
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. 



janak bevonni. Világosan kell látni ugyanakkor azt is, hogy a kockázati tőketársaságok nem lesznek 
képesek valóban hatásos - és főként széles körben működőképes - megoldást kínálni a kisvállalatok 
nehézségeire. Ennek az az oka, hogy azok mind a tőkeigényük, mind a tőlük várható hozam nagyságát 
tekintve alatta maradnak annak a nagyságrendnek, amelynél az intézményes kockázati tőke számára már 
érdemesnek mutatkozik az ügyletet felvállalnia. 

Az üzleti angyalok a kockázati tőkéhez hasonló vállalkozásfinanszírozó és -fejlesztő tevékenységet 
végző magánszemélyek. Elnevezésük az angolszász irodalomból származik. A külföldi, mindenekelőtt az 
egyesült államokbeli és az egyesült királyságbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy inkább az üzleti angya
loktól, mintsem a kockázati tőke cégektől várható, hogy a fejlődésük korai szakaszában levő vállalkozá
soknak megadják a „magvető tőke" finanszírozást. 

Alapdefiníciók és konvenciók 
Az üzleti angyalok olyan magánszemélyek, akik általában gazdagok, de legalábbis határozottan 

tehetősek, és akik ilyen minőségben - tehát nem valamely cég keretei között, hanem magánemberként -
közvetlenül fektetnek be tőkét viszonylag kicsiny, rendszerint tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba. A 
befektetéseiknél a kockázati tőkéhez hasonlóan ők is az olyan vállalkozásokat választják, amelyekben 
meglátják annak lehetőségét, hogy azok viszonylag rövid idő alatt kifejezetten nagy növekedést érnek 
el, és amelyeknél úgy ítélik meg, hogy a vezetésben is megvan az elszántság és a képesség annak eléré
sére. Az intézményes kockázati tőkéhez hasonlóan, az üzleti angyalok is többnyire úgy adnak a vállalko
zásoknak tőkét, hogy ennek ellenértékeként tulajdoni részesedést kapnak azokban, de szintúgy az is 
megtörténik, hogy a tőkén felül vagy a helyett, egyéb hosszú futamidejű finanszírozást is nyújtanak. 
Kiegészítik a kockázati tőkét. 

Az angol modell 
Egyesült Királyságban a becslések azt sugallják, hogy befektetéseik tőkeösszege legalább kétszerese a 

kockázati tőke cégekének. A szakértők az itt működő üzleti angyalok számát mintegy 30-50 ezerre becsü
lik. A tőlük kapott tőkebefektetések összege egyes becslések szerint 2 milliárd angol font (3 milliárd 
dollár), mások szerint ennek legalább kétszerese körüli. A tipikus brit üzleti angyal egy hároméves idő
szak során egy vagy két befektetést tesz, de vannak olyanok is, akik ennél nagyobb gyakorisággal fektet
nek be. Egy-egy befektetésben általában 10 000 és 100 000 font sterling közötti tőkét helyeznek ki. 
Vannak ugyanakkor olyan üzleti angyalok is, amelyek ennél nagyobb befektetéseket is vállalnak, akár 
egyéni befektetőként, akár egy szindikátus részeként. Gyakorta egy vezető szerepet játszó személy -
„arkangyal" - szervezi meg a szindikátust oly módon, hogy az ügyletet felkínálja másoknak is. 

Közvetítő szolgálatok (Angliában) 
Az üzleti angyalok nagyobb számú közreműködése, számszerű és tőkeerőbeli növekedése a fejlett 

országokban nem spontán folyamat eredménye. Szükség van közvetítő szolgálatokra is. Ilyen közvetítő 
szolgálatot működtetnek a fejlett országokban is, ott is, ahol az üzleti angyalok szerepe a gazdaságban 
már számottevő. 

A NatWest1 Üzleti Angyal Szolgálata az egész országra kiterjedő adatbázist működtet olyan magánbe
fektetőkről, akik kisvállalkozásba történő befektetési lehetőséget keresnek. Ez utóbbiak maguk jelent
kezhetnek be oly módon, hogy kitöltenek egy erre a célra kidolgozott adatfelvételi lapot. Ezen részlete
sen megadják a befektetéseket illető preferenciákat, bemutatják, hogy maguk milyen menedzsment fel
készültséggel és esetleg más erőforrás mozgósításával tudják segíteni a vállalkozásokat, és milyen mér-

1A négy nagy brit kereskedelmi bank egyike, a National Westminster Bank. 



tékben kívánnak bekapcsolódni azokba. A finanszírozást kereső vállalkozások erre szakosodott közvetí
tők útján vetethetik fel magukat a NatWest adatbázisába. Az adatlap bekerül a NatWest Üzleti Angyal 
Szolgálat adatbázisába. A rendszer a bevitt adatok alapján számítógépi módszerekkel azonosítja, hogy a 
befektetési lehetőségeket kereső üzleti angyalok, valamint a finanszírozást igénylő vállalkozások között 
vannak-e egymásnak megfelelőek. Ha azonosítanak ilyennek mutatkozókat, akkor tájékoztatják mind az 
üzleti angyalt, mind pedig a szóban forgó közvetítőt. Az angyal feladata ilyenkor, hogy felvegye a kapcso
latot a közvetítővel, aki azután összeköttetésbe hozza őt a vállalkozással. 

A NatWest Üzleti Angyal Szolgálat egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a nagy kereskedelmi bank 
komoly üzleti lehetőségeket lát a maga számára az üzleti angyalok tevékenységében. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint az a tény, hogy a NatWest ezt a szolgáltatást teljesen ingyenesen nyújtja mind az angya
loknak, mind a befektetést kereső vállalkozásoknak, abból bevételhez nem jut, és a saját jövedelme 
terhére maga viseli az annak működtetésével járó költségeket. 

A Local Investment Network Company (UNC), a befektetési lehetőséget kereső üzleti angyalok és 
finanszírozást kereső vállalkozások közötti üzleti közvetítő szolgálatot működtető non-profit szervezet. 
Tevékenysége egész Nagy-Britanniára kiterjed. 1987-ben alapították és azóta az egyik legismertebb ilyen 
típusú közvetítővé vált. Feladatát saját, közvetítő ügynökségekre támaszkodó hálózatával látja el. Befek
tetői klubokat is működtetnek. A U N C ügynökségei mindemellett üzleti tanácsadással is segítik mind a 
rendszerbe beépített üzleti angyalokat, mind az ott lévő vállalkozásokat. 

A LENTA Ventures a Londoni Vállalkozási Ügynökség üzleti angyalokkal foglalkozó szervezete, a LINC 
egyik területi ügynöksége. Tevékenységéről közreadott tájékoztatója szerint egy év alatt ezernél több 
érdeklődés érkezett be hozzá olyan cégek részéről, amelyek üzleti angyaloktól kapható befektetés iránt 
érdeklődtek és ezen belül 280 részletes üzleti tervet kapott. Ezek közül 43-mat talált alkalmasnak arra, 
hogy bevigye azokat a LINC rendszerébe, és végül is közülük kilenc jutott hozzá üzleti angyaltól szárma
zó befektetéshez. A LENTA Ventures kapcsolatteremtési eszköztára és működési módja lényegében azo
nos a LINC-nél vázoltakkal. 

Vonzó hely-e Magyarország? 
Az „üzleti angyalok" működésének külföldi tapasztalatairól több forrásból is tájékozódni lehet, ám e 

speciális finanszírozók magyarországi szerepvállalásáról még nem készült olyan tanulmány, amely konk
rét számadatokkal támasztotta volna alá a hazai vállalkozások finanszírozásában, fejlesztésében betöltött 
szerepüket. Az „üzleti angyalok" már Magyarországon is megjelentek, amit az is bizonyít, hogy a Magyar 
Innovációs Szövetség létre hozott egy Üzleti Angyal Klubot, amely a magánszemélyek hazai tevékenységét 
kívánja segíteni. A külön szekció létrehozását egyelőre még nem az ismertté vált befektetők nagy száma 
indokolja, inkább az együttműködésüktől remélt előnyök. Az egyenként igen korlátozott infrastruktúrá
val rendelkező személyek várhatóan jól kiegészítik majd egymás szakértelmét, módjuk nyílik a perspek
tivikus üzletek szindikált finanszírozására. Referenciát szerezhetnek majd egyes menedzseri csoportok
ról, s az intézményes befektetőkkel fenntartott szorosabb kapcsolat révén olyan kitűnő üzleti ajánlatok is 
a tudomásukra juthatnak, amelyeket a kockázati finanszírozók csak az igényelt kis összeg miatt utasítottak 
el. 

Becslések szerinte kisszámú (1-2 tucat) ismert „üzleti angyal" Magyarországon eddig tíznél kevesebb 
cég indulásában működött közre. 

Az elvileg befektethető, összesen néhány milliárd forintosra becsült összegből a főként Budapesten 
és környékén tevékenykedő magánszemélyek ügyletenként átlagosan körülbelül 20 millió forint finan
szírozási kockázatot vállalnak, s ezzel rendszerint minősített kisebbségi részesedésre tesznek szert. Elvá
rásuk általában az, hogy tevőleges részvételük mellett a kiválasztott cég 1-2 év alatt körülbelül tízszeres 
eredményt produkáljon: ez az a pont, ahol már a hivatásos kockázati befektetők vehetik kézbe a vállalko
zás finanszírozását. 


