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„Kicsi a bors, de erős"? 

Ma Magyarországon a gazdasági növekedés fenntartásának egyik feltétele, hogy a kis- és középvállal
kozások képesek legyenek szolgálni a gazdaságpolitika céljait, a termelés, az életszínvonal, a foglalkoz
tatottság növelését. A globalizáció következtében a világgazdaságban a nagyvállalatok, azon belül is a 
multinacionális nagyvállalatok részesedése a termelésből lényegesen megnőtt, ugyanakkor a foglalkozta
tásban arányuk - a hatékonyság javulása következtében - csökkenő. Európában és az Egyesült Államok
ban egyaránt a foglalkoztatásban betöltött szerepe miatt nőtt a kis- és középvállalkozások jelentősége, a 
politikai erők mellett a gazdaságpolitika is nagy figyelmet szentel a kisvállalkozási szektor megerősödé
sének. A kutatás-fejlesztési kiadások ugyancsak a nagyvállalatokhoz és az állami források köré csoporto
sulnak, de a találmányok, újítások egyre nagyobb hányadának bölcsője változatlanul a kisvállalkozások
ban található. 

Kérdés, hogy a hazai kis- és középvállalkozások követik-e a nemzetközi trendet, megfelelnek-e azok
nak a kihívásoknak, amelyek a hazai és a külpiacon érik őket. 

A mikro, a kis-és a középvállalkozások számát tekintve Magyarország megfelel az EU átlagának - ha
zánkban valamivel EU-átlag fölött van az ezer lakosra jutó vállalkozások száma. A teljesítmény mutatók 
tekintetében azonban már nem ilyen kedvező a kép: az átlagos méret 77 százaléka, a vállalkozások 
árbevétele 17 százaléka, a hozzáadott érték 26 százaléka, a munkaköltség 59 százaléka nálunk az uniós 
átlagnak. 

Az elmúlt években a kedvező makrogazdasági folyamatok, a gyorsabb gazdasági növekedés (1999: 
4,2%, 2000: 5,2%; 2001: 4,5%), a lassuló infláció a kis- és középvállalkozások fejlődési lehetőségeire is 
jótékony hatást gyakorolt. 

* Székács Anna főiskolai docens, az Altalános Vállalkozási Főiskola oktatója. 



Hogyan látták saját helyzetüket a kis- és középvállalkozások 1999 őszén? 
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A Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet felmérése szerint a vállalkozások mindössze 6 százaléka látott hatá
rozottan lehetőséget a növekedésre, 40% az inkább növekvő, és több mint fele nem számított növeke
désre. A nagy növekedési lehetőséget a legjövedelmezőbb vállalkozások várták, ahol a likviditás a három 
kategóriában a legalacsonyabb. Ez azt is jelzi, hogy e vállalkozások növekedésének feltételei közül a 
likviditás biztosítása az egyik legfontosabb. 

A növekedésüket akadályozó tényezőket a vállalkozások a következőkben látják 

1997 október 1999 október 

1. Magas adó- és tb-terhek 84 73 
2. Erős verseny 53 61 

3. Gazdasági szabályozás kiszámíthatósága 62 53 
4. Megrendelésállomány hiánya 48 52 

5. Tisztességtelen verseny 46 44 
6. Tőkehiány 40 37 
7. Vevők fizetési késedelmet 30 30 

8. Hitelhiány 27 26 

9. Kapacitások korszerűtlensége 17 17 
10. Beszerzési nehézségek 14 16 
11. Munkaerőhiány 9 9 



A két évvel korábban végzett felmérés eredményéhez képest karakterisztikus eltérés nem figyelhető 
meg: a vállalkozók magas közterheket jelölik meg mint akadályozó tényezőt, mint mindenhol a világon, 
de figyelemre méltó, hogy a piaci szempontok egyre nagyobb szerepet kapnak a vállalkozások saját 
helyzetének definiálásában; így a piaci verseny, a megrendelések, a beszerzések, vagyis a marketing 
ebben a körben is kezd felértékelődni. Ugyanakkor a tőkehiány mint akadályozó tényező nem jelenik 
meg nagy súllyal a felmérésben, sőt a megkérdezett vállalkozók kisebb problémának tartják, mint koráb
ban. Ez jelentheti azt, hogy a növekedéshez szükséges forrásokat a tőkepiaci mechanizmusok révén a 
vállalkozók biztosítani tudják, de jelentheti azt is, hogy nem terveznek olyan, saját tőkét meghaladó 
bővítést, amihez tőkét kívánnak bevonni. A felmérés inkább ez utóbbit támasztotta alá. 

A továbbiakban azt kívánom bemutatni, hogy a 2000. évi adóbevallás adatai mennyiben igazolják 
vissza a vállalkozók jelzéseit, várakozásuk mennyiben teljesült, illetve teljesült túl. Mivel az adóbevallá
sok feldolgozása és elemzése a vállalkozások mérete szerint nem lehetséges, ehhez az adóhatóságok 
nem adják meg a megfelelő információkat, egy - ma még lehetséges - közelítő adatcsoportosítást hasz
náltam fel az elemzéshez. 

Sajátos eloszlást mutatnak a vállalkozások abból a szempontból, hogy egyszeres vagy kettős könyvvi
telt vezetnek. Az önfoglalkoztató mikrovállalkozások, amelyeknél nincs foglalkoztatott, jellemzően egy
szeres könyvvitelt vezetnek. Az 1-9 főt foglalkoztató mikrovállalkozások mindkét könyvvezetési és elszá
molási formában a legnagyobb számban találhatók, viszont a közép- és nagyvállalatok kettős könyvvitelt 
vezetnek. 

• Kettős, 500 fö felett • Kellős 250-500 fö 
• Kettős, 50-250 fö • Kettős, 10-50 fö 
• Kettős, 1 -9 fö B Kettős, 0 fö 

| % 0% 1% 0% 

ü Egyszeres, 500 fö felett • Egyszeres, 250-500 fö 
• Egyszeres, 50-250 fö • Egyszeres, 10-50 fő 
• Egyszeres, 1.-9 fő • Egyszeres, 0 fő 

Ha e csoportosításon belül a tulajdonosi megoszlást is vizsgáljuk, akkor még karakterisztikusabban 
elválnak a csoportok. Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások, mint az előbb ezt a táblázat mutatta, 
mikro- és kisvállalkozások, és jellemzően belföldi magán- vagy belföldi társaságok tulajdonában vannak. 
A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál dominál a külföldi tulajdon, és az állami tulajdon is itt van 
jelen. Ezt jól szemlélteti a következő grafikon. 
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A továbbiakban azzal az egyszerűsítéssel élek, hogy az egyszeres könyvvitelt vezető mikro- és kisvállal
kozások jelentik a hazai tulajdonban lévő vállalkozásokat, helyzetük megítéléséhez ezt a kört kell górcső 
alá venni. A hazai kis- és középvállalkozások helyzetének megítéléséhez a kettős könyvvitelt vezető 
vállalkozások adóbevallásainak elemzését azért végeztem el, hogy összehasonlítási alapul szolgáljon a 
vizsgált vállalkozási kör értékelésében. 

Beszélő számok 
Az adózás előtti eredmény a nagyvállalatoknál koncentrálódik, de valamennyi kettős könyvvezetésre 

kötelezett vállalkozói csoportnál nagyságrendileg nagyobb az adózás előtti eredmény, mint az egyszeres 
könyvvezetői vállalkozásoknál. Az adózás előtti eredmény ugyanakkor az egyszeres könyvvezető közép
vállalkozásoknál nőtt 2000-ben a legnagyobb mértékben (360%), és a nem foglalkoztató mikro vállalko
zásoktól eltekintve minden kategóriában magas volt az eredmény növekedése. Ezek a számok biztatóak, 
bár ezeknek a vállalkozásoknak nem jelentős a gazdasági súlya - növekedésük egyértelmű. 
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Az átlagos adóterhelések összehasonlítása azt mutatja, hogy az egyszeres könyvvezetők adóterhe egy
ségesen 18% körüli minden kategóriában, míg a kettős könyvvezetőknél egyenletes eloszlást követő, de 
lényegesen alacsonyabb az adóterhelés. Különösen a két szélső kategóriában, a nagyvállalatoknál (a 
beruházási adókedvezmény miatt) és a nem foglalkoztató vállalkozásoknál (off shore cégeknél) alacsony 
az átlagos adóteher. 1 

1 Meg kell jegyezni, hogy ez az adóteher csak a társasági adóra vonatkozik, az egyéb közterhekre nem. 
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A belföldi tulajdonban lévő magánvállalkozások adóterhelésre vonatkozó jelzései a számok tükrében 
nem megalapozatlanok. 

A tőkeellátottság tekintetében is élesen elválik a két kör egymástól. 

A magyar kis- és középvállalkozások alultőkésítettek, ez fejlődési lehetőségeiket nagymértékben be
határolja. 

A likviditásra vonatkozó összehasonlításra csak nagyon korlátozottan volt mód, a kettős könyvvezető 
vállalkozások likviditása jó (1 feletti értékű), az egyszeres könyvvezetőknél erre vonatkozó adat nem áll 
rendelkezésre, de rövid távú kötelezettségeik nőttek, ami likviditációs problémákat is takarhat. 

Mindebből az alábbi következtetések vonhatók le a belföldi tulajdonú, egyszeres könyvvezetést vég
ző vállalkozásokra. 

• Alacsony a saját tőke. 
• Nehéz a hitelhez jutás és magasak a kamatterhek. 
• Az adóterhek ebben a vállalkozói körben relatíve magasak. 
• A piaci feltételeknek való megfelelés költségeit ezeknek a vállalkozásoknak ma kell megfizetniük. 



Következtetések: 

• kisvállalkozások pénzügyi helyzete ugyan nem rossz, de nem is stabil; 
• a kisvállalkozás-politika EU-konform, de a vállalkozások működése nem; 
• az állami segítség hatékonysága ma még nem mérhető, de mindenképpen kérdéses; 
• a fejlett piacgazdaságokban további támogatási és intézményi rendszereket kellene 

bevezetni, működtetni annak érdekében, hogy a kicsi bors valóban erős legyen. 

A lehetséges módszerek, intézmények közül a következőkben az ÁVF két hallgatójának győztes 
TDK dolgozata alapján kettőt ismertetünk. 

Kozsdi Edina* 

AZ ÜZLETI ANGYALOK TEVÉKENYSÉGE ÉS SZEREPE 
A VÁLLALKOZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁBAN 

„A lehetőségekről jól végiggondolt közgazdasági megfontolások 
alapján mondjunk le, ne pedig azért, mert nem ismerjük őket." 

(J. A. Schumpeter: A gazdasági fejlődés elmélete) 

Világszerte jelentős probléma, hogy a kisvállalatok, a kisebb középvállalatok - különösen az újonnan 
indulók - sokkal kevésbé jutnak külső finanszírozáshoz, mint ahogyan azt a nemzetgazdaság érdekei 
megkívánnák. 

Az újonnan alakuló cégek „gyerekkori halandósági rátája" még a jól működő gazdaságokban is na
gyon magas, közülük csak viszonylag kevesen képesek megerősödni, a valódi piaci verseny feltételei 
között azoknak is csupán meglehetősen kis hányada bizonyul tartósan és számottevően nyereségesnek, 
tehát életképesnek. 

A tőkeerős nagy cégektől eltekintve, a vállalkozások nagy része csak akkor tudja megvalósítani a maga 
elé kitűzött növekedési célokat, ha a fejlesztés finanszírozásához külső forrásokat is be tud vonni. 
Ennek okai mindenekelőtt abban állnak, hogy: 

• az esetek nagy részében a vállalkozások saját vagyona nem elegendő ahhoz, hogy dinamikus 
fejlesztést valósítsanak meg belőle; 
• a vállalkozások tulajdonosai gyakorta nem tudják vagy nem akarják teljes mértékben maguk 
vállalni azokat a kockázatokat, amelyek abból következhetnek, ha a vállalkozás végül is nem hozza 
meg a tőle várt gazdasági eredményt; 
• a vállalkozások igen számottevő része esetében csak hosszabb távon hozzák meg a jövedelem
termelő képesség olyan növekedését, amely már megteremti a fejlesztésre bevont külső tőke 
visszafizetésének forrását; 
• a hitelfelvétellel járó adósságszolgálat teljesítése elviselhetetlenül nagy terhet jelenthet. 

Az 1998. június 16-án hatályba lépett „Kockázati tőke törvény" nagymértékben javította a jelentős 
növekedési képességű vállalkozások lehetőségeit arra, hogy fejlődésük finanszírozására külső tőkét tud-

* Kozsdi Edina, az ÁVF III. éves, nappali tagozatos, vállalkozásszervező szakos hallgatója. 


