötelezettsége 2009-től. A tesztelés során megállapítottam, hogy a modell
eredményesen

használható,

a

zalaegerszegi

székhelyű

kis-

és

középvállalkozások körében a vállalkozások jelentős hányada (65%-a)
alkalmasnak bizonyult a tőkefinanszírozás fogadására, így jelenthet
potenciális befektetési célpontot. A modell kialakításához egy állami
tőketársaság befektetési portfóliójának vizsgálata jelentette a kiinduló pontot
két okból is: egyrészt a piaci alapon működő kockázatitőke-társaságokhoz
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képest a mérsékeltebb eredményorientáltság, alacsonyabb hozamelvárás
miatt

az

állami

társaságokat

a

vizsgált

szektor

vonatkozásában

relevánsabbnak tekintettem, másrészt pedig a hazai piacon a szektor
tőkefinanszírozásában aktívabban az állami finanszírozók működnek. Az
analízis egy, a szektort – a megvalósult befektetések száma és értéke alapján
- leginkább támogató hazai intézményre támaszkodik. Az elemző munkát a
kockázatitőke-piacra és tőketársaságokra vonatkozó nyilvános információk
hiánya jelentősen megnehezítette, melyek üzleti titok tárgyát képezik. Ebből
adódóan a disszertáció egy fontos eredménye az állami befektetés részletes
analízise, összefüggések feltárása.
Mivel a modell hasznosíthatósága, a vállalkozások számára történő felhívás
eljuttatásának mikéntje, eredményessége, az információs rés csökkentése az
alkalmazott marketing koncepción, eljárásokon, eszközökön is múlik, így
külön fejezetet szenteltem e témakör vizsgálatára. A téma fontosságát
továbbá indokolta, hogy az állami finanszírozó esetében megállapítottam a
megfelelő marketingstratégia hiányát, a marketing területre fordítható
kiadások visszafogásának kényszerét. Két forgatókönyvet állítottam fel a
megvalósítással kapcsolatosan: közreműködő bekapcsolásával, amelybe a
hitelintézeteket

javaslom,

illetve

anélküli

esetet.

Kialakítottam

a

kommunikációs tartalom fő részeit, amely mivel tartalmazza a modell által
generált adatokat is, egy vállalkozásokra szabott megoldást jelent. A
konstrukció népszerűsítését segíti az esettanulmányok készítése során feltárt
pozitív vállalkozói tapasztalatok ajánlati tartalomba való beépítése.
A fentieken kívül fontosnak tartottam a célszegmens „finanszírozási
szokásainak”, a tőkefinanszírozáshoz kapcsolódó attitűdjének, az igénybe
vételt korlátozó tényezőknek a megismerését. Ezt részben a kérdőíves
felmérés eredményei, részben pedig az esettanulmányok során nyert
tapasztalatokból

tártam

fel.

A

felmérés
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alapján

többek

között

beazonosítottam azokat a tényezőket, amelyek távol tartják a vállalkozásokat
a kockázati tőke igénybevételétől. A három leghangsúlyosabb sorrendben: az
idegen

tulajdonos

belépésének

elfogadhatatlansága,

a

hozam

kigazdálkodásra vonatkozó elvárás teljesíthetetlenségével kapcsolatos
vélekedés és a kapcsolódó információk hiánya. Valamennyi fenti akadály
egy hatékony, megfelelő tartalommal rendelkező tájékoztatás révén
megszűntethető. A modell és marketing koncepció kidolgozásának
szükségességét alátámasztja az is, hogy a felmérés szerint építeni lehet a
vállalkozások részéről a tőke igénybevétele iránt kinyilvánított nagyarányú
érdeklődésre, a beruházási, fejlesztési elképzelések meglétére. Javasoltam a
vállalkozásoknál

a

pénzügyi/gazdasági

kvalifikációbeli

hiányosságok

megszűntetését, a forrást biztosítónál pedig a tőke igénybevételéhez
kapcsolódó eljárási idő csökkentését. A három vállalkozás esetében
elkészített esettanulmányokkal a hazai kutatási tapasztalatok szélesítéséhez
kívántam hozzájárulni, illetve olyan megállapításokat, javaslatokat kívántam
megfogalmazni, melyek mind a tőkét biztosító, mind a potenciális
vállalkozások számára hatékonyabbá teheti a forrás eljuttatását, illetve
elérhetőségét. Kiemeltem a tőkefinanszírozás vállalkozásokra vonatkozó
pozitív hatásait, melyek megfelelő publicitás esetén – beépítve a fenti
tájékoztatási

tartalomba

-

a

forrástípus

„népszerűsítéséhez”

is

hozzájárulhatnak. Három oldalról is fogalmaztam meg javaslatokat: a
vállalkozások, a kockázati tőkés és kormányzati (gazdaságpolitikai) oldalról.
A disszertáció lezárásaként a kockázatitőke-finanszírozással összefüggésben
és a végzett vizsgálatok eredményei alapján – mintegy alátámasztva a KKV
szektor

kockázatitőke-finanszírozási

körülményei

fejlesztésének

szükségességét – SWOT analízist állítottam össze a KKV szektorba tartozó
vállalkozások és az állami kockázati tőkés(ek) aspektusából, melynek
folyamatos elemzését javaslom a változások tükrében.
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8.2. Angol nyelvű összefoglaló - Summary
The main objective of the doctoral dissertation has been set to enable the
venture capital sources to facilitate the development and growth of SMEs,
which are the direct target group of this study. Based on secondary data it
has been verified that venture capital funds financed by the government,
which have a relative important role in the private equity financing of small
businesses, could mitigate the shortage of capital only for an insignificant
number of SMEs. The declining tendency of the inquiries about risk capital
investment and the number of approved applications have justified the need
for the development of a system, which may help the parties finding one
another more efficiently than before.
The above mentioned main objective has been achieved by working out a
synthesized evaluation model, which is based on the objective evaluation of
enterprises and their report data. The guiding principle was to build an
information base, which can be relatively easy to access for a lot of firms,
when setting up the requirement criteria. The obligation of public
registration of the business reports in electronic form from 2009 can help
businesses to use and run this model. During testing, it has been concluded
that the model can be used effectively, and a large proportion (65%) of
Zalaegerszeg-based small and medium-sized enterprises have been proved to
qualify for a capital injection and thus be regarded as a potential investment
target.
The porfolio-analysis of a publicly-backed fund has marked the starting
point for the development of the model for two reasons. Firstly, publiclybacked venture capital funds compared to the private sector have more
moderate results orientation due to the lower-than-expected returns, so it has
been considered more relevant for the target group. Secondly, in the
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domestic market the publicy-backed funds are more active in capital funding
of SMEs. The analysis relies upon a domestic institution, which has mainly
financed the sector, based on the number and value of the realized
investments. The analytical work was especially difficult due to the lack of
public information related to venture capital market and funds, which are
considered to be trade secrets. Consequently, the detailed analysis of public
investments and exploration of relationships are regarded as important
results of the dissertation.
Whether businesses can make use of the model, in what way and how
efficiently information is delivered to them, and how the information gap is
reduced can largely depend on the concept, processes, and the tools applied
in marketing. Consequently, a separate chapter has been devoted to this
issue. Furthermore, the lack of an appropriate marketing strategy and the
financial constraints in the marketing area of the publicly-backed fund
underlie the importance of this issue. Two scenarios have been set up for the
implementation of the model. On the one hand a scenario with the
participation of an intermediary, such as banks, has been proposed, on the
other hand a scenario without an intermediary. The main parts of the
communication content have been developed, which means a customized
business solution including the data generated by the model. The positive
business experience that has been explored in the case studies and integrated
into the proposal content.can help the model to become popular.
In addition, it is of great importance to examine the “financing patterns”, the
attitude to equity finance and the factors obstructing the use of venture
capital among the target group. These results have been revealed partly by
the questionnaire and partly by the experience gained from the case studies.
Based on the survey factors have been identified which keep firms away
from the utilization of venture capital. The three main factors in order of
190

importance are as follows: the unacceptability of the foreign owner’s entry,
the judgment about an unrealizable expected yield and the lack of related
information. All of the above mentioned obstacles can be eliminated by
providing efficient, and relevant information. The necessity of working out
the model and the marketing concept has been verified by the fact that there
is a growing interest among businesses in using risk capital and that
businesses have already had concepts for investment and development,
according to the survey. It has been proposed to eliminate insufficiencies in
financial/economic expertise of businesses and to reduce the capital
application process time by venture capital funds. By means of the case
studies carried out in three businesses the aim was to make a contribution to
the national research experience, to formulate conclusions and proposals, all
of which may enable both the capital providers and the potential businesses
to get access to risk capital in a more efficient way than before. The positive
impact of venture capital financing on businesses has been emphasized,
which may also contribute to the promotion of this type of capital sources
provided they get appropriate publicity included in the above mentioned
information content. Proposals have been formulated from three aspects:
businesses, venture capitalists and the government (policy). Concluding the
dissertation a SWOT analysis has been set up to examine the need of risk
capital financing for both the SMEs and the government as venture capitalist.
The results of the analysis have supported the need to develop risk capital
financing for SMEs and a proposal has been made to keep analysing the
findings under the ever changing circumstances.

191

9. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet fejezem ki a dolgozat elkészítésében nyújtott útmutatásért és
szakmai

tanácsáért

témavezetőmnek,

Dr.

Varga

Józsefnek,

társtémavezetőmnek, Dr. Körmendi Lajosnak. Külön köszönettel tartozom a
Viczainé Papp Katalinnak egy, a hazai piacon befektetőknek és KKV-knak
nyújtott tanácsadással foglalkozó cég adó- és befektetési szakértőjének, a
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. vezérigazgató-helyettesének, Fehér
Józsefnek,

kockázatkezelési

igazgatójának,

Balázs

Miklósnak

és

portfóliókezelési igazgatójának, Simon Istvánnak a kutatáshoz nyújtott
mindennemű és nélkülözhetetlen segítségükért. Köszönöm továbbá a Zala
Megyei Bíróság Cégbíróságán dolgozók támogatását, valamint Márkus
Mónika segítségét a primer adatgyűjtés egy részének lebonyolításában.
Megköszönöm

valamennyi,

az

empirikus

vizsgálatban

részt

vevő

vállalkozások vezetőinek, munkatársainak segítőkészségét, hozzáállását,
építő észrevételeit. Köszönetemet fejezem ki továbbá az értekezés tervezetét
áttanulmányozó opponenseknek az építő szándékkal megfogalmazott
kritikáért, a fontos és hasznos észrevételekért. Szintén köszönettel tartozom
Dr. Solt Katalin Dékán Asszonynak segítőkészségéért, hasznos tanácsaiért,
iránymutatásaiért. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm Laczkó Lórántné
Katalinnak, doktori iskolai és tanulmányi referensnek munkáját, amellyel
segített

az

úton,

továbbá

azon

hozzátartozóimnak,

szeretteimnek,

kollégáimnak, akik bátorítása, bíztatása nélkül nem jutottam volna el az
értekezés befejezéséig.
Hálásan köszönöm valamennyiüknek!

192

10. IRODALOMJEGYZÉK

1. AERNOUDT R. (1999): European policy towards venture capital: myth
or reality?, Venture Capital, Volume 1, Issue 1, 1999, 47 – 58
2. ALLEN A.S. – BUSENITZ W.L. – CUMMING D. – CLERCQ D.D.FLEMING G. – HAINES H. G. – KELLY P. – LANDSTRÖM H. –
LELEUX F.B. – MADILL J. J. – MANIGART S. – MASON C. –
MAULA V.J.M. – MURRAY C.G. – PARHANKANGAS A. – RIDING
L. A. – SAPIENZA J.H. – SCHWIENBACHER A. – SHEPHERD A. D.
– SOHL E.J. – VILLANUEVA J. (2007): Handbook of Research on
Venture Capital, Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House
Montpellier Parade, Cheltenham
3. AMIT R. - GLOSTEN L. - MULLER E. (1990): Does venture capital
foster

the

most

promising

entrepreneurial

ﬁrms?,

California

Management Review, Volume 32. Issue 3, p. 102–111
4. APATINI K. (1999): Kis- és középvállalkozások finanszírozása.
Kockázatok. Lehetőségek a kockázat mérséklésére. Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest
5. APAX PARTNERS (2006): Unlocking Global Value: Future Trends in
Private Equity Investment Worldwide, Apax Partners London
6. ARCHIBUGI D. – IAMMARINO S. (1999): The policy implications of
the globalisation of innovation, Research Policy 28, p. 317–336
7. ARMOUR J. - CUMMING D.J. (2006): The legislative road to
SiliconValley, Oxford Economic Papers, Volume 58, Issue 4, p. 596-635
8. AUDRETSCH D. – HORST R. – KWAAK T. – THURIK R. (2009):
First Section of the Annual Report on EU Small and Medium-sized
Enterprises, EIM Business & Policy Research, Zoetermeer

193

9. AUERSWALD P.E. - BRANSCOMB L.M. (2003): Valleys of death and
Darwinian seas: ﬁnancing the invention to innovation transition in the
United States, Journal of Technology Transfer, Volume 28, Issue (3–4),
p. 227-239
10. ÁCSNÉ DANYI I. (2004): A kockázati tőke szerepe a hazai kis- és
középvállalkozások finanszírozásában, Hitelintézeti Szemle 2004. 3. évf.
3-4. szám, 93-126. o.
11. BABBIE, E. (2008): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, Balassi
Kiadó, Budapest
12. BAJMÓCY Z. – BANYÁR L. – BECSKYNÉ NAGY P. – BICZÓK S. –
CSÁKI B. – IMREH SZ. – KARSAI J. – KOSZTOPULOSZ A. –
MAKRA ZS. – OSMAN P. – RÁCZ A. – SZERB L. – SZLOVÁK G.
(2006): A kockázati tőke világa, Aula Kiadó, Budapest
13. BAJMÓCY Z. – BUZÁS N. – CSÍKOS P. – DŐRY T. – FEHÉR A. –
KOSZTOPULOSZ A. – MOGYORÓSI P. – MOLNÁR I. – PATAKI B.
– POLGÁRNÉ MÁJER I. – TÖRÖK F. (2007): Innovációmenedzsment
a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest
14. BANKÁRKÉPZŐ TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS (2008): A kis- és
középvállalkozások

finanszírozási

forrásainak

alakulása,

a

forrásbevonást befolyásoló tényezők 2005-2007, 2008. november 20.
15. BARR N. (2009): A jóléti állam gazdaságtana, Akadémiai Kiadó,
Budapest
16. BECSKYNÉ NAGY P. (2008): A kockázati tőke hozzáadott és „elvett”
értéke, Elmélet és gyakorlat. Doktori Értekezés. Debrecen, Debreceni
Egyetem
17. BERGEMANN D. - HEGE U. (1998): Venture capital ﬁnancing, moral
hazard, and learning, Journal of Banking & Finance, Volume 22, Issue
6–8,p. 703–735
194

18. BÉZA D. – CSAPÓ K. – FARKAS SZ. – FILEP J. – SZERB L. (2007):
Kisvállalkozások finanszírozása, Perfekt Kiadó, Budapest
19. DR. BÍRÓ T.- KRESALEK P. – DR. PUCSEK J. – SZTANÓ I. (2007):
A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése, Perfekt Kiadó,
Budapest
20. BÜRGEL O. (2000): UK Venture Capital and Private Equity as an Asset
Class for Institutional Investors, Research Report, London Business
School and British Venture Capital Association, London
21. BÜRGEL O. - FIER A. - LICHT G. - MURRAY G.C. (2004): The
Internationalization of Young High-Tech Firms, ZEW Economic Studies
22, Physica-Verlag, Mannheim
22. CULLIS J. - PHILIP J. (2003): Közpénzügyek és közösségi döntések,
Aula, Budapest
23. CSAPÓ K. (2009): A gyorsan növekvő kis- és középvállalkozások
jellemzői és fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Ph.D értekezés,
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
24. COOPEY R. - CLARKE D. (1995): Fifty Years Investing in Industry,
Oxford University Press, Oxford
25. DIMOV D.P. - MURRAY G.C. (2006): An examination of the
determinants of the incidence and scale of seed capital investments by
venture capital ﬁrms, 1962–2002, University of Exeter Discussion
Papers in Management, Paper number 07/01
26. DE CLERCQ D. - SAPIENZA H.J. (2005): When do venture capital
ﬁrms learn from their portfolio companies?, Entrepreneurship: Theory &
Practice, Volume 29, Issue 4, p. 517–535
27. EDWARDS C. (1999): Entrepreneurial Dynamism and the Success of
US High Tech, Joint Economic Committee Staff Report, Office of the
Chairman, Connie Mack, Washington DC
195

28. EISINGER P. (1993): State Venture Capitalism, State Politics, and the
World of High-Risk Investment, Economic Development Quarterly, Vol.
7, No. 2, p. 131-139
29. Elképesztő

méretű

állami

támogatást

kapnak

a

multik!

http://www.webkorridor.hu/multik-tamogatasa.htm, letöltés időpontja:
2009. 09. 30.
30. ERNST & YOUNG (2004): Annual Venture Capital Insights Report:
Year in Review and Outlook 2003/4, London
31. ERNST & YOUNG (2007): How Do Private Equity Investors Create
Value? A Study of 2006 Exits in the US and Western Europe, Global
Report
32. EUROPEAN COMMISSION (2001): State aid and risk capital (2001/C
235/03), Official Journal of the European Communities, Brussels,
C235/3-C235/11
33. EUROPEAN COMMISSION (2005): Flash EuroBarometer 174: SME
Access to Finance, Commission of the European Communities, Brussels
34. EUROPEAN COMMISSION (2006/a): Report of the Alternative
Investment Expert Group: Developing European Private Equity,
Commission of the European Communities, Brussels
35. EUROPEAN COMMISSION (2006/b): Implementing the community
Lisbon programme: ﬁnancing SME growth – adding European value,
Commission of the European Communities COM(2006) 349, Brussels
36. EUROPEAN INVESTMENT FUND (2005): Technology Transfer
Accelerator (TTA) Final Report, Contract no. SDCP-CT-2004-516812,
Luxembourg
37. EVCA (2004): Central and Eastern Eurpe Success Stories. An EVCA
Special Paper, European Private Equity and Venture Capital Association,
Zaventem
196

38. EVCA (2007): The European Venture Capital Market: Scaling Beyond
Current Boundaries. An EVCA Special Paper, Conducted by Professor
Gerard George, Dr. Eva Nathusius, Brussels
39. EVCA Statistics - European Private Equity and Venture Capital
Association Statistics, Investments as % of GDP in 2008 – by country
http://www.evca.eu/knowledgecenter/statistics.aspx?id=410,

letöltés

időpontja 2009. 11. 09.
40. EVCA Glossary - European Private Equity and Venture Capital
Association

Glossary,

www.evca.eu/toolbox/glossary.aspx?id=982,

letöltés időpontja: 2010. 01. 08.
41. FARAGÓ L. (2001): SWOT elemzés a területi stratégiák kialakításának
folyamatában,

Falu

Város

Régió

www.vati.hu/download.php?ctag=download&docID=8937,

2001/6.
Letöltés

időpontja: 2010. 05. 25.
42. FEHÉRVÁRI E. (1994): Bankmarketing, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó, Budapest
43. FLORIDA R. – SMITH D.F. (1993): Keept the Government out of
Venture Capital, Issues in Science and Technology, 9, p. 61-68
44. FÜLÖP GY. (2004): Kisvállalati gazdálkodás, Aula Kiadó, Budapest
45. GÁL M. (2007): VENTURE CAPITAL AS FINANCIAL SOURCE FOR
SMEs IN TRANSITIVE ECONOMY OF SLOVAKIA AND HUNGARY,
Ph.D dissertation, University of Miskolc
46. GHOSH D. - RAY M.R. (1997): Risk, ambiguity and decision choice:
some additional evidence, Decision Sciences, Volume 28, Issue 1. p. 81–
104
47. GILSON R.J. (2003): Engineering a venture capital market: lessons
from the American experience, Stanford Law Review, Volume 55,
Number 4, p. 1067–1103
197

48. GKI (2003): A magyarországi kockázati tőke iparág lehetőségei a hazai
vállalkozások fejlesztésében, versenyképességük növelésében, GKI
Gazdaságkutató Rt, Budapest, 2003. április
49. GKI (2009): A mikro-, kis és közepes vállalatok növekedésének feltételei,
GKI Gazdaságkutató Zrt, Budapest, 2009
50. GLADSTONE D. (1997): Venture Capital Handbook, A kockázati tőke
kézikönyve, OMIKK-COVENT Rt.
51. GOMPERS P. - LERNER J. (1997): The use of covenants: an empirical
analysis of venture partnership agreements, Journal of Law &
Economics, Volume 39, Issue 2, p. 463–498
52. GRILICHES Z. (1992): The search for R&D spillovers, The
Scandinavian Journal of Economics, Volume 94, p. 29–47
53. HARRISON R.T. - MASON C.M (2000): Editorial: the role of the
public sector in the development of a regional venture capital industry.
Venture Capital: An International Journal of Entrepreneurial Finance,
1464-5343, Volume 2, Issue 4, p. 243 – 253
54. Hivatalos

BUBOR

http://mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak,

fixingek.
letöltés dátuma:

2007. 05. 05. és 2010. 04. 20.
55. Dr. HOFFMANN I. (2002): Direkt és interaktív marketing. Bagolyvár,
Budapest
56. HUNYADI L. – MUNDRUCZÓ GY. – VITA L. (2000): Statisztika,
Aula Kiadó, Budapest
57. Jegybanki

alapkamatok

http://mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak&ContentID=2516,
letöltés időpontja: 2010. 04. 20
58. KÁLLAY F. (2002): Paradigmaváltás a kisvállalkozás-fejlesztésben,
Közgazdasági Szemle, XLIX. évf., 2002. július–augusztus, 557–573. o.
198

59. KÁLLAY L. – IMREH SZ. (2004): A kis- és középvállalkozás-fejlesztés
gazdaságtana, Aula Kiadó, Budapest
60. KARSAI

J. (1997): A kockázati tőke lehetőségei a kis- és

középvállalkozások finanszírozásában, Közgazdasági Szemle, XLIV.
évf. 1997. február, 165-174. o.
61. KARSAI J. (1998): A kockázati tőkéről befektetőknek és vállalkozóknak,
Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt., Módszertani füzetek III.,
Budapest
62. KARSAI J. (2000): A kockázati tőke szerepe a magyarországi
vállalkozások

finanszírozásában,

Magyar

Tudományos

Akadémia

Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Budapest, MT-DP. 2000/2
63. KARSAI J. (2002): Mit keres az állam a kockázatitőke-piacon? (A
kockázati tőke állami finanszírozása Magyarországon), Közgazdasági
Szemle, XLIX. évf. 2002. november, 928-942. o.
64. KARSAI J. (2003): A kockázati tőke alkalmazásának lehetőségei és
hatása a versenyképességre, Európai Tükör Műhelytanulmányok 93.
szám, Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 109-147. o.
65. KARSAI J. (2004/a): Helyettesítheti-e az állam a magántőke
befektetőket? Az állam szerepe a kockázatitőke-piacon, Magyar
Tudományos

Akadémia

Közgazdaságtudományi

Kutatóközpont

Műhelytanulmányok 2004/8, Budapest
66. KARSAI

J.

Honnan

(2004/b):

remélhetnek

kockázati

tőkét

a

magyarországi vállalkozások?, Külgazdaság, XLVIII: 2004/4, 60-70. o.
67. KARSAI J. (2007): Kifelé a zsákutcából, Állami kockázati tőke és
innováció, Közgazdasági Szemle, LV. évf, 2007. december, 1085-1102.
68. KARSAI

J.

(2009):

A

kockázati

tőke

szerepe

az

innováció

finanszírozásában Magyarországon, Külgazdaság, LIII. évf. 2009.
május-június, 42-62. o.
199

69. KEUSCHNIGG C. (2003): Optimal public policy for venture capital
backed innovation, University of St. Gallen Department of Economics
Discussion Paper, No. 2003-09.
70. Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. belső nyilvántartásai (2003-2008.
április 15.)
71. Kisvállalkozás-fejlesztő

Pénzügyi

Zrt.

Üzletszabályzata,

www.kvfp.hu/online/befmod.html, letöltés időpontja: 2007.05.05. és
2008. 08. 15.
72. KNIGHT F.H. (1921): Risk, Uncertainty and Proﬁt, First edition 1921,
Hart, Shaffner & Marks, Boston
73. KORTUM S. - LERNER J (2000): Assessing the contribution of venture
capital to innovation, Rand Journal of Economics, Volume 31, Number
4, p. 674–692.
74. KOSZTOPULOSZ A. (2005): A közszféra szerepe az informális
kockázatitőke-piac ösztönzésében,

SZTE

Gazdaságtudományi Kar

Közleményei 2005, JATEPress, Szeged, 259-276. o.
75. KÖVES

P.

–

PÁRNICZKY

G

(1975):

Általános

statisztika,

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest
76. KSH (2008): A magyarországi üzleti szektor infokommunikációs (IKT-)
eszközökkel való ellátottsága és azok használatának jellemzői 2006/2007,
Budapest
http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/ikeszk/ikeszk0607.pdf
, letöltés időpontja: 2008. 06. 23.
77. KSH (2009): A vállalkozások és a háztartások IKT-eszközökkel való
ellátottsága

és

ezek

használata,

2008,

KSH

2009.

július,

http://vmek.oszk.hu/07300/07383/07383.pdf, letöltés időpontja: 2010.
05. 12.

200

78. LELEUX B. – SURLEMONT B. – WACQUIER H. (1998): State Vs
Private Venture Capital: Cross-Spawning Or Crowding Out? A PanEuropean Analysis, Paper presented to Entrepreneurship Research
Conference 1998, Babson College, May, 14.
79. LELEUX B. – SURLEMONT B. (2003): Public versus private venture
capital: seeding or crowding out? A pan-European analysis, Journal of
Business Venturing, Volume 18, Issue 1, p. 81–104
80. LERNER J. (1999). The government as venture capitalist: The long-run
effects of the SBIR program. Journal of Business, Vol. 72, July 1999, p.
285-318
81. LUNDSTRÖM A. - STEVENSON L. (2005): Entrepreneurship Policy:
Theory and Practice, Springer, New York
82. MKME – MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
(2005): A kockázati- és magántőkeipar fejlődése Magyarországon, 19892004, Budapest, 2005. november
83. MKME - MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
(2010): Évkönyv 2010
84. MAJOROS, P. (2004): A kutatásmódszertan alapjai, Perfekt Kiadó,
Budapest
85. MAKRA ZS. - BAJMÓCY Z. - IMREH SZ. - SZERB L. (2007): A
technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlődése
Magyarországon. U. Szeged Kiadó
86. MANIGART S. – BEUSELINCK CH.: Supply of Venture Capital by
European

Governments,

Working

Paper

2001/111.

augusztus,

Universiteit Gent, Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Gent, 20.
87. MANIGART S. - DE WAELE K. - WRIGHT M. - ROBBIE K. DESBRIERES P. - SAPIENZA H.J. – BEEKMAN A. (2002):
Determinants of required return in venture capital investments: A five
201

country study, Journal of Business Venturing, Volume 17, Number 4, p.
291-312
88. MANSFIELD E. – RAPOPORT J. - ROMEO A. - WAGNER S. BEARDSLEY G. (1977): Social and private rates of return from
industrial innovations, Quarterly Journal of Economics, Volume 91, p.
221–240
89. MASON C.M. - HARRISON R.T. (2001): Investment readiness: a
critique of government proposals to increase the demand for venture
capital, Regional Studies, Volume 35, Number 7, p. 663–668
90. MARTIN R.- BERNDT C. - KLAGGE B. - SUNLEY P. - HERTEN S.
(2003): Regional Venture Capital Policy: UK and Germany Compared,
Anglo-German Foundation for the Study of Industrial Society, London
91. MÁRTON GY. (2002): A kockázati tőke lehetőségei a kis- és
középvállalkozások

finanszírozásában

a

Dél-dunántúli

Régió

szemszögéből, Tér és Társadalom, XVI. évf. 2002/2, 97-128. o.
92. MAULA M.V.J.- MURRAY G.C. (2003): Finnish Industry Investment
Ltd: An International Evaluation, Publications 1/2003, Ministry of Trade
and Industry, Helsinki
93. MEERKATT H. – ROSE J. – BRIGL M. – LIECHTENSTEIN H. –
PRATS M.J. – HERRERA A. (2008): The Advantage of Presistence.
How the best Private-Equity Firms „Beat the Fade”. Boston Consulting
Group, IESE Business School of the University of Navarra
94. MNB Jelentés az infláció alakulásáról 2010. február
95. DR. MOLNÁR T. (2007): Egyszerűen statisztika, Perfekt Kiadó,
Budapest
96. MURRAY G.C. (1998): A policy response to regional disparities in the
supply of risk capital to new technology-based ﬁrms in the European

202

Union: the European seed capital fund scheme, Regional Studies
Volume 32, Issue 5, p. 405–419
97. MURRAY G.C.- MARRIOTT R. (1998): Why has the investment
performance of technology-specialist, European venture capital funds
been so poor?, Research Policy, Volume 27, Issue 9, p. 947–976
98. NFGM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
(2008): Mikro-, kis-, és közepes vállalkozások jellemzői és várakozásai,
Jelentés egy kérdőíves felmérés alapján, 2008. december
99. NFGM NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
(2009/a): A kis- és középvállalkozások helyzete Éves jelentés, 2008
100.

NFGM

NEMZETI

FEJLESZTÉSI

ÉS

GAZDASÁGI

MINISZTÉRIUM (2009/b): 2008. évi jelentés A mikro-, kis- és
középvállalkozások

részére

meghirdetett

kötött

célú

állami

támogatásokról és – a vállalkozók pénzügyi forrásokhoz való
hozzájutását segítő – államilag támogatott finanszírozó eszközökről,
2009. 06. 05.
101.

NFGM

NEMZETI

FEJLESZTÉSI

ÉS

GAZDASÁGI

MINISZTÉRIUM Stratégiai Főosztály (2010): Áttekintés Magyarország
versenyképességi

helyzetéről,

2010.

március

31.,

http://www.nfgm.gov.hu/data/cms752841/versenyk__pess__g_201003_o
verview.pdf, letöltés időpontja: 2010. 06. 03.
102.

OECD (2004): Science Technology Industry, Venture Capital: Trends

and Policy Recommendations, Organisation for Economic Co-operation
and Development, Paris
103.

OSMAN

P.

(1996/a):

Kockázati

tőke

a

vállalkozás

finanszírozásában, Co-nex Könyvkiadó és Terjesztő Kft., Budapest
104.

OSMAN P. (1996/b): A kockázatitőke-társaságok gazdasági szerepe

és működési feltételei, Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Budapest
203

105.

OSMAN

P.

(2005):

A

kockázatitőke-típusú

finanszírozásról,

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 110. évf. 6. szám, elektronikus
publikáció,

http://www.mszh.hu/kiadv/ipsz/200512/01-osman.html,

letöltés időpontja: 2009. 12. 03.
106.

POÓR J. – KISS K. – GROSS A. – FRANCSOVICS A. (2007): Kis-

és középvállalkozások fejlődésének vizsgálata egy empirikus felmérés
tükrében, Vezetéstudomány, XXXVII. évf. 12. sz., 35-43. o.
107.

PRIVATE EQUITY COUNCIL (2007a): Public Value: A Primer on

Private

Equity.

http://www.privateequitycouncil.org/wordpress/wp-

content/uploads/pec_primer_layout_final.pdf, letöltés időpontja: 2010.
12. 04.
108.

PRIVATE EQUITY COUNCIL (2007b): Driving Growth: How

Private

Equity

Investments

Strengthen

American

Companies,

http://www.privateequitycouncil.org/wordpress/wpcontent/uploads/driving-growth-final.pdf, letöltés időpontja: 2010. 12.12.
109.

PSZÁF - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (2009): A

felügyelt szektorok működése és kockázatai, 2009. december, http://
www.pszaf.hu/data/cms2102635/Risk_Outlook_09Dec.pdf,

letöltés

időpontja: 2010. 05. 12
110.

RÁCZ A. (2004): A seed capital finanszírozás szerepe a kezdő,

innovatív vállalkozások finanszírozása területén. Ph.D értekezés.
Budapest, Budapesti Corvinus Egyetem
111.

REYNOLDS P.D. – HAY M. – BYGRAVE W.D. – CAMP S.M –

AUTIO E. (2000): Global Entrepreneurship Monitor: 2000 Executive
Report, Kauffman Centre for Entrepreneurial Leadership
112.

REYNOLDS P.D. – BYGRAVE W.D. – AUTIO E. - COX L.W.-

HAY M. (2003): Global Entrepreneurship Monitor, 2002 Executive

204

Report, Babson College and London Business School, Wellesley and
London
113.

ROSA M. - RAADE K. (2006): Proﬁtability of Venture Capital

Investment in Europe and the United States, European Commission,
Economic papers, Brussels, Number 245.
114.

SAJTOS L. – MITEV A. (2007): SPSS kutatási és adatelemzési

kézikönyv, Alinea Kiadó, Budapest
115.

SAPIENZA H.J. (1992): When do venture capitalists add value?,

Journal of Business Venturing, Volume 7, Issue 1, p. 9–27
116.

SMALL BUSINESS SERVICE RESEARCH (2005): A Mapping

Study of Venture Capital Provision to SMEs in England, Almeida Capital
Ltd, London, October 2005.
117.

SMALL BUSINESS SERVICE (2005): Results from the 2004

Annual Small Business Survey: Financing the Business, Small Business
Service, London
118.

SOHL J.E. (2003): The private equity market in the USA: lessons

from volatility, Venture Capital, Volume 5, Number 1, p. 29–46
119.

SÖDERBLOM A. - WIKLUND J. (2005): Factors Determining the

Performance of Early Stage, High-Technology Venture Capital Funds,
Small Business Service, London
120.

STIGLITZ J. E. (2000): A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK-

KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest
121.

STOREY D.J. - TETHER B.S. (1998): Public policy measures to

support new technology-based ﬁrms in the European Union, Research
Policy, Volume 26, Issue 9, p. 1037-1057
122.

SZERB L. (2000): Kisvállalati gazdaságtan és vállalkozástan,

Bornus Nyomda, Pécs

205

123.

US SMALL BUSINESS ADMINISTRATION (2003): Small

Business Investment Company Report Fiscal Year 2002 Special Report,
Small Business Administration, Washington DC
124.

VERES Z. (2001): Szolgáltatásmarketing, Hungarian Edition

Műszaki Könyvkiadó, Budapest
125.

Világgazdaság Online: Nyolc nyertes a Jeremie program alapkezelői

pályázatán, 2009. 10. 9, http://www.vg.hu/kkv/palyazati-forrodrot/nyolcnyertes-a-jeremie-program-alapkezeloi-palyazatan-292015,

letöltés

időpontja: 2010. 03. 02.
126.

Visszadobta

Sólyom

a

gazdákat

védő

törvényt,

http://www.origo.hu/itthon/20090715-solyom-visszakuldte-atisztessegtelen-forgalmazoi-magatartast-tilto-torvenyt.html,

letöltés

időpontja: 2009. 09. 30.
127.

Zala Megyei Bíróság Cégbírósága beszámoló adatok

128.

Zala megye statisztikai évkönyve 2008, KSH, Budapest

129.

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról

130.

2000. évi C. törvény a számvitelről

131.

2001. évi CXX. tőkepiacról

132.

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

133.

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról,

fejlődésük támogatásáról
134.

2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról

135.

41/1997. (III.5.) Kormányrendelet a betéti kamat, az értékpapírok

hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről
136.

1041/2005. (V. 5.) Kormányhatározat a „Sikeres Magyarországért”

Hitelprogramok meghirdetéséről és a fejlesztési tőkefinanszírozási
eszközök kiszélesítéséről

206

137.

293/2005.

számú

nyugdíjpénztárak

Kormányrendelet

befektetési

és

Az

önkéntes

gazdálkodási

kölcsönös

szabályairól

szóló

281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
138.

332/2005.

számú

Kormányrendelet

A

magánnyugdíjpénztárak

befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról
139.

2052/2006. (III. 20.) számú Kormányhatározat a vállalkozói banki

feladatok kialakításáról és a kis- és középvállalkozás-fejlesztési
intézményrendszer továbbfejlesztéséről
140.

2006/C 194/2 Közösségi iránymutatás a kis- és középvállalkozásokba

történő

kockázatitőke-befektetések

előmozdítását

célzó

állami

támogatásokról
141.

Interjúk és társasági adatok:

 Balázsné Lendvai Marietta, a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és
Számviteli Kara Zalaegerszegi Intézete Pénzügyi tanszékének jelentős
banki gyakorlattal rendelkező oktatójával készített interjúk,
 Fehér József, a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. vezérigazgató
helyettesével készített interjúk,
 Kerek András, a BonFreeze Zrt. gazdasági és fejlesztési igazgatójával
készített interjúk és a társaság által rendelkezésre bocsátott adatok,
 Nagy László, a Mould-Tech Kft. pénzügyi igazgatójával készített
interjúk és a társaság által rendelkezésre bocsátott adatok,
 Viczainé Papp Katalin, a hazai piacon befektetőknek és KKV-knak
nyújtott tanácsadással foglalkozó cég adó-és befektetési szakértőjével
készített interjúk,
 Zentnerné Tolnai Edit, a Smekt Kft. ügyvezető igazgatójával, valamint
Zentner László, a cég üzem- és rendszergazdászával készített interjúk és
a társaság által rendelkezésre bocsátott adatok.
207

11. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL
MEGJELENT PUBLIKÁCIÓK
Magyar nyelvű cikk hazai tudományos folyóiratban
1. Kovácsné Antal Anita (2006): A kockázati tőke megjelenése és kínálati
oldalának

vizsgálata

hazánkban

Budapesti

Gazdasági

Főiskola

Külkereskedelmi Főiskolai Kar SZAKMAI FÜZETEK 2006, 16. szám,
48-60. oldal, ISSN 1587-5881
2. Kovácsné Antal Anita (2006): KKV fejlesztési politika ma és 2007-2013
között,

EU WORKING PAPERS A Budapesti Gazdasági Főiskola

Külkereskedelemi Főiskolai Karának szakmai folyóirata 2006/4. (IX.
évfolyam, 4. szám 2006.), 31 - 44. oldal, ISSN 1418-6241
3. Kovácsné

Antal

(2008):

Anita

A

kockázati

tőkefinanszírozás

hozzájárulása a kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez, II. Terület- és
vidékfejlesztési konferencia, Kaposvári Egyetem, 2008. május, 79-84.
oldal, ISBN 978-963-06-5394-7
4. Kovácsné

Antal

Anita

tőkefinanszírozásának

(2008):

fejlesztéséhez

A

KKV

szektor

kapcsolódó

kockázati

tájékoztatási

mechanizmus, marketing kommunikáció, Acta Scientiarum Socialium,
Kaposvár, XXVIII./2008., 23-42. oldal, ISSN 1418-7191
5. Kovácsné Antal Anita (2009): Kockázati tőkefinanszírozási lehetőségek
a

KKV

szektorban

–

empirikus

vizsgálat,

II.

Nemzetközi

Gazdaságtudományi Konferencia, Kaposvári Egyetem, 2009. április 2-3,
Pénzügyi tevékenységek és adómorál 16., 1-10. oldal (CD)
6. Kovácsné Antal Anita (2009): Lehetőségek és kitörési pontok a KKV
szektorban, alkalmazott stratégiák a gyakorlatban, Budapest, 2009.
november 5-16., Tudományos konferenciasorozat a Magyar Tudomány

208

Ünnepe 2009 tiszteletére, Pénzügy és számvitel szekció (CD:
pdf/08_penzugy/8_080_kovacsne.pdf)
Idegen nyelvű cikk hazai tudományos folyóiratban
1. Antal Anita (2007): The experience of private equity investment through
a

practical

example,

Acta

Scientiarum

Socialium,

Universitas

Kaposváriensis 2007, pp. 3-11, ISSN 1418-7191
2. Anita Kovácsné Antal (2007): New aspects for financing of Small and
Medium-sized enterprises, BGF Tudományos évkönyv 2007, pp. 277291., ISSN 1558-8401
3. Anita Kovács-Antal (2008): Enhancing the funding position of the Small
and Medium-Sized Enterprises sector, Üzlet és tudomány 2008, pp. 139146, ISBN 978-963-7167-08-9
4. Anita Kovácsné Antal (2008): An analysis of venture capital investments
in

Small

and

Medium-Sized

enterprises,

Acta

Oeconomica

Kaposváriensis 2008, Vol 2 No 1, pp. 49-63, ISSN 1789-6924
5. Anita Kovács-Antal (2010): Opportunities and breakout points in the
small and medium-sized enterprises sector, applied strategies in practice,
Proceedings of BBS 2010, pp. 69-83, ISBN 978-963-7159-36-7
Hazai konferencia kiadványban megjelent absract
1. Kovácsné Antal Anita (2005): A kockázati tőke megjelenése és kínálati
oldalának vizsgálata hazánkban, Tudományos konferencia a Magyar
Tudomány Napja 2005 tiszteletére (A prioritások és a konvergencia
kölcsönhatása a magyar gazdaságban) Budapest, 2005. november 10-11.
Pénzügy és Számvitel szekció, Programfüzet 96. oldal
2. Kovácsné Antal Anita (2006): KKV fejlesztési politika ma és 2007-2013
között, Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja 2006
tiszteletére (Stratégiák 2007 és 2013 között) Budapest, 2006. november
9-10., Pénzügy és számvitel szekció, 130. oldal
209

3. Kovácsné Antal Anita (2007): Új szemlélet a KKV-k finanszírozásában,
Tudományos konferencia a Magyar Tudomány Napja 2007 tiszteletére
(Reformok útján) Budapest, 2007. november 9-10., Programfüzet, 131.o
4. Kovácsné

Antal

Anita

(2008):

A

kockázati

tőkefinanszírozás

hozzájárulása a kis- és középvállalkozások fejlesztéséhez, II. Terület- és
vidékfejlesztési

konferencia

2008.

április

25.

Kaposvár,

A

szekcióelőadások és poszterek összefoglalói, 17. oldal
5. Kovácsné Antal Anita (2008): A kis- és középvállalkozói szektor
finanszírozási helyzetének fejlesztése, Tudományos konferencia a
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szekció, Programfüzet, 142. oldal
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KKV

szektorban,
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II.
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a

gyakorlatban,

Tudományos
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végén, versenyképesség fejlesztése szekció, Programfüzet, 121. oldal
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12. A DISSZERTÁCIÓ TÉMAKÖRÉN KÍVÜLI
PUBLIKÁCIÓK
Magyar nyelvű cikk hazai tudományos folyóiratban
Lambertné Katona Mónika, Kovácsné Antal Anita (2004): A
magyar árfolyamrendszer változásai és annak hatásai napjainkig, EU
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A

Budapesti
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Főiskola

Külkereskedelemi Főiskolai Karának szakmai folyóirata 2004/3.
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Idegen nyelvű cikk hazai tudományos folyóiratban
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Előadás szakmai rendezvényen
Lambertné Katona Mónika, Kovácsné Antal Anita (2004): A
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Számvitel szekció
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13. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ
Kovácsné Antal Anita 1977. január 15-én született Székesfehérváron.
Érettségi bizonyítványát a Csány László Közgazdasági Szakközépiskolában
Pénzügyi ügyintéző, képesített könyvelőként kapta. Főiskolai tanulmányait a
Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
Zalaegerszegi Intézetében Pénzügy szakon, Vállalkozási szakirányon
folytatta - ahol később felsőfokú képzés keretében adótanácsadói képesítést
is szerzett -, egyetemi tanulmányait pedig jeles oklevél minősítéssel a Pécsi
Tudományegyetem Gazdálkodási szak, Pénzügy szakirányán végezte. A
főiskolai tanulmányok elvégzését követően könyvvizsgálói asszisztensként,
majd főkönyvelőként dolgozott. 2000 augusztusától jelenleg is a BGF
Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg Pénzügyi tanszékén főiskolai tanársegédként
áll alkalmazásban, ahol a főiskola szervezésében megvalósuló nappali,
másoddiplomás

és

felsőfokú

képzésben,

illetve

szakdolgozatok

konzulenseként dolgozik. Szakmai előadások tartása mellett Tudományos
Diákköri Konferenciákon szereplő pályamunkák témavezetői tevékenységét
kiemelkedő sikerekkel látta el. A Magyar Közgazdasági Társaság tagja, helyi
rendezvényszervezési feladatokat végez. A Budapesti Gazdasági Főiskola
által 2009-ben meghirdetett Tudományos Díj pályázat Tudományos szakcikk
PhD-hallgatók számára kategóriában I. helyezést ért el. Az abszolutórium
megszerzése után summa cum laude minősítéssel 2009. november 4-én
doktori szigorlatot tett. Államilag elismert gazdasági szakmai középfokú
(„C” típusú) angol és gazdasági szakmai középfokú („C” típusú) német
nyelvvizsgákkal rendelkezik.
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MELLÉKLETEK
1. számú melléklet: A kockázati- és magántőke hosszú távú
befektetési hozamai Európában* (%)
Szakaszok
Felső kvartilis
IRR felső negyede***
Összevont IRR**
Korai szakasz
0,1
2,3
13,6
Expanzív szakasz
9,2
9,0
18,8
Kiegyenlített
8,3
8,5
23,7
Minden vállalat
6,3
6,2
17,1
Kivásárlások
13,7
17,8
31,8
Alapkezelő
8,6
8,8
10,3
Teljes magántőke
10,3
10,6
22,9
*Az 1980-2005 között létrejött európai magán tőkealapok esetében a befektetők nettó
nyeresége a kezdetektől 2005. december 31-ig.
** Az a belső megtérülési ráta, amely úgy kerül kiszámításra, hogy először kiszámítja az
összes pénzmozgás összegét minden alapra a kezdettől a maradványértékig, majd ezeket,
mintha egyetlen alapról lenne szó, egyesíti. Ez a módszer az átlagolásnál tökéletesebb,
amelyet egy relatíve alacsony befektetés magas hozama eltorzíthat.
*** Az összevont IRR felső kvartilis feletti értéke.
Forrás: Allen és szerzőtársai (2007), 122. o.

2.

számú melléklet: A hatványkitevős regresszióanalízis
eredményei
Regressziós statisztika
r értéke
0,767275718
r-négyzet
0,588712027
Korrigált r-négyzet
0,579770984
Standard hiba
0,132838965
Megfigyelések
48

VARIANCIAANALÍZIS
df
SS
Regresszió
1 1,16189183
Maradék
46 0,811724771
Összesen
47 1,973616601

Megnevezés
Tengelymetszet
Jegybanki
alapkamat

Koefficiensek

Standard
hiba

t érték

MS
1,161892
0,017646

p-érték

F
65,84378

Alsó 95%

F szignifikanciája
2,00675E-10

Felső 95%

Alsó 95,0%

Felső
95,0%

0,885823429 0,108372778 8,173856 1,64E-10 0,667680344

1,1039665 0,667680344 1,10396651

0,460324631 0,056729225 8,114418 2,01E-10 0,346134626

0,5745146 0,346134626 0,57451464

Forrás: KvfP portfóliója alapján számítva
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3. számú melléklet: A lineáris regresszióanalízis eredményei
Regressziós statisztika
r értéke

0,83395436

r-négyzet

0,695479875

Korrigált r-négyzet

0,688859872

Standard hiba

0,058005619

Megfigyelések

48

VARIANCIAANALÍZIS
df
Regresszió

SS

MS

F
105,0573

1

0,353481

0,353481

Maradék

46

0,154774

0,003365

Összesen

47

0,508255

Megnevezés

Koefficiensek

Tengelymetszet

0,507286532

Jegyzett tőke

-0,000793258

Standard
hiba

t érték

p-érték

0,011752 43,16523 7,19E-39
7,74E-05

-10,2497 1,85E-13

Alsó 95%

F szignifikanciája
1,846E-13

Felső 95%

0,4836306 0,530942488
-0,000949

-0,000637474

Alsó 95,0%

Felső
95,0%

0,48363058

0,530942

-0,000949

-0,00064

Forrás: KvfP portfóliója alapján számítva

4. számú melléklet: A KvfP portfóliójában a kapott pontszámok

Likviditási
gyorsráta

Árbevétel
arányos
adózás előtti
eredmény

Saját tőke
megtérülése

75,3
33,3

56,8
0,0

57,7
50,0

65,2
0,0

81,6

0,0

46,8

141,4

47,1

40,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102,0

0,0

12,9

70,7

0,0

28,3

0,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
60,0
0,0
Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva
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képesség

18,2
0,0

Adósság

67,7
0,0

visszafizetési

Tőkeellátottság

35,1
Feldolgozóipar
1,7
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás,
14,8
vendéglátás
0,0
Szállítás, raktározás
Ingatlanügyletek,
24,0
gazdasági szolgáltatás
0,0
Oktatás
8,9
Egyéb szolgáltatás

Likviditási
mutató

Megnevezés

Összesen

ágazatcsoportonkénti vizsgálatának relatív szórás értékei (%)

5. számú melléklet: A hatékony ügyletméret követelményének
megfelelt zalaegerszegi középvállalkozások jellemzői

1. táblázat: A középvállalkozásokra vonatkozó szóródási mérőszámok
Szóródási
mérőszámok

Szóródás
terjedelme (R)

Jegyzett tőke

780 344

Maximális
tőkeemelési
lehetőség

4 004 380

Értelmezés

Átlagos
eltérés (δ)
ezer Ft
107 366
379 240

174 280

Relatív szórás
(V)
%
159,0%

683 859

179,4%

Szórás (σ)

az adatok szóródási
az adatok átlagtól vett átlagos eltérése ezer
tartománya
Ft-ban és %-ban kifejezve
Forrás: Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva

2. táblázat: A megfelelt középvállalkozások adatai ágazatcsoportonként

Megnevezés

Mezőgazdaság
Feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás
Szállítás,
raktározás,
távközlés
Ingatlanügyletek, bérbeadás
és
egyéb
gazdasági
szolgáltatás
Egyéb szolgáltatás
Összesen

Vállalkozások
száma
(db)

Fajlagos

1
16
4
7

jegyzett
tőke
(ezer
Ft/db)
111 240
119 277
49 775
138 615

maximális
tőkeemelési
lehetőség
(ezer Ft/db)
80 704
253 040
165 216
785 205

1

20 600

3

Jegyzett
tőke

Maximális
tőkeemelési
lehetőség

megoszlása (%)
3,0%
50,8%
5,3%

0,6%
29,7%
4,9%

25,8%

40,3%

14 310

0,5%

0,1%

121 140

877 353

9,7%

19,3%

3

53 683

225 626

4,3%

5,0%

1
36

20 600
104 298

14 310
378 450

0,5%
100,0%

0,1%
100,0%

Forrás: Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva
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6. számú melléklet: A hatékony ügyletméret követelményének
megfelelt zalaegerszegi székhelyű kisvállalkozások jellemzői

1. táblázat: A megfelelt kisvállalkozásokra vonatkozó szóródási
mérőszámok
Szóródási
mérőszámok

Szóródás terjedelme
(R)

Jegyzett tőke
Maximális
tőkeemelési
lehetőség
Értelmezés

Átlagos
eltérés
(δ)

Szórás (σ)

Relatív
szórás (V)

225 970

ezer Ft
18 413

6 025

%
31,3%

631 061

79 489

111 863

109,5%

az adatok szóródási
tartománya

az adatok átlagtól vett átlagos eltérése ezer
Ft-ban és %-ban kifejezve

Forrás: Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva

2. táblázat: A kisvállalkozások ágazatcsoportonkénti jellemzői

Megnevezés

Mező-,
vad-,
erdőgazdálkodás, halászat
Feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta,
távközlés
Ingatlanügyletek, bérbeadás
és gazdasági szolgáltatások
Oktatás
Egyéb szolgáltatás
Összesen

Vállalkozások
száma
(db)

Jegyzett
tőke

Fajlagos

Maximális
tőkeemelési
lehetőség

jegyzett
tőke (ezer
Ft/db)

maximális
tőkeemelési
lehetőség
(ezer Ft/db)

2

4 000

62 474

0,4%

1,1%

34
17
33

21 747
12 157
52 231

110 483
48 217
85 561

34,9%
9,8%
31,1%

33,8%
7,4%
25,4%

2

49 657

395 905

0,5%

7,1%

8

11 115

193 039

4,2%

13,9%

10

34 637

95 694

16,3%

8,6%

2
1
109

14 215
31 959
19 437

19 684
259 613
101 987

1,3%
1,5%
100,0%

0,4%
2,3%
100,0%

megoszlása (%)

Forrás: Zala Megyei Bíróság Cégbírósága adataiból számítva
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7. számú melléklet: A zalaegerszegi székhelyű középvállalkozások
összpontszámának ágazatcsoportonkénti adatai

Ágazatcsoport

Mezőgazdaság
Feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem,
javítás
Szállítás,
raktározás,
távközlés
Ingatlanügyletek,
gazdasági
szolgáltatások
Egyéb
szolgáltatások
Összesen

Vállalkozások
számának
megoszlása (%)

Elért
összpontszám
megoszlása
(%)

Fajlagos
összpontszám
(pont/db)

Szóródási mérőszámok

δ

R

σ

V

3%
38%
14%

4%
43%
8%

92
80
41

0 0,0 0,0
65 19,4 22,8
50 22,7 24,1

0,0%
24,8%
29,9%

21%

21%

73

59 18,0 21,2

29,2%

10%

11%

77

48 20,2 21,5

27,9%

10%

10%

66

40 17,6 18,6

28,4%

3%
100%

3%
100%

68
71

0 0,0 0,0
0,0%
65 20,1 22,5 31,6%

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva

8. számú melléklet: A zalaegerszegi székhelyű kisvállalkozások által
kapott összpontszámok ágazatcsoportonkénti adatai

Ágazatcsoport

Mezőgazdaság
Feldolgozóipar
Építőipar
Kereskedelem, javítás
Szálláshely
szolgáltatás,
vendéglátás
Szállítás, raktározás,
távközlés
Ingatlanügyletek,
gazdasági
szolgáltatások
Oktatás
Egyéb szolgáltatás
Összesen

Vállalkozások
számának
megoszlása (%)

Elért
összpontszám
megoszlása (%)

Fajlagos
összpontszám
(pont/db)

2%
32%
16%
30%

3%
32%
15%
28%

92
74
64
69

1%

1%

100

8%

7%

8%
2%
1%
100%

10%
3%
1%
100%

Szóródási mérőszámok

R

δ

σ

7 3,5 3,5
62 18,4 21,3
64 19,0 21,9
63 17,4 19,8

0

0,0

V
3,8%
29,0%
34,2%
28,6%

0,0

0,0%

65

64 17,3 20,5

31,3%

86
93
63
72

48 15,4 18,3
14
7
7
0
0
0
69 18,8 21,5

21,4%
7,5%
0,0%
29,8

Forrás: KvfP nyilvántartásai alapján számítva
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9. számú melléklet: A regressziós függvény alapadatai
Jegybanki
alapkamat (x)

12 havi
BUBOR (y)

Jegybanki
alapkamat (x)

12 havi
BUBOR (y)

2002.05.22

9,00

9,23

2006.06.20

6,25

7,49

2002.07.09

9,50

9,82

2006.07.25

6,75

7,66

2002.11.19

9,00

7,66

2006.08.29

7,25

8,30

2002.12.17

8,50

7,65

2006.09.26

7,75

8,46

2003.01.16

7,50

5,94

2006.10.25

8,00

8,31

2003.01.17

6,50

6,24

2007.06.26

7,75

7,24

2003.06.11

7,50

7,09

2007.09.25

7,50

7,23

2003.06.19

9,50

8,79

2008.04.01

8,00

9,21

2003.11.28

12,50

11,99

2008.04.29

8,25

8,93

2004.03.23

12,25

10,77

2008.05.27

8,50

8,97

2004.04.06

12,00

10,43

2008.10.22

11,50

9,20

2004.05.04

11,50

10,27

2008.11.25

11,00

11,25

2004.08.17

11,00

10,53

2008.12.09

10,50

10,58

2004.10.19

10,50

10,13

2008.12.23

10,00

9,84

2004.11.23

10,00

9,23

2009.01.20

9,50

9,31

2004.12.21

9,50

8,78

2009.07.28

8,50

8,37

2005.01.25

9,00

8,47

2009.08.25

8,00

7,73

2005.02.22

8,25

7,63

2009.09.29

7,50

7,25

2005.03.30

7,75

7,41

2009.10.20

7,00

6,66

2005.04.26

7,50

7,49

2009.11.24

6,50

6,19

2005.05.24

7,25

7,25

2009.12.22

6,25

6,08

2005.06.21

7,00

6,92

2010.01.26

6,00

5,84

2005.07.19

6,75

6,45

2010.02.23

5,75

5,74

2005.08.23

6,25

5,97

2010.03.30

5,50

5,41

Időpont

Időpont

2005.09.20
6,00
5,61
2010.04.27
5,25
5,14
Forrás: Hivatalos BUBOR fixingek. http://mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak,
és
Jegybanki
alapkamatok
http://mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak&ContentID=2516, letöltés időpontja:
2010.04.20
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10. számú melléklet: A jegybanki alapkamat és a BUBOR értékei közötti
lineáris regresszióanalízis eredményei
Regressziós statisztika
r értéke

0,928219546

r-négyzet

0,861591526

Korrigált r-négyzet

0,858708016

Standard hiba

0,633822231

Megfigyelések

50

VARIANCIAANALÍZIS
df
Regresszió

SS

MS

F

1

120,037

120,037

Maradék

48

19,2831

0,40173

Összesen

49

139,32

Standard
hiba

t érték

p-érték

Alsó
95%

F szignifikanciája

Megnevezés

Koefficiensek

Tengelymetszet
Jegybanki
alapkamat

1,136425312

0,41173 2,76013 0,00816 0,308588 1,964262968

0,833398283

0,04821 17,2858

3E-22

3,01E-22

298,8

Felső 95%

0,73646 0,930336671

Alsó
95,0%

Felső
95,0%

0,308588

1,96426

0,73646

0,93034

Forrás: 10. sz. melléklet adatai alapján számítva

11. Az információs és kommunikációs technológiák használatának
aránya a vállalkozásoknál, 2005-2008 (%)
Megnevezés
Internet
E-mail (elektronikus levél)
Személyi számítógép, munkaállomás

2005 2006 2007 2008
2008/2005
76,2 78,1 85,0
86,2
13,1%
72,6 74,0 84,1
85,0
17,1%
88,6 89,5 90,5
89,6
1,1%
Forrás: KSH (2008) 28. o. és KSH (2009) 20. o.
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12. számú melléklet: Az információs és kommunikációs technológiák
használatának gazdasági ágak szerinti aránya, 2007 és 2008 (%)
Megnevezés
Internet E-mail Internet E-mail
Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás
85,5
85,5
91,1
89,5
Halgazdálkodás
89,1
83,6
92,0
92,0
Bányászat
87,1
84,8
93,7
93,7
Feldolgozóipar
86,1
84,7
84,7
84,2
Villamos energia-, gáz-, gőz-, vízellátás
91,6
94,4
98,0
96,4
Építőipar
85,6
85,7
85,8
83,9
Kereskedelem, javítás
86,6
84,8
88,2
86,4
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
61,6
60,7
72,6
72,2
Szállítás, raktározás, posta, távközlés
87,8
88,7
86,9
85,3
Pénzügyi közvetítés
100
99,4
98,2
97,5
Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
86,5
97,1
87,3
86,7
Oktatás
95,7
95,7
96,1
96,1
Egészségügyi, szociális ellátás
78,8
82,1
98,6
91,9
Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás
82,9
82,0
84,5
81,2
Összesen
85,0
84,1
86,2
85,0
Forrás: KSH (2008) 34. o. és KSH (2009) 22. o.

13. számú

melléklet:

A

marketing

területhez

kapcsolódó

jogszabályok, erkölcsi normagyűjtemények jegyzéke
Jogszabályi keretek
1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról
1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci verseny és a versenykorlátozás tilalmáról
(versenytörvény)
1996. évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról (médiatörvény)
1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről (reklámtörvény)
2001. évi I. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény
módosításáról
2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes
közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről
1959. évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről (PTK)
1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
Erkölcsi normagyűjtemények
Magyar Reklámetikai Kódex (1997)
Direkt Marketing Szövetség (DMSZ) Etikai Kódexe (Az ICC (Nemzetközi Kereskedelmi
Kamara) Nemzetközi Kódexének elveinek, valamint a FEDMA (Európai Direkt Marketing
Egyesületek Szövetsége) elfogadott útmutatásának felhasználásával)

221

14. számú melléklet: Kérdőív
Felmérés a vállalkozások finanszírozási forrásszerkezetének vizsgálata, illetve a
kockázatitőke-finanszírozást korlátozó tényezők azonosítása, feltárása céljából.
1.

Melyik vállalkozási kategóriába tartozik?

Mérőszám
Foglalkoztatottak száma (fő)
és
Árbevétel

1.  Mikro 2.  Kis 3.  Közép

Mikro

Kis

Közepes

0-9

10-49

50-250

2 millió EUR
10 millió EUR
50 millió
(529,56 millió Ft) (2 647,8 millió Ft) (13 239 millió Ft)
2 millió EUR
10 millió EUR
43 millió EUR
(529,56 millió Ft) (2 647,8 millió Ft) (11 385,54 millió Ft)
MNB 2008. december 31. árfolyammal számolva (264,78 Ft/EUR)

vagy

Mérlegfőösszeg

2.

A vállalkozás indításának időpontja (év):……….

3.

A vállalkozás székhelye (város):………………..

4.

A vállalkozás piaca (több is lehetséges):
1.  Belföld
2. Uniós országok

5.

Mely életciklusban tart a vállalkozás jelenleg?

1. magvető

6.

3.  Unión kívüli országok

2. induló szakasz 3. korai növekedés 4. terjeszkedés 5. érettség 6. hanyatlás 7. megújulás

A vállalkozás menedzsmentjének
Kategóriák

1 fő

2 fő

3 fő

4 fő

5 fő

6 fő

7 fő

8 fő

9 fő 10 -15 fő 15 fő <

létszáma
ebből pénzügyi/gazdasági
képzettséggel rendelkezők száma

7. Az alábbiak közül milyen külső forrásokat vett már igénybe?
Adósság jellegű, nem
Adósság jellegű,
intézményes
intézményes
Tőke jellegű finanszírozás
finanszírozási formák
finanszírozási formák
család,
barátok,
tagi vagy tulajdonosi
rövid lejáratú hitel
munkatársak
kölcsön
tőkebefektetései
családi, baráti kölcsön
hosszú lejáratú hitel
üzleti angyalok*
(intézményes)
kockázati
szállítói hitel
lízing
tőke
(ld. 15. pontnál)
vevői előleg
faktoring
részvénykibocsátás
közraktárjegy
kötvény kibocsátás
*A tőkepiacon megjelenő magánszemélyek, akik vállalkozásoknak adnak kockázatitőketípusú finanszírozást, rendszerint személyesen is bekapcsolódónak a vállalkozás stratégiai
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irányításába és szükség szerint annak működtetésébe, hogy előmozdítsák annak fejlődését és
növekedését.
8. Az alábbiak közül milyen belső forrásokat vett már igénybe?
Adózott nyereség visszatartása
Értékcsökkenési leírás
Vagyonátrendezés (pl. készlet forgási sebesség növelése, követelések beszedési
idejének csökkentése stb.)
Vagyonrészek értékesítése
Nyújtott-e már be pályázatot vissza nem térítendő forrás szerzése céljából?
1.  Igen
2. Nem
10. Beruházásait, fejlesztéseit általában1.  Belső forrásból …….%-ban, 2.  Külső
forrásból …….%-ban valósítja meg.
9.

11. Jelenleg a finanszírozási szerkezetében nagyobb arányban szerepel a 1.  Belső
2.  Külső forrás, mégpedig körülbelül…..%-ban. Ennek oka:
………………………………………………………
12. Jelenleg a finanszírozási szerkezetben az alábbi források találhatók:
Külső források
Adósság jellegű, nem
Adósság jellegű,
intézményes
intézményes
Tőke jellegű finanszírozás
finanszírozási formák
finanszírozási formák
család,
barátok,
tagi vagy tulajdonosi
rövid lejáratú hitel
munkatársak
kölcsön
tőkebefektetései
családi, baráti kölcsön
hosszú lejáratú hitel
üzleti angyalok
(intézményes) kockázati
szállítói hitel
lízing
tőke
vevői előleg
faktoring
részvénykibocsátás
közraktárjegy
kötvény kibocsátás
Belső források
Adózott nyereség visszatartása
Értékcsökkenési leírás
Vagyonátrendezés (pl. készlet forgási sebesség növelése, követelések
beszedési idejének csökkentése stb.)
Vagyonrészek értékesítése
Egyéb
Vissza nem térítendő források
13. Rangsorolja az alábbi finanszírozási forrásokat a vállalkozása szempontjából
kívánatosnak tartott igénybevétel sorrendje alapján!
Belső források
Hitel típusú források
Tőke típusú források
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14. A külső finanszírozás forrásokhoz való hozzáállása a vállalkozásnak (vezetőjének)
a következő.
Jelölje be az alábbi skálákon a véleményével megegyező pontokat! (1 = egyáltalán
nem jellemző,…………5 = teljes mértékben jellemző)
Szempontok
Csak akkor veszi igénybe, ha a belső forrás már nem elégséges.
A finanszírozási döntéseket a beruházási döntések határozzák meg.
A külső források közül azok költsége alapján választ.
A külső források közül azok rendelkezésre állásának időigénye alapján
választ.
A (teljes) forrásszerkezet optimalizálására törekszik.

1
1
1
1

Pontszámok
2
3
4
2
3
4
2
3
4
2
3
4

5
5
5
5

1

2

5

15. Ismeri-e a kockázati tőkét, mint finanszírozási forrást?
1. Igen 2. Nem

3

4

3. Részben

Kockázati tőkéről röviden:
Tőke típusú, részesedés ellenében történik: általában nincs tőke és kamatfizetési
kötelezettség, a kapott pénz ált. a befektetési időtartam alatt teljes egészében
használható
Részvétel a menedzsmentben: „beviheti” a tőkés a saját szakembereit (tapasztalatokat,
kapcsolatokat), döntési, ellenőrzési jogkörökkel jár
Jelentős az üzleti kockázat: növekedés, fejlődés orientált vállalkozások számára áll
rendelkezésre (beruházást, fejlesztést finanszíroz), komoly üzleti terv megalapozásával
Profitérdek: a kitermelendő hozam piaci alapon kb. 25-35%, állami kockázatitőketársaság esetén kb. 12-15%
A befektetések megszűnése: a résztulajdon értékesítésével (ált. 3-5, ált. max. 10 év után)
a tőketársaságok befektetései megszűnnek, a tőke nem kerül kivonásra, a kiszállás más
befektetőnek, vagy a tulajdonosoknak történő eladással valósul meg), cél a
tőkenyereség elérése

16. Értékelje a kockázatitőke-finanszírozás útjában álló akadályokat a vállalkozására
nézve!
Jelölje be a véleményével megegyező pontokat! (1 = egyáltalán nem jellemző, 5 = teljes
mértékben jellemző)
Szempontok
Növekedési kilátások (fejlesztési igény) hiánya
Alultőkésítettség
Idegen tulajdonos belépésének akár átmeneti időre
történő elfogadhatatlansága
Magas hozamelvárás teljesíthetetlensége
Menedzsment humán felkészültségének hiánya
Üzleti terv készítésével kapcsolatos nehézségek
Elégtelen infrastrukturális helyzet
Információ szerzés, ellátottság, hasznosítási problémák

1
1
1

2
2
2

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

Pontszámok
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

17. Van-e az Ön vállalkozása számára a fentiekben nem említetteken kívül valamilyen
akadály?
Jelölje be a véleményével megegyező pontokat! (1 = egyáltalán nem jellemző, 5 = teljes
mértékben jellemző)
További akadályozó tényezők
Pontszámok
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
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18. Igénybe venné-e a kockázatitőke-finanszírozást?
1.  Igen
2.  Nem
3.  Érdeklődik iránta
19. A vállalkozás éves átlagos árbevétele melyik intervallumba esik?
>1

1-5

5-15

15-50 50-100

100-300

300-500

500-1 000

1 000-3 000

3 000-5 000

10 000 <

20. Mi a vállalkozás fő tevékenysége?
01 Növénytermesztés,
állattenyésztés,
vadgazdálkodás és
kapcsolódó
szolgáltatások
02 Erdőgazdálkodás
03 Halászat,
halgazdálkodás

24 Fémalapanyag
gyártása
25 Fémfeldolgozási
termék gyártása
26 Számítógép,
elektronikai, optikai
termék gyártása

50 Vízi szállítás

75 Állategészségügyi ellátás

51 Légi szállítás

77 Kölcsönzés,
operatív lízing

52 Raktározás,
szállítást kiegészítő
tevékenység
53 Postai,
futárpostai
tevékenység

05 Szénbányászat

27 Villamos berendezés
gyártása

06 Kőolaj-,
földgázkitermelés

28 Gép, gépi berendezés
gyártása

55 Szálláshelyszolgáltatás

07 Fémtartalmú érc
bányászata

29 Közúti jármű
gyártása

56 Vendéglátás

08 Egyéb bányászat

30 Egyéb jármű
gyártása

58 Kiadói
tevékenység

09 Bányászati
szolgáltatás

31 Bútorgyártás

10 Élelmiszergyártás

11 Italgyártás
12 Dohánytermék
gyártása
13 Textília gyártása

59 Film, video,
televízióműsor
gyártása,
hangfelvétel-kiadás
60
Műsorösszeállítás,
műsorszolgáltatás

32 Egyéb
feldolgozóipari
tevékenység
33 Ipari gép,
berendezés, eszköz
javítása
35 Villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás
36 Víztermelés, kezelés, -ellátás

61 Távközlés

14 Ruházati termék
gyártása

37 Szennyvíz gyűjtése,
kezelése

15 Bőr, bőrtermék,
lábbeli gyártása

38 Hulladékgazdálkodás

16 Fafeldolgozás
(kivéve: bútor),
fonottáru gyártása

39
Szennyeződésmentesítés
, egyéb hulladékkezelés
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62 Információtechnológiai
szolgáltatás
63 Információs
szolgáltatás
64 Pénzügyi
közvetítés (kivéve:
biztosítási,
nyugdíjpénztári
tevékenység)
65 Biztosítás,
viszontbiztosítás,
nyugdíjalapok
(kivéve: kötelező
társadalombiztosítás
)
66 Egyéb pénzügyi
tevékenység

78 Munkaerőpiaci
szolgáltatás
79 Utazásközvetítés,
utazásszervezés,
egyéb foglalás
80 Biztonsági,
nyomozói
tevékenység
81
Építményüzemelteté
s, zöldterületkezelés
82 Adminisztratív,
kiegészítő egyéb
üzleti szolgáltatás
84 Közigazgatás,
védelem; kötelező
társadalombiztosítás
85 Oktatás
86 Humánegészségügyi ellátás
87 Bentlakásos, nem
kórházi ápolás
88 Szociális ellátás
bentlakás nélkül
90 Alkotó-,
művészeti,
szórakoztató
tevékenység
91 Könyvtári,
levéltári, múzeumi,
egyéb kulturális
tevékenység
92 Szerencsejáték,
fogadás

17 Papír, papírtermék
gyártása

41 Épületek építése

68 Ingatlanügyletek

93 Sport-,
szórakoztató,
szabadidős
tevékenység

18 Nyomdai és egyéb
sokszorosítási
tevékenység

42 Egyéb építmény
építése

69 Jogi, számviteli,
adószakértői
tevékenység

94 Érdekképviselet

19 Kokszgyártás,
kőolaj-feldolgozás

43 Speciális szaképítés

70 Üzletvezetési,
vezetői tanácsadás

95 Számítógép,
személyi, háztartási
cikk javítása

20 Vegyi anyag, termék
gyártása

45 Gépjármű,
motorkerékpár
kereskedelme, javítása

71 Építészmérnöki
tevékenység;
műszaki vizsgálat,
elemzés

96 Egyéb személyi
szolgáltatás

21 Gyógyszergyártás

46 Nagykereskedelem
(kivéve: jármű,
motorkerékpár)

72 Tudományos
kutatás, fejlesztés

22 Gumi-, műanyag
termék gyártása

47 Kiskereskedelem
(kivéve: gépjármű,
motorkerékpár)

73 Reklám,
piackutatás

23 Nemfém ásványi
termék gyártása

49 Szárazföldi,
csővezetékes szállítás

74 Egyéb szakmai,
tudományos,
műszaki
tevékenység

97 Háztartási
alkalmazottat
foglalkoztató
magánháztartás
98 Háztartás termékelőállítása,
szolgáltatása saját
fogyasztásra
99 Területen kívüli
szervezet

15. számú melléklet: A regisztrált társas vállalkozások aránya
gazdasági ág és létszám szerint Zala megyében, 2008 (%)
Gazdasági ág
Mező-, vad-, erdőgazdálkodás,
halászat
Bányászat

Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Középvállalkozás
4,6%

6,6%

KKV
összesen

7,8%

4,8%

0,3%

1,7%

0,8%

0,4%

Feldolgozóipar
Villamos energia-, gáz-, gőz-,
vízellátás
Építőipar

8,2%

25,4%

46,1%

9,7%

0,3%

0,1%

1,6%

0,3%

8,1%

14,4%

9,4%

8,5%

Kereskedelem, javítás
Szálláshely-szolgáltatás,
vendéglátás
Szállítás, raktározás, posta,
távközlés
Pénzügyi tevékenység
Ingatlanügyletek, bérbeadás és
gazdasági tevékenységet segítő
szolgáltatás
Oktatás

22,1%

22,6%

10,2%

22,0%

7,2%

5,4%

3,1%

7,0%

3,8%

6,5%

3,9%

4,0%

1,6%

0,4%

3,1%

1,6%

34,8%

13,0%

8,6%

33,1%

1,4%

0,6%

0,0%

1,4%

Egészségügyi, szociális ellátás
Egyéb közösségi, társadalmi és
személyi szolgáltatás
Összesen

4,6%

0,8%

0,0%

4,3%

3,0%

2,6%

5,5%

3,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Forrás: KSH Zala megye statisztikai évkönyve, 2008 103. oldal adatai alapján számítva
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16. számú melléklet: Kockázati tőke egy gépipari projektben
1. A vállalkozás létrehozásának előzményei, rövid cégtörténet
A Mould-Tech Kft-t magánszemélyek alapították 2001 augusztusában a
szerszámgyártás területén minőségi szolgáltatás nyújtására, jelenleg
kisvállalkozásként működik. A működés elején tevékenységük tervezésre,
tanácsadásra koncentrálódott, később a keletkezett nyereség visszaforgatása
lehetővé tette a fejlődést, üzemépület biztosítását, a gyártás elkezdését.
Először kooperációban, majd folyamatosan bővített gépparkkal
szerszámokat is gyártottak. Jelenleg 700 m2 területen (irodaépületet is
beleértve) működik a cég, bár nem saját tulajdonú, hanem bérelt ingatlanban,
modern gépparkkal, mérőműszerekkel és 25 fős létszámmal.
2. A vállalkozás tevékenysége, cégfilozófiája, az adott ágazatban való
működés sajátosságai, életciklusban elfoglalt hely
A társaság fő tevékenysége műanyag gumi fröccsöntő, illetve hidegalakító
szerszámok gyártása, de egyéb tevékenységeket is végeznek, mint például az
automatizálás, gyártócellák tervezése, terméktervezés, tanácsadás,
folyamatoptimalizálás, prototípusgyártás, illetve kereskedelem. A
vállalkozás célja, hogy ne csak a termelőszerszámok leszállításában, illetve
azok módosításában legyen partner, hanem a műanyag feldolgozáshoz
szorosan kapcsolódó említett területeken is komplett szolgáltatáscsomag
nyújtására is képes legyen a vevői igények szélesebb körű kielégítése
érdekében. A társaság filozófiája a folyamatos technológiai és tudásbeli
fejlesztést és a növekedést fogalmazza meg. A cég legnagyobb vevői magyar
multinacionális
cégek
leányvállalatai,
ahol
másod-harmadszintű
beszállítónak számít. Az életciklust tekintve jelenleg az érettség szakaszában
tartózkodik a társaság.
Az adott ágazatban való működésnek nincs különösebb sajátossága a
finanszírozási forrásokhoz jutást illetően, előnyként azonban megemlíthető,
hogy a gépipari eszközök, berendezések nem tekinthetők túlságosan
speciálisnak, ebből adódóan hosszú távú finanszírozási eszközként az
ágazatot illetően elterjedtebb lehet a lízing alkalmazása. Bár nem ágazati
jellegzetesség, de a vizsgált társaságnál előnyt jelentett a banki finanszírozási
forrásokhoz jutással kapcsolatosan az árbevétel egy részének más
devizanemben (jelen esetben EUR-ban) történő realizálása.
3. Innovációs képesség és készség
Az innovációs készség a vállalkozásnál megvan, amely adódik elsősorban
abból, hogy konkrétan fejlesztési tevékenységet is végez, minden előállított
szerszám tulajdonképpen egyedi fejlesztésnek minősül, továbbá jelentős
azon cégekkel való együttműködés is, amelyekkel közösen dolgoznak adott
termék fejlesztésén. Gyakran a vevő „ötlete” alapján a még teljesen ki nem
„forrott” termék előállításában is részt vesznek, próbagyártások folyamán a
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prototípusok előállításához is gyártanak eszközöket. A források szűkössége,
azaz az innovációs készségnél gyengébb innovációs képesség miatt önálló
fejlesztésekbe viszont nem kezdenek. Az innovációs képességet jelentősen
befolyásolja az, hogy annak megtérüléséhez sokszor jelentős idő szükséges.
A növekvő vevői igények kielégítése érdekében azonban egyre nagyobb
ütemű fejlesztések történtek a társaságnál és filozófiájának megfelelően
próbál dinamikusan fejlődni. Ez látványosan tárgyi eszközök formájában
jelenik meg, amelynek állománya 2002-ről 2008-ra 278-szorosára
emelkedett. Ennek következtében nagymértékű növekedés figyelhető meg a
társaság mérlegfőösszegében is, melynek közel fele (49%-a) a befektetett
eszközökből, 40%-a tárgyi eszközökből áll. A társaság eredménykimutatásainak adatai is alátámasztják, hogy a megalakulás óta osztalék
kifizetésére nem került sor, vagyis a társaságnál az újra-befektetési hányad
100%-os. Az osztalékpolitika tehát passzívnak mondható, ami azt jelenti,
hogy a nyereséget mindaddig befektetik, amíg a beruházási elképzelések a
tulajdonosok által elvártnál magasabb hozamot ígérnek, illetve a piaci
igényekkel lépést kívánnak tartani (a versenytársak mellett). A
visszaforgatott nyereség azonban a fejlesztési elképzelésekhez nem
elegendő, így a pótlólagos forrásokat a társaság a tőkepiacról szerzi meg.
4. Finanszírozási szerkezet jellemzői
A kisvállalkozásnak 2001-es megalakulása óta mind likviditási, mind
beruházási forrás igénye felmerült, körülbelül a következő megoszlásban:
likviditási forrás igény 70-80%, beruházási forrásigény 20-30%. A társaság a
belső források közül a nyereséget forgatja vissza, mely a következő
fejlesztések önrészéül szolgál, de ezen kívül más passzív, illetve belső forrást
nem tud felhasználni. A vállalkozás árbevétele éves szinten 250-300 millió
Ft körül mozog. Finanszírozási célokra kb. 70-80 millió Ft-ra lenne szükség,
ehhez képest a vállalkozásnak 35 millió Ft-os hitelkeret áll rendelkezésére,
vagyis tulajdonképpen az igény fele hiányzik. A szállítók 8-15 napos fizetési
határidőket szabnak, illetőleg a meglévő hitelkeretet sem bővítik a
vállalkozás számára, így fizetési nehézségek adódhatnak. Mind a
volumenbeli, mind a lejárati struktúra összhangjának hiánya miatt a
vállalkozás nem tudja megfelelően menedzselni a vevőkövetelések és
szállítói tartozások megfeleltetését.
A vállalkozás többféle külső finanszírozási forrást is használ(t) egyidejűleg,
melyek a következők:
 banki forgóeszköz hitelek,
 lízing konstrukciók,
 kockázati tőke (mely időközben visszafizetésre került).
A felsoroltakon kívül igénybe vették a Széchenyi Kártyát, de kedvezőbb
feltételek miatt azt banki hitellel váltották ki. A vállalkozás kezdetben 5
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millió forintos hitelkerettel rendelkezett, mely az évek során folyamatosan
növekedett 5-10 millió forinttal, míg kialakult a jelenlegi, 35 millió forintos
rendelkezésre álló keret. A kereskedelmi bankok törekvése a kis- és
középvállalkozások felé való nyitás, a vállalkozás azonban még mindig nem
érzi eléggé nyitottnak őket a szektor hitelezése iránt. Probléma, hogy 10-15
millió Ft-nál nagyobb volumenű forrásokat csak komoly tárgyi vagy ingatlan
fedezet esetében hajlandóak nyújtani. A vizsgált vállalkozásnak azonban
nincs saját tulajdonú ingatlana, lízingelt gépeket használ, amelyeket a
bankok nem fogadnak el fedezetként. A vállalkozás fontosnak tartja a
bankok „megversenyeztetését”, mely során kiderülhet, hogy a társaság adott
forrásai mellett és elképzeléseivel milyen konstrukciókat tudnak kínálni.
A társaság mérlegében a rövid lejáratú banki források 2005-ben jelentek
meg, szerepük sajnálatos módon növekvő az egyre súlyosabbá váló likviditás
fenntartási nehézségek miatt. A korábbi évhez viszonyítva 2008-ban a
rövidlejáratú hitelek nagyságrendje megközelítőleg a négyszeresére, a vevői
előleg pedig 43%-kal emelkedett meg. A fentiek mellett 2007-ben a
szállítókkal szembeni kötelezettségek a 2006-os évhez képest 2,51-szeresére
növekedtek, mely a likviditási helyzet további romlását jelzik.
A vállalkozás számba vette a faktoringgal történő finanszírozást is,
ugyanakkor nem tudta kihasználni a konstrukciót, mivel többségében
külföldi megrendelői vannak és a faktoring cégek nem preferálják a külföldi
vevőkövetelések átvállalását. Ezen túlmenően 1-2 millió Ft-os tartozások
esetében túlságosan drágának bizonyult a konstrukció.
A lízing eszközt a társaság aktívan használja gépek finanszírozására, 30-50
millió Ft-os gépek is beszerzésre kerültek ezzel a megoldással. A lízing fő
előnye a vállalkozás számára is az, hogy fedezetként maga a gép szolgál, és
relatív alacsony önrésszel is igénybe vehető, továbbá a lízingelt eszköz
azonnal bevonható a termelésbe. A vállalkozás rendszeres ügyfélként ma
már elég kedvező feltétek mellett, akár már 10 százalék önrésszel is igénybe
tudja venni a szolgáltatást. A konstrukció előnye és a vállalkozás számára
kialakult kedvező alkupozíció miatt 2004-től 2006-ra mintegy
megháromszorozódott a lízing segítségével történő finanszírozás. 2007-ben
ez a növekedés megállt, illetve egyes lízing konstrukciók lejártak, így
csökkenés figyelhető meg ezen finanszírozási eszköz volumenében. Ennek
ellenére a vállalkozás számára még mindig az egyik legpreferáltabb hosszú
lejáratú finanszírozási eszköz maradt, melyet az is mutat, hogy a lejárt
lízingszerződést követően visszlízinggel 4 évre 12 millió forint összegben
hosszabbítottak meg egy gép használati jogát. A visszlízing különleges
előnyei mellett a lízing szokásos előnyei is érvényesülnek. Mindemellett a
már említett kedvező feltételekkel használja ki a Kft ezt a finanszírozási
formát. A visszlízing különleges előnyei közül a legfontosabb, hogy tőke
szabadul fel a vállalkozásnál, így hosszabb távú befektetési célokat is
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finanszírozhat, illetve lehetősége nyílik refinanszírozási ügyletre, vagy
adósság átütemezésre.
Az adott ágazatban való működésnek összességében különösebb
sajátosságát nem találtam a finanszírozási forrásokhoz jutást illetően.
Ugyanakkor mivel a gépipari eszközök, berendezések nem tekinthetők
túlságosan speciálisnak, így a lízing alkalmazása az ágazatot érintően
elterjedtebb lehet. Nem ágazati jellegzetességként, de előnyt jelentett a
vállalkozás esetében az árbevétel egy részének EUR-ban történő realizálása
a könnyebb banki forrásokhoz jutást illetően.
5. A kockázatitőke-finanszírozás körülményei, tapasztalatai, alternatív
finanszírozási konstrukciók vizsgálata
A társaság 2004-ben jutott el fejlődésének arra a pontjára - a vállalkozás
terjeszkedésének a szakaszában-, ahol a dinamikus fejlődést a tőkehiány már
akadályozta. Mivel fiatal vállalkozókról volt szó, a tulajdonosok
felhalmozott tőkével még nem rendelkeztek. A nyereség visszaforgatása
mellett a cég pótlólagos forrást, befektetőt keresett. Elsődlegesen potenciális
magánszemély befektetőket vettek számba, akik esetében problémát jelentett
a magas hozamelvárás (évente 30-40%), illetve az, hogy a rendelkezésre álló
gépek nem bizonyultak számukra elfogadható biztosítéknak.
A hitellel történő finanszírozás mérlegelésekor hiányosságként volt
értékelhető az alacsony összegű saját forrás, továbbá a fedezetként
felajánlható ingatlan nem volt saját tulajdonú (bérelt), a gyártás során
használt gépek jelentős része pedig lízingelt. A hitel illetve lízing
lehetőségekkel való finanszírozás kihasználásánál hátrány, hogy az adott
konstrukcióval foglalkozó intézmények az adott évre kereteket szabnak,
adott paraméterekkel rendelkező cég adott időpontban meghatározott
nagyságú finanszírozást kaphat, továbbá iránymutatást kap, milyen feltételek
teljesülése szükséges magasabb finanszírozás biztosításához. Ez azt jelenti,
hogy a feltételeket teljesítve majd egy év múlva a cég újra felkeresheti az
adott intézményt, ahol a számára megállapított keret már tágulhat. Ez a
körülmény azonban nem kedvező olyan vállalkozásnak, amely folyamatosan
fejlődni szándékozik, hiszen adott piaci igényekre gyorsan kell tudni
reagálnia. A cég az említett folyamatot szerette volna felgyorsítani, az éves
megadott keretet meghaladó mértékben kívánt továbbfejlődni, ugyanis az
adott évre megállapított keretet a lízinggel és a forgóeszköz hitellel már
kimerítette. A cég pályázat benyújtását is fontolóra vette, azonban a
lehetőség ellen szólt, hogy itt sem lehetett volna a lízingelt gépeket
fedezetként figyelembe venni, a 100% feletti bankgarancia ráfordítást
jelentett volna, melynek a fedezetét sem tudták volna biztosítani, a pályázat
benyújtásához kapcsolódó költségek sem elhanyagolható nagyságrendűek,
továbbá az adott évben a támogatásra vonatkozó áfa visszaigénylésére nem
volt lehetőség.
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Más finanszírozási forrás ismeretének hiányában a pénzügyekkel foglalkozó
tulajdonos az interneten rendelkezésre álló információk alapján próbált
megoldást keresni, így talált rá a NFGM jogelődjeként működő GKM
honlapján a kockázatitőke-finanszírozási lehetőségre. Az állami
kockázatitőke-társaságok közül a KvfP mellett döntött. Végeredményben
tehát állami támogatású konstrukció került kiválasztásra. A cég a 2004. év
lezárását követően indította el az igénylést, az igényelt tőke 3-4 hónapos
lebonyolítási idő után 2005. II. negyedévében került felhasználásra. A
szerződés megkötése után a KvfP azonnal a közös rendelkezésű számlára
helyezi a forrást, innentől kezdve a társaságon múlik, mikor kerül sor annak
elköltésére. Azaz jelen esetben is lehetőség lett volna 1-2 hónap alatt lezárni
az ügyletet, a csúszás a cég részéről a gépbeszerzés kapcsán felmerült
késedelem okán következett be. Az igényléssel együtt a korábbi
eredménytartalékból tőkeemelésre került sor azzal a céllal, hogy minél
magasabb tőkejuttatásban részesülhessen a társaság. Ugyanis a KvfP a
legmagasabb, a megemelt jegyzett tőke maximum 49%-ával, azaz 24,4
millió Ft-tal (a projekt alapján ennél többet is adott volna) szállt be a
vállalkozásba. Mivel a KvfP üzletpolitikája szerint a tőkekivonásnak
legfeljebb 5 év múlva meg kell történni, a társaság esetében a juttatott tőke
nagyságrendjére tekintettel 3 éves opciós szerződés megkötésére került sor.
A tőkeemelés segítségével a Kft-nek 2 gép beszerzésére nyílt lehetősége,
melyek fedezetként szolgáltak a konstrukcióhoz. A kockázat-elemzést
követően az ügylet lebonyolítása további (saját tulajdonú) gép fedezetek
bevonását is igényelte körülbelül 3 millió Ft értékben. A folyósítás egy
közös rendelkezésű számlára való utalással történt, amelyről a KvfP
hozzájárulásával a beszerzéshez kapcsolódó számla alapján csak a
beruházási beszállító felé lehetett utalni.
A következőkben a társaságnak folyósított 24,4 millió Ft-os nagyságrendű
forrásra vonatkozóan három finanszírozási alternatíva költségét hasonlítom
össze, egy, a konstrukciókhoz kapcsolódó összes költséget magában foglaló,
jelenérték számításon alapuló mutatószámmal. Az alkalmazott
m
Ai
mutatószám68: H  
, ahol
tk
k 1 (1  i )
H = kapott finanszírozás-folyósítás költségei
Ai = törlesztő részlet
m = törlesztő részletek száma
tk: a k-adik törlesztő részlet években kifejezett időpontja
i : a költség századrésze
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A 41/1997. (III.5.) Kormányrendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes
hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről 5. számú melléklete alapján a THM (Teljes
Hiteldíj Mutató) kiszámítására vonatkozó képlet felhasználásával.
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A kalkulációk során az alábbiakat vettem figyelembe: A kockázati tőke
költségének számításakor negyedévente a negyedév első napján érvényes 3
havi BUBOR érték és a Kft-re megállapított kockázati felár mértéke került
felhasználásra (a KvfP a gyakori kamatváltozás következtében a 6 hónapos
BUBOR helyett jelen esetben a 3 hónapost alkalmazta (17. sz. melléklet 1.
táblázat). A ráta tartalmazza a negyedévente fizetendő, a befektetési összeg
0,1 %-ának megfelelő monitoring díjakat, illetve egy egyszeri 475.200 Ft
egyéb költséget (bírálati díj, szerződéskötési díj, közjegyzői díjak). A
finanszírozásra kötött szerződés 2008.03.04-én járt le.
A hitelfelvétel esetén (a potenciális hitelfelvételi időpontra vonatkoztatva) a
Volksbank beruházási hitel ajánlatát dolgoztam ki, azonos nagyságú
tőketörlesztéssel. (A társaság általában hitel igényléskor a bankok közül az
aktuálisan legkedvezőbb ajánlatot biztosítót részesíti előnybe.) A hitel
költségének számításakor a negyedév első napján érvényes 3 havi BUBOR
érték és a Kft-re megállapítható kockázati felár mértékét használtam fel (18.
sz. melléklet 1. táblázat). A ráta tartalmazza a hitelnyújtáshoz kapcsolódó
634.360 Ft-os egyéb költségeket is (folyósítási díj, hitelgarancia díj,
közjegyzői okirat elkészítésének díja (18. számú melléklet 2. táblázat). Az
eredményeket az 1. számú táblázatban foglaltam össze.
1. táblázat: Egyes alternatív finanszírozási megoldások költségei
Finanszírozási
konstrukció
Összes költség mutatója

Kockázati tőke
70

12,17 %

Magánszemély69
30 %

Hitel

12,18%71
Forrás: saját számítás

Megállapítottam, hogy valamennyi felvázolt megoldás esetén a forrást
biztosítók oldaláról elvárás a cég részéről a fejlődés, növekedés felmutatása,
de a hozamelvárások nagyságrendje a vizsgált konstrukciók esetében
differenciált. A számszerűsített alternatívákhoz kapcsolódó eltérő kockázati
szintek különböző nagyságrendű kockázati felárak (%) formájában kerültek
beszámításra. Megállapítottam, hogy a finanszírozás költségeit és kockázatát
figyelembe véve a kockázatitőke-finanszírozás releváns forráspótlási
lehetőséget kínál, jelen esetben a hitelnyújtásnál némileg kedvezőbb
ráfordítás aránnyal. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a kockázatitőkefinanszírozás miatt elvesztett kis- és középvállalkozások beruházásához
kapcsolódó adóalap csökkentő tétel következtében társasági adófizetési
kötelezettség többlet jelentkezik (ld. lejjebb a negatívumoknál is), amelynek
hatását figyelembe véve a képletben jelen esetben a második legmagasabb
69

a hozamelvárás (adózási és egyéb ráfordítások hatását magában foglaló) közölt értéke
ld. 17. számú melléklet 3. táblázatának adatai
71
ld. 18. számú melléklet 3. táblázatának adatai
70
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(20,84%), a hitelfinanszírozás költségének 1,7 szerese lenne a kockázatitőkefinanszírozás forrásköltsége. A társaságot érintő adófizetésből eredő hátrány
4 éven keresztül is jelentkezik (függetlenül attól, hogy a kockázati tőke
lejárata 3 év), mivel a KKV kedvezmény abban az adóévben már nem
érvényesíthető, amelyben akár csak egy napra is nem magánszemély
tulajdonosa van a cégnek, a KvfP viszont jelen esetben 4 évet érintően
szerepel a tulajdonosi struktúrában (17. sz. melléklet 4. táblázat).
Az említett hatás tehát jelentősen megnövelheti a kockázatitőkefinanszírozáshoz kapcsolódó ráfordítások nagyságrendjét. A költségek
közötti számszerűsítés azonban csak akkor helytálló (és általánosítható), ha a
vállalkozásnál a kockázati tőkét biztosító tulajdonosként való részvételének
ideje alatt újabb és újabb beruházásokat eszközölnek - tehát egyébként
évente jogosultságot szereznének a társasági adó szerinti csökkentő tétel
alkalmazására72, valamint annak érvényesítésével adófizetési kötelezettség
nem keletkezne - és korábban a tulajdonosok csak magánszemélyek voltak.
Egyéb esetben a jelentkező adóhatás nem tulajdonítható a kockázatitőkefinanszírozás következményének.
6. A kockázatitőke-finanszírozás tapasztalatai
Pozitívumok
A Kft. összességében pozitív véleménnyel volt a finanszírozással
kapcsolatban, a KvfP részéről korrekt eljárási magatartást tapasztaltak. A
finanszírozás tulajdonképpen piaci áron (akár egy vállalkozói hitel) történt, a
futamidő végén kamatos kamattal 34,083 millió Ft-ot kellett visszafizetni.
További pozitív hatásként említem, hogy a jelentési kötelezettségek miatt
(ami az adminisztrációs többletet tekintve a negatívumok között is
értékelhető) a cég rákényszerül az eredmény figyelésére, így az esetleges
jövőbeni kockázatok jobban előre láthatók, azokra fel lehet készülni. Mivel a
társaság működésének van még egy „kontrollja”, így nagyobb
valószínűséggel kerülhetők el hibás döntések (például a cég nem kezd bele
„erőn felüli” beruházásba). Bár viszonylag gyakorinak mondható az
adatszolgáltatási kötelezettség, az internetes elküldési lehetőséggel, előre
meghatározott formátumban a szükséges adatok feltöltésével aránylag
egyszerűen megoldható. A finanszírozó állami kockázatitőke-társaság
eredmény elvárása ösztönző hatású, azaz érdekeltté teszi a céget is eredmény
termelésére (ellenkező esetben szankciók kerülnek megállapításra).

72

ld. az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 7. § (1).
bekezdésének zs) pontja, figyelemmel a (11)-(12) bekezdésben foglaltakra.
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1. ábra: Az eredménykimutatás egyes elemei növekedésének üteme a
tőkefinanszírozást megelőző évhez képest, 2005-2008 (%)
Forrás: a Kft. beszámolói (2005-2008) alapján számítva és szerkesztve
A vállalkozások többnyire azért is tartanak a kockázatitőke-típusú
finanszírozástól, mert a forrást biztosító tulajdonosként (idegenként) lép be a
vállalkozásba, amely nem biztos, hogy összefér a tulajdonosok
szemléletével. Ebből a szempontból mindenképpen fontos azonban, hogy
más befektető, ha „jól megy” a cég, nem akar abból kiszállni, míg a
kockázati tőkés biztos, hogy ki fog lépni a tulajdonosi struktúrából, így csak
átmenetileg válik az érintett társaság tulajdonosává. A tulajdonosi struktúra
„védelme” érdekében javasolt a szerződés megkötésekor az eredeti
tulajdonosok általi kivásárlást alkalmazni. Belátható továbbá az is, hogy
külső forrás (jelen esetben a kockázati tőke) igénybe vételének
nemzetgazdasági szinten további előnye, hogy a vállalkozást rákényszeríti a
legális működésre, vagyis hozzájárul transzparencia fokozásához, a
feketegazdaság méretének csökkentéséhez, a gazdaság kifehérítéséhez.
A kockázati tőke igénybe vételét követően az egyes eredmény kategóriák a
megelőző évhez képest jelentős növekedést mutatnak, az üzemi eredmény
kivétel ez alól a 2007-es évben, amely nagyrészt a saját termelésű készletek
negatív irányú állomány változásának, illetve az egyes költség és ráfordítás
elemek növekedése hatásának tudható be (1. ábra). A 2008-as évi
visszaesések a gazdasági válság negatív hatásainak következményei, mely a
megrendelések csökkenésének, mindeközben az egyes költség és ráfordítás
elemek növekedésének eredője.
Negatívumok
A társaságnak a tőkepótlást megelőzően csak magánszemély tulajdonosai
voltak, így beruházásai után igénybe vehette a kis- és középvállalkozásoknak
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járó, maximum 30 millió Ft értékű adóalap csökkentés lehetőséget, mellyel
társasági adó fizetésére nem került (volna) sor. Az új, nem magánszemély
tulajdonos belépésével az előbbi tételt az adóalap számításakor nem lehetett
érvényesíteni73, így a 2005-2008-as időszakban összesen 6 670 ezer Ft
értékben társasági adófizetésre került sor, amely a kapott forrás 27 %-a (18.
melléklet 3. táblázat)! A beruházás miatti adóhatás halmozottan is
jelentkezik, hiszen az eredmény elvárás miatt eredményt kell termelni, amely
többlet is adóköteles, a beruházás miatti többlet munkaerő szintén adó és
járulékfizetési kötelezettséget eredményez, továbbá az említett nem
érvényesíthető KKV kedvezmény is adófizetési kötelezettséget indukál.
Ebből az utóbbi tétel, amely a társaság számára igazán „veszteségként”
értékelhető, hiszen az előbbi adóhatások a fejlődés „természetes”
velejáróinak tekinthetők. A tőketársasággal kötött szerződésben
meghatározott feltételek teljesítésének elmaradása vagy megszegése esetén
szankciók érvényesítésére kell számítani. Az egyik fontos dolog, hogy a terv
adatokat teljesíteni kell, bizonyos mértékű eltérés (ált. 30%) ± irányban
azonban megengedett. Emellett például limitált a szállítóknak történő átlagos
fizetési idő (60 nap), vagy bizonyos esetben a vevők beszedési ideje (60
nap), a köztartozás időtartama (30 nap). Szankció lehet például kártérítés,
késedelmi kamat fizetése, a működés kirendelt szakértők útján történő
ellenőrzése. A legsúlyosabb szankció azonban akkor érvényesül, amikor a
KvfP jogosulttá válik a társaságot akár 100 Ft-ért is megvásárolni. Ez
egyrészt akkor következhet be, ha a KvfP a feltételek megsértése illetve a
futamidő lejártát megelőző 2 hónappal a mérlegtételek értékelésekor negatív
egyenleget tapasztal (az eszköz oldalon 20-60%-ra történő leértékelés, a
forrás oldalon a kötelezettségek 100%-os értéken történő figyelembe vétele
mellett), másrészt amennyiben a futamidő végén a társaság részéről az
opciós jog érvényesítésére nem kerül sor. A KvfP opciós vételi joga a
társaság részéről eladási kötelezettséget jelent.
Az exit a megállapodás szerint a tulajdonosok általi kivásárlással valósult
meg. A Kft esetében fontolóra kellett venni, hogy mindezt a tulajdonosoknak
magánszemélyként kell megtenni, vagyis a cég által megtermelt eredményt
magánszemélyként még ki kell venni a társaság eredményéből. Mindez
adófizetési (az Szja-ban osztalékadó), továbbá EHO fizetési terhet jelentene.
Szükséges tehát a visszavásárlási technikával kapcsolatosan az adóterhelés
optimalizációjával foglalkozni (pl. saját üzletrész visszavásárlással, társasági
kölcsön magánszemélynek történő adásával). A futamidő lejáratával
kapcsolatosan kérdéses volt még, hogyan teremti meg a cég a likviditását,
hiszen nem elég, hogy a kivásárláshoz szükséges eredmény az
73

ld. az 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 7.§. 11.
bekezdésének a) pontja
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eredménytartalékban rendelkezésre áll, azt ki is kell tudni fizetni. A fenti
gondolatmenet alapján a társaság hitelt vett fel, hogy saját üzletrészként
vásárolja vissza a KvfP tulajdonában lévő üzletrészeket. A Gazdasági
Törvény lazulásának eredményeként a következő nyolc évben, vagyis a
felvett hitel futamideje alatt, ezen értékpapírokat nem kell értékesíteni. Az
exit során bankváltás is történt egy kedvezőbb konstrukciós ajánlat miatt
(EURIBOR+4%-os kamatteherrel), így tehát a felvett hitel 8 éves
futamidővel finanszírozza a teljes eredeti tőkét.
6. Jövőbeli kilátások, tervek
A vállalkozás jövőbeli célja a profitabilitás szem előtt tartásával az óvatos
növekedés, hatékonyság javítás. A válság időszaka és a korábbi évek
tapasztalata alapján a társaság kizárólag olyan megrendelést vállal, ami
mögött valós igény és fizetőképes vevő áll, mindezt jó minőségben és
határidőre kívánja teljesíteni. A vevő fizetőképessége meghatározó szempont
és vizsgálat tárgya, amellett, hogy a társaság nagyobb, megbízhatóbb
cégekkel is kapcsolatban áll. Cél, hogy mindkét fél, a vevő és a társaság
részére is megfelelő megtérülés adódjon.
A vállalkozás jelenleg inkább kisebb volumenben dolgozik és kevesebb
profittal is megelégszik a gyártás mennyiségének mindenáron való növelése
helyett, mely a még mindig bizonytalan piaci környezetben együtt járhat
veszteségek viselésével is. Ebből adódóan jelenleg nincsenek nagyobb
expanziós tervek, stratégiájukban inkább a minőségre, mint a mennyiségre
helyezik a hangsúlyt.
Válságkezelési stratégiájuk alapvetően a túlélésre szorítkozik, próbálják
megoldani a vevők nem, vagy későbbi fizetésének és a szállítók fizetési
határidővel kapcsolatos szigorításaiból adódó likviditási problémákat. A
banki források beszűkülése és a hitelezési feltételek szigorítása mellett a
társaság további rövid lejáratú forráshoz nem jutott hozzá, azonban a
hitelkeret a korábban megállapított mértékben továbbra is rendelkezésre áll.
A fizetőképesség fenntartásában így a tulajdonosok megtakarításainak a
társaság rendelkezésére bocsátása (tagi kölcsön formájában) játszott
kiemelkedő szerepet, a költségtakarékosság mellett az időközben 40 főre
emelkedett alkalmazotti létszám közel fele elbocsátásra került.
2010 év elején enyhe javulást tapasztalt a vállalkozás az iparágban, amely az
árajánlat kérések és megrendelések számának növekedésében követhető
nyomon. A kedvezőbbnek ígérkező piaci tendencia, természetesen a
megrendelések alakulásának függvényében, további óvatos ütemű
beruházásokra,
fejlesztésekre,
a
foglalkoztatotti
létszám
lassú
visszanövelésére ad lehetőséget, amelyet a vállalkozás a versenyben való
helytállás miatt továbbra is szükségesnek tart.
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17. számú mellélet: A kockázatitőke-finanszírozás költségének
kalkulációja a gépipari vállalkozásnál

1. táblázat: A kockázatitőke-finanszírozás költségének számításához
felhasznált hozamértékek, 2005-2008 (%)
Év
2005

2006

2007

2008

Forrás:

Negyedév első
napja
január 3.
április 1.
július 1.
október 1.
január 2.
április 3.
július 3.
október 2.
január 2.
április 2.
július 3.
október 2.
január 2.

BUBOR

3 havi BUBOR a
negyedév első napján
9,33%
7,65%
6,81%
6,07%
6,27%
6,27%
7,03%
8,05%
8,05%
7,90%
7,64%
7,44%
7,50%

(Budapesti

Kockázati
felár
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

bankközi

kamatláb)

(http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak) alapján
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Teljes elvárt
hozam
13,33%
11,65%
10,81%
10,07%
10,27%
10,27%
11,03%
12,05%
12,05%
11,90%
11,64%
11,44%
11,50%

értékek,

2. táblázat: A kockázatitőke-finanszírozás költségének megállapításához
szükséges költségtételek kalkulációja, 2005-2008 (Ft)
Időszak

2005.03.04
2005.04.01

Napok
száma

Fennálló
tartozás (Ft)

28

24 400 000

2005.03.31
2005.06.30

91

Visszafizetendő
tőke (Ft)

Alkalmazott
kamatláb
0

24 400 000

0

Elvárt
hozam
(Ft)

Tőke +
elvárt
hozam (Ft)

Monitoring
díj (Ft)74
(Ai)

13,33%

249 508

249 508

24 400

11,65%

715 950

715 950

24 400

691 136

24 400

2005.07.01

2005.09.30

92

24 400 000

0

10,81%

691 136

2005.10.01

2005.12.31

92

24 400 000

0

10,07%

661 366

661 366

24 400

2006.01.01

2006.03.31

90

24 400 000

0

10,27%

676 587

676 587

24 400

2006.04.01

2006.06.30

91

24 400 000

0

10,27%

701 428

701 428

24 400

2006.07.01

2006.09.30

92

24 400 000

0

11,03%

781 114

781 114

24 400

2006.10.01

2006.12.31

92

24 400 000

0

12,05%

877 072

877 072

24 400

2007.01.01

2007.03.31

90

24 400 000

0

12,05%

884 065

884 065

24400

2007.04.01

2007.06.30

91

24 400 000

0

11,90%

908 990

908 990

24400

2007.07.01

2007.09.30

92

24 400 000

0

11,64%

925 569

925 569

24400

2007.10.01

2007.12.31

92

24 400 000

0

11,44%

936 355

936 355

24400

2008.01.01

2008.03.04

64

24 400 000

24 400 000

11,50%

673 675

25 073 675

24400

9 682 816

34 082 816
Visszavásárlási ár (Ai)

Összesen:

1097

24 400 000

Forrás: saját kalkuláció

3. táblázat: Az elvesztett KKV kedvezményből adódó társasági adófizetési
kötelezettség kalkulációjának alapadatai, 2005-2008 (Ft)
Évek

2005

2006

2007

2008

Társasági adófizetési kötelezettség (ezer Ft)

2262

2792

1316

300

Forrás: A Kft. beszámoló adatai (2005-2008)

74

Az ÁFA levonhatósága miatt a monitoring díj nettó módon kerül beszámításra.
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18. számú melléklet: A hitelfinanszírozás költségének kalkulációja a
gépipari vállalkozásnál

1. táblázat: A hitelfinanszírozás költségének számításához felhasznált
kamatlábak, 2005-2008 (%)
3 havi BUBOR a
negyedév első napján

Kockázati
felár

Teljes elvárt
hozam

május 2.

7,65%

2,50%

10,15%

július 1.

6,81%

2,50%

9,31%

október 1.

6,07%

2,50%

8,57%

január 2.

6,27%

2,50%

8,77%

április 3.

6,27%

2,50%

8,77%

július 3.

7,03%

2,50%

9,53%

október 2.

8,05%

2,50%

10,55%

január 2.

8,05%

2,50%

10,55%

április 3.

7,90%

2,50%

10,40%

július 3.

7,64%

2,50%

10,14%

október 2.

7,44%

2,50%

9,94%

2008
január 2.
7,50%
Forrás: Volksbank ajánlata és BUBOR értékek,

2,50%

10,00%

Év
2005

2006

2007

Negyedév első
napja

(http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak) alapján kalkulálva

2. táblázat: A hitelfinanszírozáshoz kapcsolódó egyéb költségek a lehetséges
igénybevétel időpontjára kalkulálva (Ft)
Megnevezés

Mérték (%)

Költség (Ft)

Folyósítási jutalék

1,0 %

244 000

Hitelgarancia díj (70%-ra)

1,7 %

290 360

Közjegyzői okirat díja (Ft)

-

100 000

Összesen

634 360
Forrás: Volksbank ajánlata alapján kalkulálva
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3. táblázat: A hitelfinanszírozás költségének megállapításához szükséges
költségtételek kalkulációja, 2005-2008 (Ft)
Időszak

Napok
száma

Fennálló
hitel

Tőketörlesztés

Kamatláb

Fizetendő
kamat

Teljes
törlesztés
(Ai)

2005.05.01

2005.07.31

92

24 400 000

2 033 334

10,15%

632 909

2 666 243

2005.08.01

2005.10.31

92

22 366 666

2 033 334

9,31%

532 153

2 565 487

2005.11.01

2006.01.31

92

20 333 332

2 033 334

8,57%

445 323

2 478 657

2006.02.01

2006.04.30

89

18 299 998

2 033 334

8,77%

396 769

2 430 103

2006.05.01

2006.07.31

92

16 266 664

2 033 334

8,77%

364 572

2 397 906

2006.08.01

2006.10.31

92

14 233 330

2 033 334

9,53%

346 645

2 379 979

2006.11.01

2007.01.31

92

12 199 996

2 033 334

10,55%

328 925

2 362 259

2007.02.01

2007.04.30

89

10 166 662

2 033 334

10,55%

265 166

2 298 500

2007.05.01

2007.07.31

92

8 133 328

2 033 334

10,40%

216 166

2 249 500

2007.08.01

2007.10.31

92

6 099 994

2 033 334

10,14%

158 071

2 191 405

2007.11.01

2008.01.31

92

4 066 660

2 033 334

9,94%

103 302

2 136 636

2008.02.01

2008.04.30

90

2 033 326

2 033 334

10,00%

50 833

2 084 167

3 840 835

28 240 843

Összesen

1096

24 400 008

Forrás: Volksbank ajánlata alapján számítva

19. számú melléklet: Kockázati tőke egy édességipari vállalkozásnál
1. A vállalkozás létrehozásának előzményei, rövid cégtörténet
A Smekt Kft. közel húszéves múltra tekint vissza a csokoládégyártás
területén. A cég 1992-ben jött létre, 1997-ben alakult át a jelenlegi formában
működő Kft-vé, jelenleg középvállalkozásként működik. Az átalakulás során
a tulajdonosi kör is megváltozott: közel 30%-ban egy magánszemély, 23%ban egy Kft és 2008-tól 47,6%-ban egy állami kockázatitőke-társaság a
tulajdonosa. A tulajdonos Kft üzletrészeinek több mint 90%-át szintén a
jelzett magánszemély birtokolja, így összességében jelentős a befolyása a
cég működésére.
2. A vállalkozás tevékenysége, cégfilozófiája, az adott ágazatban való
működés sajátosságai, életciklusban elfoglalt hely
A cég fő tevékenysége édességgyártás, édesipari termékek előállítása. A
társaság kezdetben csak szezonális figurális, üreges csokoládékat gyártott. A
folyamatos műszaki és technológiai fejlesztés eredményeként a kis üzemből
néhány év alatt erős középvállalkozássá nőtte ki magát. Így többek között
desszert bonbonok, tartós sütemények, édesipari alapanyagok, cukrászatban
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használt anyagok előállítására is sor került. Induláskor a létszám 10-15 főből
állt, a karácsonyi és húsvéti termékek gyártási ideje alatt elérte akár a 300 főt
is. Jelenleg a székhely Kecskeméten van, két telephelye Nagykőrösön
található, amelyből az egyiken a gyártás történik. A Kft több éves gyártási
tapasztalata alapján bel-, és külföldön egyaránt elismert, jó minőségben gyárt
édesipari termékeket. Termékei egy része a belföldi piacon, másik hányada
pedig Szlovákiában, Szerbiában és Romániában a határmenti településeken,
Kanadában és az Egyesült Államokban kerül értékesítésre. Termékei számos
nagy üzletlánc (például: Tesco Global Áruházak Rt., SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft., Auchan Magyarország Kft, Profi, Csemege-Match, CBA,
Reál stb.) polcain megtalálhatóak. A cég ISO 9001:2000 minőségbiztosítási
rendszer szerint működik (1999-től) és HACCP tanúsítási rendszerrel
rendelkezik, háromévente magújító, évente pedig HACCP és ISO 9001:2000
felügyeleti auditok vannak. A társaság lineáris-funkcionális szervezeti
formában működik, a feladatok és hatáskörök felosztása szakmai
szempontok alapján történik, az ügyvezető mellett az egyes szakterületekért
felelősek kerülnek kijelölésre az alábbi területeken: gyártás, csomagolás,
irányítás, raktár, minőségirányítás, labor és élelmiszerbiztonság, pénzügy
(könyvelést külön cég végzi, helyben a számlázás történik), munkaügy,
rendszergazda (az üzemgazdasági feladatokért felel).
Cégfilozófiájuk az „Édes minőség”, ami azt jelenti, hogy a társaság a
számukra elérhető legjobb ár/érték arányú termékeket kívánja gyártani,
vagyis amellyel szemben még van megfelelő fizetőképes kereslet, egyben
egy bizonyos fogyasztói elégedettséget elérő minőségi szintet is képes
biztosítani. A vállalkozás életciklusa erősen hullámzó képet mutat, jelenleg
az érettség szakaszában tartózkodik.
Az ágazatban (élelmiszeripar) való működés sajátossága a cég számára
egyrészt a szezonalitás kezelése, illetve a gyártás speciális gépigénye. Ez
utóbbi fontos következménye, hogy azok alacsony likviditása (nehéz
értékesíthetősége) miatt a finanszírozók részéről túl kockázatosnak ítélt a cég
tevékenysége. Fontos még a minőségi termék előállítás kérdése, amely
elsősorban a bevonós termékek és csokoládék előállítása közötti
különbségen alapul. Ugyanis míg a csokoládé kakaómassza és kakaóvaj
elegyéből készül, addig a bevonó a kakaóporhoz történő növényi zsiradék
hozzáadásával állítható elő. Utóbbi élvezeti értéke csökken, ugyanakkor
gyártási oldalról költséghatékonyság érvényesül, egyben a vásárlónak
olcsóbb terméket jelent. Ez erős piacbefolyásoló tényező, miközben fontos,
hogy a termékeken érvényesíthető árrés nagyságát is befolyásolja. Az
édesipar piaca egyébként erősen behatárolt, s azon rendkívül nagy a verseny.
3. Innovációs képesség és készség
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A cég innovációs készsége alapvetően meglenne, képessége viszont kérdéses.
Az egyik legfontosabb dilemma azonban, hogy érdemes-e innovatív
fejlesztésekbe kezdeni, mikor a piac nem reagál arra, nincs azzal szemben
fizetőképes kereslet, a vevő nem jutalmazza a termékfejlesztést. A cég
részéről ugyanis történt próbálkozás innováció keretében megvalósuló
termék bevezetésére (Bioaktív szelet). A cél a csokoládé
(boldogság)hormonokra való kedvező és a gyógynövények gyógyhatásának
ötvözése. A magas ár miatt a piac azonban nem fogadta jól a terméket. A
piacra történő bevezetéskor a fogadtatása pozitív volt, a későbbiekben
azonban nem volt rá igény, ugyanis a hazai vevők számára árarányosan nem
biztosított többletértéket (és külföldön sem volt igazán kelendő). A
gyógyhatású készítményeket inkább tabletták, étrendkiegészítők formájában
fogadják el a vásárlók. Termék innováció tehát nincs a vállalkozásnál.
Technológiai innovációban inkább vannak lehetőségek, gyártás és
csomagolás oldalról is szükség lehet fejlesztésre. Jelenleg az üreges
termékek kézi csomagolásának gépi kiváltására lenne például igény. A
beruházások értékeléséhez szükséges vizsgálni a jelenértéket, azonban az
édesipar piacán meglehetősen nehéz az előrelátás, annak alakulása jelentősen
függ az új belépők megjelenésétől, piaci magatartásától. Gyakori, hogy az új
szereplők hirtelen lenyomják az árakat árversenybe kényszerítve a piacon
lévőket, így a bevételek tervezhetősége nagyon megnehezül (jelenleg a
lengyelek, szlovákok értékesítik kifejezetten nyomott áron a termékeket). A
társaság eddig megvalósult beruházásai a már kialakult ügyfélkör igényeihez
igazodva elsősorban a meglévő kapacitás bővítését szolgálták. Fontos
figyelembe venni azt is, hogy a beruházások keretében megvalósuló műszaki
berendezések, eszközök működtetése jelentős forgóeszköz szükséglettel
párosul. A forrásigény ezzel együtt megnövekszik, amelynek biztosítása
hiányában a gépek csak alacsony kapacitáskihasználtsággal működnek, ami
pedig jelentős hatékonyságromlással jár (úgymint a kockázati tőkéből
vásárolt gyártósorok esetén).
4. Finanszírozási szerkezet jellemzői
A vizsgált társaság a csokoládégyártás területén közel húszéves múltra tekint
vissza. A középvállalkozásként működő Kft finanszírozási szerkezetében a
rendelkezésre álló külső források közül többféle eszközzel is élt, de
tulajdonképpen valamennyi kapcsán negatív tapasztalatokat szerzett, melyek
hozzájárultak ahhoz, hogy az egyes megoldásokat a későbbiekben nem
kívánják majd igénybe venni.
A cégnek 2008-ban 95 millió Ft-os faktor kerete volt, amelyre jelentős
mértékű, 23%-os kamatot érvényesítettek. Ez a piaci viszonyokhoz képest
magas kamat annak ellenére került felszámításra, hogy a faktorálás típusa
visszkeresetes volt, amely a vevő nemfizetésének eladó által történő
vállalása miatt elvileg alacsonyabb díjjal jár, mint a visszkereset nélküli
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változat (ez utóbbi lehetőséget a faktor elutasította). Általában javasolt
megbízhatóságuk okán az ismert nagyvállalkozások, áruházláncok számláit
és a kedvezőbb díjszámítás miatt visszkereset nélküli formában faktoráltani,
ugyanakkor a gyakorlatban nem mindig érvényesül a jelzett vevői kör
részéről a korrekt üzleti magatartás, így a faktoring előnyeit a vállalkozások
kevéssé tudják kihasználni.
A vállalkozás lízinget egyáltalán nem használ, mivel a kisvállalkozások
egyik legfontosabb hosszú távú finanszírozási forrásának 75 igénybe vételi
lehetősége az édesiparban gyakorlatilag nem működik. Az ágazatban
használt speciális gépek értékesíthetőségének nehézségei miatt a lízingcég a
magas kockázatot a szektor számára elfogadhatatlan mértékű
kamatfeltételekkel kívánja kompenzálni.
A cég pályázatot nyert a Széchenyi terv keretében, azonban az akkori
kormányváltás miatt a megkövetelt fedezet előírásában módosítás történt,
amelyet a cég nem tudott teljesíteni, így a forrást nem tudták lehívni.
A társaság korábban döntően hosszú lejáratú hiteleket vett igénybe (Európai
Technológiai Hitel, műszaki fejlesztési és egyéb hosszú lejáratú hitelek), a
gazdasági körülmények változása következtében a megnövekedett
kockázatok miatt a bank azok egy részét rövid lejáratúra konvertálta, vagyis
a cég számára azokhoz a tervezetteknél előbb kapcsolódott visszafizetési
kötelezettség. A banki magatartás tehát nem vállalkozást segítő, inkább
szigorúbb elbírálást jelentett. A vállalkozás Ft alapú hiteltartozásai utáni
jelentős kamatteher (18%) komoly versenyhátrányt jelentett a partnerek jóval
alacsonyabb kamatú (5-6%) euró alapú hiteleihez képest.
Az ágazatban (élelmiszeripar) való működés kapcsán finanszírozási
szempontból két sajátosságot emelek ki: egyrészt a szezonalitás kezelését,
másrészt a gyártás speciális gépigényét.
5. A kockázatitőke-finanszírozás körülményei, tapasztalatai, alternatív
finanszírozási konstrukciók vizsgálata
A kockázati tőke igénybevételét egy műszaki fejlesztési és az ahhoz
kapcsolódó forgóeszköz finanszírozási igény egyidejű teljesíthetőségének
lehetősége alapozta meg. A kockázati tőkét egy állami kockázatitőkebefektető társaság, a KvfP bocsátotta rendelkezésre 2008 januárjában.
A műszaki beruházás, jelen esetben csomagoló gépek, gyártó vonal, egyéb
műszaki berendezések vásárlása önmagában azonban nem elégséges, a
berendezések meglétén túl szükséges bizonyos szintű forgóeszközt
biztosítani, amely nélkül nem tud beindulni a termelés. A kétféle
75

A lízingpiac majdnem egészét lefedő Lízingszövetség tagi adatszolgáltatáson alapuló
közlése szerint a lízinget igénybe vevő vállalkozások több mint 90%-a KKV, a kihelyezések
kb. 42%-a irányul KKV-k felé. (BANKÁRKÉPZŐ TANÁCSADÁS ÉS OKTATÁS (2008),
48. o.)
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eszköztípust finanszírozó forrásnak együttesen szükséges megjelennie. A
kockázati tőkéből közvetlenül forgóeszköz finanszírozására nincs lehetőség,
azonban a finanszírozó részéről megnyilvánult a segítő szándék ennek
megoldásával kapcsolatosan, amely meggyőzte a társaságot a forrás
bevonásáról. A KvfP tulajdonosai között egyébként 5 bank is található,
illetve a kapcsolati tőkén keresztül, valamint a finanszírozóval az arról szóló
tárgyalások alapján a társaság joggal számított az állami segítségre.
A társaság a kockázatitőke-típusú finanszírozást egyébként nem ismerte, de
hallott már arról, a lehetőséggel a KvfP direkt megkeresése alapján élt. A
csomagológépek stb. vásárlásának finanszírozásához más alternatíva
mérlegelésére nem került sor, döntő volt a kapcsolódó forgóeszköz
finanszírozás megszerzésének lehetősége. A finanszírozás lebonyolítása
jelentős időigénnyel járt (3-4 hónap), az igényléstől pedig kb. 1 év telt el a
gépek üzembe helyezéséig. Egyhetes átfutási időt és pénzügyi forrásokat,
tulajdonképpen részbeni előfinanszírozást is igényelt az Áfa befizetése (100
millió Ft-ra 20 millió Ft-ot), amelyet követően folyamatosan kerülhetett csak
sor a tőke lehívására. A lebonyolításban, a megnövekedett adminisztráció
teljesítésében a cég részéről az ügyvezető és a főkönyvelő vett részt.
Az új tulajdonos megjelenése különösebb változást nem okozott a
vállalkozás életében, ugyanis nem voltak olyan mérvű döntések, amelyekhez
szükséges lett volna a KvfP hozzájárulása. A cégvezetés tisztában volt azzal,
hogy az új tulajdonos 5 év múlva ki fog szállni a vállalkozásból, így a
menedzsment nem zárkózott el a külső tulajdonos átmeneti vállalkozásba
kerülésétől. Az exit az 5 éves befektetési időtartam leteltével, a tulajdonosok
általi kivásárlással valósul majd meg. Nehézséget jelenthet a szükséges
ellenérték összegyűjtése, amelyet egyelőre a meglévő hitelek
visszafizetésével, azt követően új hitel felvételéből, illetve a felhalmozódott
eredménytartalékból terveznek teljesíteni.
A kockázatitőke-finanszírozással kapcsolatosan a vállalkozásnak elsősorban
negatív tapasztalatai vannak. Az egyik legfontosabb, hogy az ígéretekhez
mérten a forgóeszköz hitel megszerzésében szakmai segítséget nem kaptak.
A termelés megfelelő felfuttatására így nincs lehetőségük, a tárgyi eszköz
hatékonyság mutató rendkívül kedvezőtlenül alakul. Ez azt jelenti, hogy túl
magas a tárgyi eszközök állománya a forgalomhoz képest, mivel a gépek
40%-os kihasználtsággal működnek. A kapacitáskihasználás növeléséhez
további forgóeszköz finanszírozás lenne szükséges, amelynek következtében
a mutató is javulna. A kockázatitőke-finanszírozás okán bekövetkező
hatékonyság romlás miatt így rosszabb lett a cég banki pozíciója. Ezt erősíti
az is, hogy a bank közvetlenül a tőke igénybevétele kapcsán is
kockázatosabbnak ítélte a vállalkozást, mivelhogy vissza kell fizetni
hozamaival együtt 5 év múlva a finanszírozótól kapott 100 millió Ft-ot. A
bank számára kérdésessé vált, hogy hogyan és miből tudja majd a
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vállalkozás azt teljesíteni, s pótlólagos hitelt azért nem nyújt, mert a
kockázatitőke-finanszírozáshoz kapcsolódó kötelezettséggel együtt nem látja
biztosítottnak a visszafizetést. A vállalkozás céljai között a tőkefinanszírozás
igénybevételével az egyébként is fennálló jelentős kamatterhek csökkentése
is szerepelt, de éppen az ellenkező hatást érte el. Tény, hogy rossz
időzítéssel, a válság idején vették igénybe a tőkepótlást, amikor a hitelezési
feltételek amúgy is szigorodtak, de tény az is, hogy annak okán nem kaptak
további hiteleket, a meglévők feltételei pedig szigorodtak.
1. táblázat: Egyes jövedelmezőségi helyzetet jelző mutatók
változása, 2007-ről 2008-ra (%)
Mutató
változása
2008/2007

Árbevétel
arányos
jövedelmezőség
-69%

ROE
-17%

Bérarányos
jövedelmezőség
-47%

ROA

ROI

-24%

-21%

Komplex
jövedelmezőség
-66%

Forrás: Kft beszámoló adataiból (2007, 2008) számítva
A kockázati tőke 2008. januári folyósítása miatt annak eredményre,
jövedelmezőségre vonatkozó hatásainak kimutatása egyelőre nem célszerű,
főleg azért sem, mert a válság idején vették igénybe a tőkepótlást, s az egyes
mutatók változását elsősorban ennek hatásai alakították (1. táblázat).
6. Jövőbeli kilátások, tervek
Az esettanulmány elkészítése a hazánkat is sújtó világgazdasági válság
időszakára esett, amikor a hazai cégek nagy részének még tervei sem voltak
a recesszió átvészelésére. Ugyanakkor a KKV szektornak kellene a
stabilizációs folyamat motorjának lennie, hiszen elvitathatatlan annak
gazdaságélénkítő potenciálja és a munkahelyteremtésben, illetve
megőrzésben betöltött szerepe. A válság következménye a vállalkozásokra
nézve sokféle, de különösen jelentős lehet a hatás azoknál, amelyek
valamilyen külső finanszírozási forrást vettek igénybe, s azzal kapcsolatosan
bizonyos mértékű eredmény „termelési” elvárással, illetve visszafizetési
kötelezettséggel néznek szembe.
A vállalkozások többségénél főként a nagyméretű kereskedelmi láncok
erősen aszimmetrikus alkuereje nyomán kialakult nettó hitelezői pozíció
javítására egyfajta megoldás lehet a Kereskedelmi Etikai Kódex szigorítása,
erre vonatkozó előírás beépítése. Igaz ugyan, hogy mint eszköz,
hatékonysága kétséges, ugyanis betartása csak önkéntes vállalás esetén
várható. További alternatíva törvényi keretek között szabályozni a fizetési
fegyelemre vonatkozó piaci magatartást, amely konkrét előírást tartalmazna:
pl. 30 napon túli határidőt jelentősen meghaladó fizetési határidő kikötése
esetén előlegfizetési kötelezettség állna fent, vagy a jegybanki alapkamatot
jelentősen meghaladó mértékű, az okozott hatékonyság romlással arányos
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kamat felszámítási lehetőséget biztosítana. Ugyanis, ha a jegybanki
alapkamat mértékével szembeállítjuk, hogy a termelő likviditás hiányában
nem tudja működtetni a kapacitását, így a megjelenő produktivitás romlás és
nyereség csökkenés ellenében a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű
kötbér nem jelent kompenzációt. E vonatkozásban történt kezdeményezés,
de egyelőre sikertelenül („Visszadobta Sólyom a gazdákat védő törvényt”).
Az egyes ágazatban gyártók összefogása, közös fellépése a külföldi
versenytermékek piacra történő szabad beáramlása miatt nem jelentene
megoldást. A fenti problémát részben orvosolhatná még a faktoring, de ez
csak a szektor számára még megfizethető költségekkel, támogatott
konstrukció rendelkezésre állásával lenne kihasználható.
A válság miatt szigorodtak a banki hitelfeltételek, a fedezeti előírások, a
hitelek átsorolásával nem tervezett visszafizetési kötelezettségeket írnak elő.
További problémát jelent, hogy bár az MFB Zrt-n keresztül rendelkezésre
állnak az államilag meghirdetett hitelprogramok, a gyakorlatban azokhoz a
cégek egy jelentős része nem jut hozzá. Mivel a kihelyezések nagy része
refinanszírozásban, kereskedelmi bankokon keresztül történik, a
vállalkozóval kapcsolatba kerülő bank már saját hatáskörében dönt a hitel
odaítéléséről, vagyis joga van a kiadott program kedvező feltételeinél jóval
szigorúbbat kikötni, amely így a szektor egyes cégei számára már nem
vállalható (pl. a korábbi fedezettség 2-3 szoros nagyságrendjéhez képest
2009-ben akár 5-6 szoros fedezettséget is elvárt). Az élelmiszeriparra
vonatkozó új Garancia program sem érte el a célját, mivel igénybevételéhez
fedezet kell biztosítani.
A társaságnak hosszú távú válságkezelési stratégiája az instabil gazdasági
környezet miatt nincs, alapvetően az éppen aktuális problémákra reagálnak.
A stratégia hiánya azonban nem a felkészületlenség vagy egyéb belső
tényezők következménye, hanem alapvetően külső meghatározottságú,
miután a pénzügyi úton történő megoldási változatok számbavételre és
egyben elutasításra kerültek. Mindeközben körvonalazódik a társaságnál a
válságból való kilábalás útja, amely a termelési kapacitások megfelelő
kihasználásán alapuló, nem pénzügyi, hanem kereskedelmi kapcsolatra épülő
projekt kidolgozását takarja. Egyik, számukra kivédhetetlen hatás az
árfolyam ingadozás, ugyanis az alapanyagok egy részét euróban vásárolják,
amely viszont szükséges a termelés fenntartásához, különben nincs árbevétel
képzésére lehetőség.
A vállalkozásnál 2009-ben már nagyon jelentős, 30-40%-os volt a forgalom
visszaesése, több beszállítója is felszámolásra került, kevesebb létszámmal
dolgoztak. 2008-ban a vállalkozásnál magas volt a bérköltség, a munkaerő
viszont alacsony hatékonysággal dolgozott (kifejezetten a kézi csomagolás
esetében jelenik ez meg). Egyelőre inkább a cégnek a szakképzett, minőségi
munkaerő hiánya okoz problémát, s indokolja az alacsonyabb alkalmazotti
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létszámot, alacsony hatékonyságút pedig nem éri meg foglalkoztatni. A
jelenlegi gazdasági helyzet miatt beruházást nem terveznek, mivel
bizonytalan a piac felvevőképessége és a forrásszerzés lehetőségei minden
úton beszűkültek.
Az uniós csatlakozás elvi következményével, miszerint szélesedik a
felvevőpiac, számolt a vállalkozás, azonban azóta a megjelenő versenytársak
miatt inkább kiszorult onnan. Jelentős a multinacionális cégek hatalma, akik
a céget az import áruval történő helyettesíthetőséggel fenyegetik (ha nem
szállítja le a cég az alkalmazott árat, kilistázza a beszállítók közül). Az
erőforrások árai mindeközben mennek felfelé, a járulékteher emelkedett, nőtt
az áfa, beszűkült az árrés.
Jelentős mértékben romlott a cég likviditási helyzete. A jobb vevők 30
napos, az üzletláncok 60-90 napos határidővel vagy még később fizetnek.
Ezzel szemben a szállítók többsége legfeljebb 30 napos határidőt ír elő. A
cég tehát jelentős nettó hitelezői pozícióban van. A helyzetet súlyosbítja,
hogy az üzletláncok 100%-os visszáru kötelezettséget írnak elő, ami azt
jelenti, hogy ha a cég által beszállított termék nem kerül értékesítésre, az
visszaküldésre kerül és annak kapcsán visszavételi kötelezettség van. Így a
legyártott termékekhez kapcsolódó költségeket a vállalkozónak meg kell
finanszírozni, megtérülésük pedig bizonytalan. A fentiek miatt állandó
forgóeszköz finanszírozás után kell nézni, a szállítót, illetve a hitelek
törlesztését folyamatosan fizetni kell. A legtöbb cég rulírozó jellegű
forgóeszközhitelt igényel. Probléma az is, hogy nemcsak vállalkozási,
hanem ágazati szinten is nőnek a készletek, ami tovább csökkenti az
értékesítési árat és rontja a vállalkozás eredményességét. A vállalkozás tehát
kényszerpályán mozog, a piacot uraló multinacionális cégekkel kénytelen
szerződést kötni. Amíg ezek a cégek és a jelzett körülményekkel uralják a
piacot, addig a hazai vállalkozás megfelelően kihasználni a kapacitásait,
hatékonyan működtetni a munkaerőt nem tudja. Lehetőség abban állna, ha
jelentős forgóeszköz tőkével rendelkezne, de a hazai vállalkozásokra ez nem
jellemző, annak hiánya a beruházási tevékenységet is visszafogja. A
követeléskezelés nem hatékony, a felszólító levelek eredménytelenek, a
vevők telefonos elérhetősége problémás, jogi eljárás kezdeményezésére nem
került sor.
A vállalkozás a jövő alakulását meglehetősen bizonytalannak látja, de
véleményük szerint a piac fogja eldönteni, hogy melyik cég maradhat
versenyhelyzetben. A nemzetközi verseny is nagyon erős az édesiparban, a
lengyel, szlovák oldalról nagyon olcsó termékek kerülnek a hazai piacra.
Segítséget jelentene az euró rendszerbe történő belépés, így az árfolyam
változás következményeivel nem kellene számolni. A vállalkozás
várakozásai egyébként most az árfolyam stabilizálódása irányába mutatnak.
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A cégvezetőnek nagyon sok aspektust, tényezőt kell vizsgálni, felmérni,
hogy mekkora és milyen típusú kockázattal kell szembesülni. Ez önmagában
is nehéz, amely a jelenlegi körülmények között még inkább megnehezíti a
döntéshozatalt. Várakozásuk szerint kb. 1,5 év szükséges ahhoz, hogy a piac
rendeződjön, ezen túl a választásokat is meg kell várni, amely véleményük
szerint erőteljesen meg fogja határozni a cég életét. Lényeges kérdés lesz,
hogy az új kormány milyen mértékben és hogyan támogatja a hazai
termelőket, a KKV szektort. Ez bizonytalanságot jelent, de egyben reményt
is ad számukra a helyzet megváltozását illetően.
20. számú melléklet: Kockázati tőke egy gyorsfagyasztott zöldségek
előállításával foglalkozó társaságnál
1. A vállalkozás létrehozásának előzményei, rövid cégtörténet
A BonFreeze Zrt-t egy francia vállalat alapította 1998-ban, zöldmezős
beruházással az ország keleti régiójában Debrecentől 32 km-re nyugatra. A
vállalkozás csődbe ment, mivel az akkori francia tulajdonosok minden
beruházást hitelből kívántak finanszírozni, így egy nehéz gazdasági évben a
hitel visszafizetési kötelezettségének elmaradása miatt a bank a tulajdonosi
jogot átvette, majd értékesítette azt a termelőknek. A középvállalkozásként
működő üzem a térségben nagy jelentőséggel bíró két mezőgazdasági
termelőüzem tulajdonába került 2005-ben, melynek előnye, hogy a termelői
és feldolgozói érdekviszonyok egybe estek. Jelenleg 100%-ban a KabaBurgonya Burgonyatermelő, Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet
a tulajdonos.
2. A vállalkozás tevékenysége, cégfilozófiája, az adott ágazatban való
működés sajátosságai, életciklusban elfoglalt hely
A vállalkozás gyorsfagyasztott zöldségek előállításával, tárolásával és
értékesítésével foglalkozik. Fő termékei a fagyasztott csemegekukorica,
zöldborsó, zöldbab, különböző színű paprika termékek, karfiol, brokkoli,
paradicsom, különböző zöldségkeverékek és bio zöldségtermékek. Az
előállított késztermékek jelentős hányada az országhatárokon kívül kerül
értékesítésre, Európa szinte minden országa felé, de elmondható, hogy az
üzem a magyar piacon is jelentős szerepet tölt be a gyorsfagyasztott
termékek forgalmazásában. A társaság által feldolgozott nyersanyag több
mint háromnegyede az üzem körüli 15 km távolságon belüli termelői
körzetben termelődik meg. Ez a páratlan adottság hozzásegíti a vállalkozást
a termelőkkel való szoros együttműködéshez, melynek célja jó minőségű
nyersanyag megtermelése, és a feldolgozó üzembe történő gyors beszállítása.
A feldolgozó üzem beszállítói köre döntően a hajdúsági löszhát jó termő
adottságú, öntözhető földjein gazdálkodó termelő egységei közül kerül ki,
akik a HACCP, ISO 9002 és az EUREPGAP minőségbiztosítási rendszer
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valamelyikét használják. A vállalkozás gazdálkodási stratégiája, hogy nagy
hangsúlyt fektet a jó minőségű termékek előállítására és a vevők igényeinek
maradéktalan kielégítésére. Cégfilozófiájában a dolgozóinak hosszú távra
munkalehetőség biztosítása és a vevői elégedettség elérése fogalmazódik
meg. Ennek érdekében működteti a HACCP rendszert, illetve kiépítette a
magas szintű EFSIS (BRC) rendszert is. Szorosan együttműködik
termelőivel az alkalmazott termesztés technológia kidolgozásában és
alkalmazásában, valamint annak ellenőrzésében. Ezen túl anyagilag is
támogatja őket a minőségbiztosítási rendszereik kiépítésében. Késztermékeik
így visszakövethetők a vetőmagig. A BonFreeze hosszú távú működési
stratégiája az, hogy stabil, megbízható termelői körrel, jól képzett szakmai
gárdával, magas technológiai színvonalon, kiváló minőségű és bővülő
mennyiségű termékeket állítson elő, továbbá feldolgozói tevékenységével
egyre nagyobb szerephez jusson az európai és hazai piacokon.
Az ágazatban (élelmiszeripar) való működés elsősorban a finanszírozási
források elérhetősége szempontjából meghatározó. A hazai fagyasztott
árucikkek piacán meghatározó termék a csemegekukorica, amelynek az
export piacon is hasonló fontosságú az aránya. Hátrányosan érintette a
társaságot a 2000-ben hozott Római Szerződés (Feldolgozott élelmiszerek
piaci szabályozása, Non-Annex I. rendszer) egy pontja, ami szerint
Magyarországon a csemegekukorica feldolgozás kiemelkedően jól teljesítő
ágazati tevékenységnek számított és az EU-s szabályozás szerint minden
feldolgozott
termékre
igénybe
vehető
támogatás,
kivéve
a
csemegekukoricára. A legtöbb hűtőipari cégnél a feldolgozott termékek
minimum 50%-át jelenti, vagy ennél még magasabb az aránya a termék
szerkezeten belül, így jelentős mértékű EU-s támogatástól esnek el a cégek.
Ugyanakkor a termék struktúrában más termék is található, a benyújtott
pályázatokban ezek kerülnek kiemelésre, azokhoz kapcsolódóan történik
támogatásigénylés.
Szintén ágazati sajátosság az 5 éves piaci ciklikusság. Ennek kapcsán
érdemes megemlíteni, hogy jelen esetben a termelői tulajdonlás együtt jár a
nyersanyag termelés biztosításával, melynek előnye, hogy közvetlenül a
termelő látja az iparág alakulását, a piac pillanatnyi helyzetét. Ugyanis a
piacon 5 éves szakaszok vannak, melyben van egy erős piaci túltermelés,
majd erős piaci túlkereslet. Túltermelés esetén költségcsökkentés címén csak
az önköltség körülbelül 60%-át kitevő nyers- illetve alapanyaghoz lehet
hozzányúlni, a többi részben a növekvő energiaköltség (külső adottság a
cégnek), illetve a munkabér, személyi jellegű kifizetések (amelyeket
igyekszik a társaság állandó nagyságrendben tartani).
A vállalkozás jelenlegi életszakasza a korai növekedés (korai terjeszkedés)
szakasza, ekkor részesült a kockázatitőke-finanszírozásban is. Az
életciklusban elfoglalt hely meghatározása egyébként elég nehézkes a
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vállalkozás szemszögéből, mivel az adott ciklust egy termékre jobban rá
lehet illeszteni, de iparra, vállalkozásra viszonylag nehezen (a hazánkban
körülbelül 1950-től indult iparág például jelenleg a növekedés szakaszában
van).
3. Innovációs képesség és készség
A társaság üzem és a gyártósora magas technológiai és higiéniai szinten
készült, melyeket a technológiai fejlődést követve folyamatosan fejlesztenek.
Ennek eredményeképpen napjainkban a feldolgozás volumene meghaladja a
15 000 tonnát, a tárolókapacitás pedig az utóbbi évek jelentős fejlesztéseinek
köszönhetően több mint 8 000 tonna. 2006-ban bővítésre került a
tárolókapacitás, 2007. év elején pedig beüzemelésre került az a korszerű és
nagyteljesítményű csomagológép, amely 300 g-tól 2,5 kg-os
egységcsomagokban képes kicsomagolni a készterméket. A fejlesztéseken
túl saját laboratórium biztosítja az importált és a saját előállítású termékek
folyamatos ellenőrzését. A társaság szemszögéből ítélve, a mai napig is azért
működnek, mert magas az innovációs készségük. Az innovációs képesség
azonban már a rendelkezésre álló és megszerezhető tőke függvénye. Az
elmúlt 10-11 évben 2-3 évenként jelentős beruházást hajtottak végre, hitel és
lízing, illetve az ezekhez szükséges saját forrásból. Ebben az időszakban a
fejlesztésekben megvalósuló tulajdonosi saját tőke invesztíció 500-600
millió Ft volt.
4. Finanszírozási szerkezet jellemzői
A vizsgált Zrt. gyorsfagyasztott zöldségek előállításával, tárolásával és
értékesítésével foglalkozik. A társaságnál az 1998-as megalakulás óta
osztalék kifizetésére nem került sor, a visszaforgatott hányad tehát 100%-os.
A nyereség azonban a fejlesztési elképzelésekhez nem elegendő. Beruházási
célra a belső forrásokon és a kockázatitőke-típusú finanszírozáson kívül
hosszú lejáratú beruházási, illetve tartós forgóeszköz hiteleket vettek
igénybe, a 2008-ban megvalósuló energetikai célú projektjükhöz a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kaptak támogatást. Az említett
hitelek CHF (5,8% kamat), illetve EUR (6,7% kamat) alapúak voltak, így az
akkori forint konstrukciókhoz képest jelentősen alacsonyabb kamatterhet
jelentettek. Könnyebb és gyorsabb hosszú lejáratú finanszírozási lehetőséget
jelentett a banki forrásoknál 2006-ban a lízing konstrukció, amelynek
segítségével egy targonca és egy borsó betakarító kombájn beszerzésére,
körülbelül 100 millió Ft-os értékben került sor.
A korábbi kisebb volumenű termelés alapvetően saját forrásból került
finanszírozásra, azonban nagyobb kapacitásnál egyre nagyobb forgóeszköz
finanszírozási problémával kellett szembenézni, amelyhez már jelentős banki
hitelállomány kapcsolódik. Ennek okán a társaság 2007 áprilisától 50 millió
Ft-os rulírozó jellegű folyószámlahitel keretet kapott. Szintén rövid lejáratú
finanszírozási eszközként használja és szintén 2007-től él a társaság a
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közraktárjegy fedezete mellett nyújtott hitel igénybevételi lehetőségével.
Ezen rövid lejáratú forrástípus 2008-ban újabb 1 000 millió Ft-tal támogatta
a forgóeszközök finanszírozását. A rövid lejáratú források állománya és
aránya a kötelezettségek között jelentős nagyságrendű és növekvő (2007-ben
81%, 2008-ban 91%), mindemellett a hosszú lejáratú tartozásokkal együtt a
saját tőke rovására is növekszik (2008-ban a saját tőke aránya mutató 39%-ra
csökkent). Ennek következtében számolni kell a kapcsolódó kockázatokkal
(likviditás fenntartási kockázat, megújítási kockázat, kamatláb
változékonyságból adódó kockázat).
Az ágazatban (élelmiszeripar) való működés egyrészt meghatározó a
finanszírozási források elérhetősége szempontjából, mivel a 2000-ben hozott
Római Szerződés (Feldolgozott élelmiszerek piaci szabályozása, Non-Annex
I. rendszer) egy pontja szerint a támogatás minden feldolgozott termékre
igénybe vehető a csemegekukoricát kivéve (miközben a termékszerkezeten
belül a legtöbb hűtőipari cégnél a feldolgozott termékek minimum fele vagy
ennél még magasabb az aránya a csemegekukoricának), másrészt az 5 éves
piaci ciklikusság miatt, melyben van egy erős piaci túltermelés, majd egy
erős piaci túlkereslet.
5. A kockázatitőke-finanszírozás körülményei, tapasztalatai, alternatív
finanszírozási konstrukciók vizsgálata
A társaságnál problémát okozott, hogy a termelés megnövekedett
volumenéhez kapcsolódóan igénybe vett bértárolás túlságosan magas áron
történik. Ezen költségcsökkentés kapcsán a cég tárolókapacitás bővítést
határozott el. A beruházáshoz egy uniós pályázati támogatást szerettek volna
elnyerni, amelyből a vissza nem térítendő támogatás a beruházás 40%-át
fedezte volna, a fennmaradó 60%-ot kellett más forrásból finanszírozni. A
hiányzó rész feléhez (30%) banki hitel állt rendelkezésre, a másik 30%-ot
saját forrásból kellett biztosítani. Ez utóbbi 95 millió Ft-ot finanszírozta a
kockázati tőke, amely a jegyzett tőkéből (95 millió Ft/695 millió Ft) 13,6%os, vagyis viszonylag kis részesedést jelentett. A bank számára, mivel az
megjelent a saját tőkében, elfogadható volt saját erőként. A cég a fejlesztés
eredményeképpen 2008-ban körülbelül 20 ezer tonna előállított mennyiség
körülbelül feléhez kapcsolódóan rendelkezett saját tároló kapacitással, a
további mennyiség bértárolásban került elhelyezésre, illetve azonnali
értékesítéssel spot piacon árengedménnyel történt az eladás.
Budapesten egy különböző befektetési, pályázati lehetőségekről szóló
konferencián részelőadóként szerepelt a KvfP igazgatója, ezen figyelt fel a
vállalkozás az állami kockázatitőke-típusú finanszírozásra. Az Adatlap
kitöltését követően történt meg a KvfP személyes megkeresése. A piaci
alapon nyugvó kockázatitőke-finanszírozás nem jött szóba a magasabb
hozamelvárás miatt. Bár magas volt a kényszer az innovációra, a bértárolás
költségeinek csökkentésére, de a cég megítélése szerint nem tudta volna azt
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az előnyt nyújtani, amit egy piaci alap elvár, vagyis hogy kiemelkedő legyen
a profitabilitása. Az alternatív finanszírozási megoldások közül szóba jött a
tulajdonosi hitel nyújtása, de az nem volt elegendő nagyságrendű. Mivel a
bank a szükséges 60%-ot tisztán nem finanszírozta, így további hitelből sem
lehetett előteremteni a hiányzó forrást. Igénybe vehették volna még a cég
külföldi kapcsolatrendszerét, ami olasz tőke bevonást jelentett volna, de
mivel 2006-ban, nem sokkal az uniós csatlakozás után történt a beruházás, a
várható hatások bizonytalanságai miatt ennek reális esélye nem volt. Így
tehát, reálisan szóba jöhető alternatívák hiányában, ha a KvfP a jegyzett
tőkébe nem száll be, akkor nem valósult volna meg a fejlesztés.
Az adminisztrációs és időszükségletet tekintve a társaság nem értékelte
bonyolultnak a folyamatot, megfelelő rugalmasságot tapasztaltak (pl. faxon
történő elküldéssel is megoldható volt a dokumentumok eljuttatása),
személyes jó kapcsolatok alakultak ki. Viszonylag elfogadható időn belül, 2
hónap alatt el lehetett jutni a szerződés megkötéséig. A jelentős
adminisztráció külön adminisztrátor munkáját nem igényelte, beépült a
mindennapi tevékenységek közé a meglévő munkaerőt megterhelve. A
kapcsolódó költségek nem haladták meg egy hitel típusú finanszírozás
költségeit, a kockázati tőkével történő finanszírozás a KvfP üzletpolitikája
szerinti legalacsonyabb kockázati felár miatt (0,50%) a hitelnél alacsonyabb
kamatmarzs mellett történt. Ugyanakkor a kötelezettségvállalás bizonyos
pontjának alkalmazása nehézségeket okozott a társaság életében. Az idegen
tulajdonos megjelenése túlságosan megkötötte (ennek a nagyobb)
vállalkozásnak a működését. Egy, a KvfP-től delegált tag jóváhagyása volt
szükséges bizonyos döntésekhez, amely nehezítette és lelassította a
működési folyamatot, döntéshozatali rendszert (pl. a delegáltat 15 nappal
korábban meg kellett kihívni, amelyet meg kellett szervezni stb.).
A KvfP által nyújtható kockázati tőke plafon értéke 100 millió Ft, amely
„belépő” volt az MFB Zrt-hez nagyobb nagyságrendű kockázati tőke
nyújtásához nagyobb méretű vállalkozás számára (az MFB inkább közép- és
nagyvállalkozást finanszírozott). Az MFB azonban túl kockázatosnak
minősítette a vállalkozás ágazatát, így további tőkejuttatásban nem részesült.
A társaság a KvfP-től jelentősebb segítséget a tőkén kívül nem kapott, ez
jelen esetben bár nem volt szükséges, ugyanakkor esetleg jól jöhetett volna.
A delegált tag egyébként ellenőrző funkciót látott el, a piac mélyebb
ismerete hiányában nem tudott volna érdemi segítséget nyújtani.
A kockázati tőkét szerződés szerint 2006.05.02-től számítva 5 év alatt kellett
volna visszafizetni, azonban a társaság a lejárati idő előtt, 2008-ban az előre
rögzített kötelezettség vállalás szerint a tulajdonos által történő
visszavásárlással egy összegben teljesítette a kötelezettséget. A korábbi
visszafizetést az indokolta, hogy 2008-ban még két termelői (szövetkezeti)
tulajdonos volt a vállalkozásnál, az egyik azonban kilépni készült, a
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megmaradó pedig egyedüli tulajdonos kívánt lenni. A visszafizetés forrása a
80-100 millió Ft körüli éves eredmény, továbbá a tulajdonos vagyoni
hozzájárulása volt.
A negatívként értékelt adminisztrációs többlet, illetve a KvfP által delegált
tag működést és döntési hozatalt lassító közreműködése mellett a vállalkozás
összességében pozitív véleménnyel volt a kockázatitőke-finanszírozást
illetően, mivel az jókor adódott, szükségszerű volt, mindemellett olcsóbb
forrást is jelentett egy hitel típusú megoldásnál. A beruházás megvalósulását
követően a vállalkozás árbevétele az aktivált saját teljesítmények értékével
együtt 2008-ra 3,5 szeresére növekedett a kockázatitőke-finanszírozást
megelőző (2005-ös) évhez képest. Ha a válsággal érintett időszakot nem
vesszük figyelembe, 2007 végéig közel háromszoros a növekedés és ezévig
megduplázódott, azaz 400 főre növekedett a foglalkoztatotti létszám. A
fejlődés következtében tehát átléptek a nagyvállalati kategóriába.
A társaságnak folyósított 95 millió Ft-os nagyságrendű tőkeforrás
használatának tényleges költséget %-os formában, a konstrukcióhoz
kapcsolódó összes költséget magában foglaló, jelenérték számításon alapuló
mutatószámmal fejezem ki, mely alternatív finanszírozási megoldásokkal
m
Ai
összehasonlítható. Az alkalmazott mutatószám: H  
.
tk
k 1 (1  i )
A kockázati tőke költségének számításakor negyedévente a negyedév első
napján érvényes 12 havi BUBOR érték és a Zrt-re megállapított kockázati
felár mértékét használtam fel (21. sz. melléklet 1. táblázat). A ráta
tartalmazza a negyedévente fizetendő, a befektetési összeg 0,1%-ának
megfelelő monitoring díjakat, a delegált igazgatósági tag miatti havi 80 ezer
Ft-os ráfordításokat, illetve egy egyszeri 840 ezer Ft egyéb költséget (bírálati
díj, szerződéskötési díj). A finanszírozásra kötött szerződésben megállapított
kötelezettség az előre rögzített 5 éves lejáratot megelőzően 2008.07.15-én
került teljesítésre. A kalkuláció alapján az összes költség mutatójának értéke,
vagyis a kockázatitőke-finanszírozás teljes költsége 9,36% (21. sz. melléklet
2. táblázat alapján számítva). Jelen társaságnál - a szövetkezeti és nem
magánszemély tulajdonlás miatt - nem vehetjük figyelembe a kis- és
középvállalkozások beruházásához kapcsolódó adóalap csökkentő tétel
következtében megjelenő esetleges társasági adófizetési kötelezettség
többletet az érintett időszakban, így ennek hatása sem jeleníthető meg a
teljes költség mutatóban.
A kockázati tőke igénybe vételét követően kimutattam a társaság tényleges
vállalkozási tevékenységét jelző eredmény kategória, az üzemi eredmény
látványos emelkedését (1. ábra). A további eredmény csoportok a pénzügyi
műveletek eredményének jelentős romlása miatt nem tudják követni a jelzett
növekedési tendenciát. A válság miatti likviditási nehézségek áthidalására
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igénybe vett finanszírozás források kamatráfordításainak növekedése a 2006os évet bázisnak tekintve 2007-re 90%-os, 2008-ra pedig már 3,4-szeres.
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1. ábra: Az eredménykimutatás egyes elemei a tőkefinanszírozást
megelőző és azt követő években, 2005-2008
Forrás: a társaság beszámolói alapján szerkesztve
6. Jövőbeli kilátások, tervek
A válság a vizsgált vállalkozást is érintette, melynek hatásai között
kiemelhető a megrendelések jelentős, 15-20%-os csökkenése. Ebből fakadó
hátrány a készletállomány növekedése (2007-ről 2008-ra megduplázódott a
készletek értéke), amelynek finanszírozása problémát jelent. Ezt
súlyosbította a banki forráscsökkenés, a probléma azonban megoldódni
látszik a bankok részéről, azaz a továbbiakban nyitott a hitelnyújtásra a
vállalkozás felé. A megrendelések csökkenő tendenciájában a társaság
szerint 2010-et vagy azt követően várható javulás. További probléma, hogy
iparági szinten is nőttek a készletek, amelynek következménye a csökkenő
piaci értékesítési ár, amely tovább ronthatja a vállalkozás eredményességét.
A vevők a meghatározott fizetési határidőn túl rendezik tartozásaikat, ennek
eredményeképpen késve tudja a cég fizetni a szállítókat is (a vevők
állománya 2007-ről 2008-ra megkétszereződött). A társaság értékesítése 6070%-ban az országhatáron túlra irányul és a nyugat-európai vállalkozások
(német, olasz, skandinávok) is időbeli csúszással fizetnek. A társaságnál a
kialakuló likviditási problémák miatt a hitel állomány 2007-ről 2008-ra
mintegy megkétszereződött, így annak költsége is tulajdonképpen közel
megduplázódott (1,8-szerese). Kockázatkezelési megoldás lehetne a rövid
lejáratú banki hitelek minél inkább hosszú lejáratúra váltása, amelyben a
bank nem partner, mivel hosszabb távon kockázatosabbnak tekinti a
vállalkozás működését. Kockázatkezelési stratégiájuk szerint átmeneti időre
új tulajdonosi kört vonnának be, vagyis mivel a jelenlegi tulajdonos nem tud
pótlólagos forrást biztosítani a cég számára, külső tőkebevonás révén
kívánják a működést fenntartani.
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A válság hatását mélyíti a cég számára például az a körülmény is, hogy
2008-ban kiváló évet zárt a mezőgazdaság, 2008 év elején ennek alapján
kötött fix szerződésekkel rendelkezett a tulajdonos és más alapanyag
beszállítóival, így ennek okán 20%-al nagyobb mennyiség gyártására került
sor, mint a csökkenő kereslethez történő alkalmazkodás esetén. A társaság
feldolgozási tevékenysége május és október hónapok között történik, amely
egybeesett a válság kezdetével. Ha nem lett volna olyan kedvező
teljesítményű a bázis év, akkor kevesebb alapanyagot kellett volna
feldolgozni, könnyebb lett volna az amúgy is csökkenő megrendelésekhez
képest visszafogni a termelést. Más vállalkozáshoz hasonlóan a
továbbiakban a gyártás volumenének visszafogása történik, amíg a kereslet
és kínálat egyensúlyba nem kerül. A csökkenő gyártás kevesebb alkalmazotti
létszámot igényel, amelynek következtében a 400 fős átlagos állományi
létszámból már 100 fő elbocsátásra került.
2009 tavaszán az MFB az élelmiszeriparra vonatkozóan új Garancia
programmal jelent meg, azaz az ágazatban működő vállalkozások részére
nyújtott hitelek mögött kezességet vállal. A program azonban a jelenlegi
helyzetben nem éri el teljes mértékben célját a megkívánt fedezet
nagyságrendjének biztosítása miatt. Természetesen a program beindításának
indoka lehetett, hogy megjelenésekor a bankok még a meglévő fedezetre
sem nyújtottak hitelt. Jelenleg azonban a hitelnyújtási kapacitás javult, de a
korábbi 2-3 szoros nagyságrendhez képest most 5-6 szoros fedezettséget
kérnek azok mögé (ingatlan például 80% helyett 50%-ban kerül csak
beszámításra). Javasolható lehet, hogy az állam valóban vállaljon garanciát,
akár a vállalkozások életképességének megítélése alapján is. Életképesnek
minősítheti például azáltal, hogy a vállalkozás bankja saját minősítése szerint
továbbra is hajlandó hitelezni az adott társaságot.
A táraság reményei szerint fenn tud maradni a piaci versenyben, a piaci
egyensúly helyreállását 2010-et követően várják. A korábbi évekhez képest
csökkenésre 2010 után nem számítanak, esetleg néhány éves stagnálást
követően növekedés lehet. Ez véleményük szerint akkor valósulhat meg, ha a
válság V alakú. Az is előfordulhat azonban az interjú alanyom szerint, hogy
a W alakú lenne a válság hatásainak tendenciája. Az emelkedő élelmiszer- és
nyersanyag árak a válságból való kilábalást mutatják, de valójában a
termelés még mindig csökkenő tendenciájú. Véleménye szerint a szabad
tőkeáramlások hozzák a pozitív hangulatot, s nem a reálgazdaság
teljesítménye.

255

21. számú melléklet: A kockázatitőke-finanszírozás költségének
kalkulációja az élelmiszeripari (gyorsfagyasztott zöldségek)
projekthez kapcsolódóan
1. táblázat: A kockázatitőke-finanszírozás költségének számításához
felhasznált hozamértékek, 2006-2008 (%)
Év
2006

2007

2008

Negyedév első
napja
április 3.
július 3.
október 2.
január 2.
április 2.
július 2.
október 1.
január 2.
április 1.
július 1.

12 havi BUBOR a
negyedév első napján
6,79%
8,21%
8,55%
8,00%
7,70%
7,19%
7,22%
7,47%
9,21%
9,18%

Kockázati
felár
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%
0,50%

Teljes elvárt
hozam
7,29%
8,71%
9,05%
8,50%
8,20%
7,69%
7,72%
7,97%
9,71%
9,68%

Forrás:
BUBOR
(Budapesti
bankközi
kamatláb)
(http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak) alapján

értékek,

2. táblázat: A kockázatitőke-finanszírozás tényleges költségének
megállapításához szükséges költségtételek kalkulációja, 2006-2008 (Ft)
Időszak

Napok
száma

Fennálló
tartozás
(Ft)

Visszafizetendő
tőke (Ft)

Alkalmazott
kamatláb

Elvárt
hozam (Ft)

Tőke +
Elvárt
hozam (Ft)

Monitoring díj
(Ft)76
(Ai)

Delegált
igazgatósági
tag miatti
ráfordítás
(Ft) (Ai)

2006.05.03

2006.06.30

59

95 000 000

0

7,29%

1 119 464

1 119 464

95 000

160 000

2006.07.01

2006.09.30

92

95 000 000

0

8,71%

2 110 204

2 110 204

95 000

240 000

2006.10.01

2006.12.31

92

95 000 000

0

9,05%

2 240 713

2 240 713

95 000

240 000

2007.01.01

2007.03.31

90

95 000 000

0

8,50%

2 105 749

2 105 749

95 000

240 000

2007.04.01

2007.06.30

91

95 000 000

0

8,20%

2 097 050

2 097 050

95 000

240 000

2007.07.01

2007.09.30

92

95 000 000

0

7,69%

2 028 882

2 028 882

95 000

240 000

2007.10.01

2007.12.31

92

95 000 000

0

7,72%

2 076 276

2 076 276

95 000

240 000

2008.01.01

2008.03.31

91

95 000 000

0

7,97%

2 161 470

2 161 470

95 000

240 000

2008.04.01

2008.06.30

91

95 000 000

0

9,71%

2 685 686

2 685 686

95 000

240 000

2008.07.01

2008.07.15

15

95 000 000

95 000 000

9,68%

452 012

95 452 012

95 000

40 000

19 077 505

114 077 505
Visszavásárlási ár

950 000

2 120 000

Összesen

805

95 000 000

Forrás: saját kalkuláció
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Az ÁFA levonhatósága miatt a monitoring díj nettó módon kerül beszámításra.
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