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Lányi Pár 
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
GAZDASÁGI JELLEMZŐI, 
TÁMOGATÁSI IGÉNYEI 
ÉS FEJLESZTÉSI KILÁTÁSAI 
A kisüzemekkel való megkülönböztetett bánásmódot az indokolja, hogy a kisvállalkozások nem elha

nyagolható része a jövő versenyképes iparágainak csíráját alkotja. Másrészt a gazdasági növekedés gyor
sításához, a vállalkozási kedv fellendítéséhez bizonyos beavatkozási eszközök szükségesek. Segíteni kell 
a „kicsiket" a hiányzó információk, szakértelem, tapasztalatok megszerzésében és figyelembe kell venni, 
hogy a kisvállalkozók a fejlesztéshez és a működéshez szükséges pénzeszközök igénybevételekor az 
átlagosnál nagyobb kockázatot vállalnak. A kisüzemek méreteikből adódó nagyobb kockázata feltétlenül 
igényli, hogy kedvezőbb elbírálásban részesítsék őket, hogy sajátos konstrukciókat alkalmazzanak műkö
désük, fejlesztésük biztosításáhozf 10]. 

A fejlett tőkés országok gazdaságuk egészséges méretstruktúrájának gyors fejlődését és a piaci feltéte
lekhez alkalmazkodó szerkezetét és kifinomult, kiterjedt támogatási eszközrendszerekkel segítik. Ennek 
szerkezetjavítási, alkalmazkodási és foglalkoztatáspolitikai előnyei nyilvánvalók. A kisvállalkozások 
munkaintenzívek, fajlagos munkaerő-felszívó képességük nagyobb, mint a többi vállalaté. Emellett a 
„kicsik" nem igénylik nagy tömegű tőke befektetését és az alapítási, fejlesztési ráfordítások náluk gyor
sabban megtérülnek [7]. Általános nemzetközi tapasztalatok igazolják a kisvállalkozások, a kis- és közép
vállalatok kedvező foglalkozási hatását. A munkavállalók kisebb hányadát kötik le adminisztrációval, na
gyobb arányban alkalmaznak nyugdíjasokat, segítő családtagokat, bedolgozókat, részmunkaidősöket és 
jobban kihasználják a dolgozók munkavégző képességét. Tevékenységük irányára jellemző, hogy több
nyire a korábban kielégítetlen szükségleteket, a nagyipar lehetőségein kívül eső területeket célozzák 
meg, ezzel is bővítve a foglalkoztatottak körét [10]. 

Magyarországon az elmúlt időszakban az életképes vállalkozások fenntartása, bővítése nem egyszerű
en csak jól hangzó elhatározás kérdése, hanem szorító életben-maradási kényszerűség is volt. Amint az 
elmúlt évek folyamatai megmutatták, a kisvállalkozások tömeges színre lépése esetén a gazdaság alkal
mazkodó képessége nő, kisebb nemzetgazdasági veszteség mellett alakul ki korszerűbb gazdaság szerke
zet. 

A kisvállalkozások bizonyos feladatokat hatékonyabban látnak el, egyben az is igaz, hogy a modern 
nagyvállalatok jó működése sem valósulhat meg a kis- és középüzemek széles körű, egészséges hálózata, 
háttéripari beszállítói szerepének érvényesülése nélkül. Igen nagy a kisüzemek szerepe a gazdaság 
intenzifikálásában, dinamizálásában, a jövedelemtermelő képességének fokozásában és az innováció 
gyorsításában. Kezdeményezők lehetnek a műszaki megújításban, a magas technológia fejlesztésében oly 
módon, hogy „inkubátorként, kísérleti műhelyként" gyorsabban teljesítenek szerkezetváltási törekvése
ket, egyben kevesebb központi tőkét igényelnek, s főleg - méreteiknél fogva - kisebb kockázatot jelen-
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tenek az átmenetben. A háttéripari feladatok ellátásával, a nagyvállalatok számára szükséges alkatrész, 
részegység és segédanyag előállításával és szállításával az eddiginél sokkal magasabb fokon biztosítható 
az egész nemzetgazdaság hatékonyabb működése [7]. 

A jelenlegi, „előcsatlakozási időszakban" kettős, összekapcsolódó feladat kis- és középvállalataink 
megerősítése és felkészítése az európai uniós csatlakozásra. Ennek a feladatnak megoldását kell kidol
goznunk, amire külön programot kell készíteni. Ennek fontos része: több segítség a szakmai szövetségek 
megerősítéséhez, a nemzetközi - ezen belül is az EU kis- és középvállalati - szervezetek munkájába való 
fokozott bekapcsolódáshoz. Ezek sok csatornán (információkkal, szereplésükkel, külföldi partnereik 
révén stb.) segíthetnek az érdekütközések miatt várhatóan több témában kemény tárgyalások során. Mind
ehhez - nyitott pályázatok útján elnyerhető és a nyilvánosság számára átláthatóan felhasznált - pénzügyi 
forrásokra van szükség [ 13 ]. 

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) száma az elmúlt évtizedben dinamikusan emelkedett. A 
piacgazdaságra jellemző vállalkozási formák váltak meghatározóvá, a tulajdonosi viszonyok átrendeződ
tek. Az 1989 és 1994 között megfigyelhető gyors ütemű magáncég-alapítások mellett a vállalkozások 
számának növekedésében jelentős szerep jutott az állami vagyon - felszámolások és egyéb okok miatti 
értékvesztéséből adódó - szétforgácsolódásának, valamint a privatizáció útján történő magánkézbe adá
sának is. A kis- és közepes méretű hazai magánvállalkozások számának gyarapodását a 90-es évek első 
felében segítették az akkor alkalmazott privatizációs technikák is, melyek azonban 1994-től visszaszorul
tak. A vállalkozások számának ez a dinamikus növekedése az elmúlt években megállapodott, de a regiszt
rált vállalkozások száma így is meghaladja az egymilliót. Vállalkozási formánként vizsgálva a folyamatot 
megállapítható, hogy míg a gazdasági társaságok (kiváltképpen a kft.-k és a bt.-k) száma folyamatosan 
emelkedik, addig az egyéni vállalkozók száma 1995-től csökken [8]. A gazdaság szervezeti felépítése 
szempontjából tekintve Magyarország 1995-1996 tájékán határozottan új minőségi pályára lépett. Véget 
ért a nyolcvanas évek második felében megindult revolúciós szakasz, és átadta a helyét az evolúciós 
fejlődésnek. Visszavonhatatlanul lebomlott a régi gazdálkodási szervezeti struktúra, hogy annak romjain 
felépüljön az új. A vállalkozások 1995-96-ig tartó robbanásszerű expanzióját a vállalkozások belső szer
kezeti átalakulásának lassú, szerves folyamata váltotta fel. A gyorsan leépült állami vagyonrész helyére a 
külföldi és belföldi társaságok sora, a magántőke nyomult be[17] 1 . 

Az 1998-as kormányváltáskor megfogalmazott kormányprogram négyéves stratégiát készített a mikro-, 
kis- és középvállalkozások segítésére, a gazdaság és a társadalom dinamikus fejlődésében betölthető 
esélyeik és szerepük kibővítésére. Figyelembe véve a fejlett országok gazdaságpolitikáját és az EU gya
korlatát, elhatározták, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozások ösztönzésére speciális támogatási 
rendszert kell alkalmazni. Kiemelt gazdaságpolitikai feladatnak tekintik, hogy a működési feltételek 
javításával lehetővé váljon a KKV-k fokozott hozzájárulása a GDP növekedéséhez. 

Ennek keretében a kormányzat átgondolt gazdaságpolitikai intézkedéssorozatot vezetett be a vállal
kozások működési feltételeinek javítására. A kisvállalkozások gazdaságpolitikai céloknak megfelelő fej
lődéséhez mindenekelőtt a gazdasági környezet kiszámíthatóságára, vállalkozói biztonságra és tisztessé
ges versenyfeltételek biztosítására van szükség. A kisvállalkozások fejlődésének előmozdításában, önfi
nanszírozó képességének és foglalkoztatási szerepének erősítésében, továbbá a feketegazdaság vissza
szorításában markáns kormányzati eszköz a kedvező szabályozási feltételek biztosítása, hiszen ez a kisvál
lalkozások legszélesebb körét érinti. A legfontosabb intézkedés a 2000. január l-jén hatályba lépett 1999. 
évi XCV. törvény meghozatala „a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról" [2]. Ennek két 
fő eredménye a vállalkozások létszám, árbevétel (vagy mérlegfőösszeg) és egy függetlenségi kritérium 
szerinti besorolása, kategorizálása, továbbá a támogatások szabályozása, a támogatásban részesíthető prog
ramok felsorolása. Mindezeket a támogatásokat az elmúlt évben (és ezentúl is) a Gazdaságfejlesztési 
Célelőirányzat elkülönített költségvetési fejezeteként KKV-célelőirányzatban rögzítették. A finanszírozás 
bővítését (a KKV-célelőirányzat felhasználási területeit) a következő területeken terjesztették ki: 

1A kelet-közép-európai országokban a kisvállalkozói szektor fejlődésében általános, hogy a 
vállalatalapításban a kezdeti szakaszban tapasztalt fellendülést az arányok stabilizálódása 
követi, sőt a bejegyzett vállalkozások száma egyes területeken visszaesést mutat. A kialakuló 
viszonylag nagy árnyékgazdaság azonban csökkenti az adatok megbízhatóságát, és egyben -
hazánkhoz hasonlóan - az egyik legkényesebb problémát is jelenti. Magyarországon egyrészt magas 
az engedéllyel nem rendelkező piaci szereplők aránya, másrészt a regisztrált vállalkozások jelentős 
része valójában nem végez vállalkozói tevékenységet [12]. 



• mikrohitel-program finanszírozása (most a felvehető összeg duplázása), 
• kis- és középvállalkozások fejlesztési hiteleinek kamattámogatása, 
• regionális kisvállalkozói kockázatitőke-alapok kialakításának előmozdítása, 
• innovációt segítő kockázatitőke-alap létesítéséhez való hozzájárulás, 
• kisvállalkozások technológiai fejlesztését szolgáló lízingkonstrukció támogatása, 
• garanciarendszer bővítése, decentralizált garanciatársaságok létrehozása és a garanciadíj támogatása, 
• kisvállalkozások nemzetközi piacra jutásának előmozdítása, 
• franchise-rendszerekhez történő csatlakozás elősegítése, logisztikai központok létrehozásának 

ösztönzése, 
• kereskedelmi kisvállalkozások beszerzési társulásai létrejöttének támogatása, 
• beszállítói programmal összefüggő feladatok finanszírozása, 
• inkubátorházak létrejöttének támogatása, 
• a kis- és középvállalkozások EU-csatlakozásra való felkészítését segítő infrastrukturális támogatások, 
• közösségi kisvállalkozói programokban való magyar részvétel pénzügyi feltételeinek biztosítása, 
• üzleti információs rendszerek fejlesztése, valamint a kisvállalkozás-fejlesztéssel kapcsolatos 

kutatás és PR tevékenység, 
• kisvállalkozói minősített oktatási, képzési programok támogatása[2]. 

1996-1997-ben a vállalkozások összesített teljesítménye igen jelentősen javult, és ezen belül az ex
port dinamikusan bővült, az exporthányad lényegesen emelkedett, amiben a vámszabad területek ját
szották a legnagyobb szerepet, az oda települt nemzetközi nagyvállatok termelő-beszállító leányvállalata
inak kiemelkedő teljesítményével. Az export alakulásával függ össze az a - vizsgált területünkön - párat
lanul álló arányváltozás is, miszerint az észak-dunántúli nagytérség megtörte a főváros mindenütt érvé
nyesülő hegemóniáját, azaz Fejér, Győr-Sopron-Moson, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megyék 
együttes exportja 1997-ben jelentősen meghaladta a budapesti székhelyű vállalkozások exportját [8] 2 . 

A magyar ipart exportorientáltsága és nyitottsága a világpiaci tendenciák és hatások viszonylag gyors 
átvételére kényszeríti. Eredményei és problémái nem kis részben ebből a körülményből fakadnak; lénye
gében ezzel függnek össze az utóbbi években több összefüggésben megfigyelhető erőteljes szerkezeti 
változásai is. Ennek kedvező hatásait a vállalati jövedelmezőség növekedésén túl az is bizonyítja, hogy a 
legnagyobb mértékű részarány-növekedést - a fejlett piacgazdaságok teljesítményeiben is meghatározó 
szerepet betöltő - informatikai ágazatok érték el. Ennek köszönhető a legkorszerűbb elemek, az ún. 
high-tech termékek és technológiák elterjedése is, bár az is igaz, hogy a nyolcvanas évek és a transzfor
mációs válság időszakában bekövetkezett történelmi lemaradásunkat nem könnyű felszámolni. 

Ebből következik, hogy technológiailag a magyar ipar egy része ma még eléggé korszerűtlennek 
számít - jelentős a közepes és az alacsony technológiai színvonalú vállalkozások aránya, s az ebből 
származó versenyképességi hátrányunkat növeli, hogy több ágazatban nem történt meg a termékszerke
zet megújítása sem[4]. 

Viszonylagos lemaradásunk egy másik sajátossága, hogy a fejlett európai uniós ipari országok utoléré
séhez szükséges szerkezeti változásoknak még csak a közepe táján járunk. A felzárkózási, utolérési sza
kaszban nagyszámú fejlesztési, átalakítási lépés vár ránk. Némi labilitás mutatkozik meg abban is, hogy az 
iparágak egy része (különösen azok, amelyek exportra szakosodtak) rövid távon látványos (több ezer 
százalékot elérő) fejlődésen megy keresztül, más szakágazatok viszont szinte teljes körű visszaesést, 
szerkezeti leépülést mutatnak és fokozatosan kiszorulnak nemcsak a külpiacról, hanem még a belföldi
ről is. 

Az előbbiekben említett fejlődési és szerkezeti labilitásunk abból is következik, hogy az ipar tulajdoni 
és vállalatnagyság szerinti szerkezeti átalakulása sem zárult még le teljesen. Noha az állami tulajdon 

1 Az ipari ágazat ezt az eredményét jelentós részben a kilencvenes évek második felében megvalósult 
szerkezetváltozásainak köszönheti. Kérdés, hogy a jövőben milyen ütemben folytatódnak majd és mennyire 
lesznek kiterjedtek, valamint hatékonyak ezek a struktúrakorszerűsítési folyamatok. Az ezekre a kérdé
sekre adható válasz nem kis részben attól is függ, hogy az ipar eddigi szerkezetváltozási eredményeiből 
milyen tanulságokat vonunk le, bár az is igaz, hogy ezek a hatások jórészt külső (politikai, pénzügyi és 
befektetői-üzleti) döntéshozók akarata szerint mentek végbe. Ebben az esetben sem haszontalan azon
ban, ha a változások irányairól és főbb hatásairól megfelelő és kellően megalapozott képpel rendelke
zünk [3]-



korábbi dominanciája megszűnt és a hatékonyabb magántulajdon került többségbe, azért a magántulaj
don egy jelentős része sem érte még el a folyamatos fejlődéshez szükséges versenyképességi, hatékony
sági színvonalat. Ez a helyzet kettősséghez vezetett, ami főként abban nyilvánul meg, hogy a legjobb 
vállalati eredményeket többnyire a vámszabad területen működő külföldi vállalkozások érik el, a hazai 
vámterületen belüli cégek még meglehetősen távol állnak ettől a jövedelmezőségi színvonaltól.3 

A vállalati, ágazati differenciálódás abban is megmutatkozik, hogy újabban, a hagyományosan kompa
ratív előnnyel rendelkező élelmiszeripari piacainkon is hátrányba kerültünk, s nem csupán a korábbi 
külpiaci pozícióinkat veszítjük el, hanem még a belföldiekből is kezdünk kiszorulni. 

Ugyanakkor arra a helyzetre is fel kell készülnünk, hogy az EU-csatlakozáskor a mostani vámszabad 
területi vállalkozások már nem lesznek ilyen kedvezményezettek (mert az EU-szabályok a mostanihoz 
hasonló konstrukciókat nem engednek meg)[16]. 

A magyar ipar többségét jelentő vámterülete vállalkozások jövedelmezőségi hátránya, a tőkehiány 
miatt későn vagy nem eléggé széleskörűen megvalósuló rekonstrukciókon túl, nem kis részben a nem 
megfelelő vállalati nagyság szerinti szerkezettel magyarázható. Nálunk ugyanis - a fejlett ipari országok
hoz képest - túl széles az alacsony termelékenységű mikro-, illetve kisvállalkozások aránya, és kicsi a 
hosszú távon fejlődőképes középvállalkozások száma és súlya. Gondot jelent az is, hogy viszonylag nagy 
a nem eléggé rugalmas nagyvállalkozások száma, de legfőképpen az, hogy ezek egy részének késői 
privatizációja miatt a szükséges korszerűsítések sem fejeződtek még be. Emiatt további koncentrációra 
kell számítanunk, annak minden előnyével és hátrányával együtt [18]. 

A szerkezeti lemaradásunkból származó hátrányainkat tehát - a fentiek miatt - kettős súlypontú (a 
foglalkoztatási és jövedelmezőségi szempontokat együttesen optimalizáló) iparpolitikával kell és lehet 
mérsékelni. 

• Célzott támogatási politikával hozzá kell segíteni az innovatív kis- és középvállalkozásainkat egy, 
a jelenleginél nagyobb (főként belföldi) piaci szegmens megszerzéséhez, valamint a nem 
eléggé hatékonyan foglalkoztatott munkavállalóik más területeken (vállalati, ágazati körben) 
történő elhelyezkedését megkönnyítő foglalkoztatási politikával növelni kell e vállalatcsoport 
tartósan fenntartható egységeinek eltartó képességét és jövedelmezőségét; 
• A kisvállalatokból ily módon felszabaduló munkaerő egy részét a közepes méretű vállalkozások 

számának, súlyának növelésével kell lekötni. Ezek versenyképességét főleg a belföldi piacon 
biztosított piackonform kedvezményekkel, feltételekkel, az ország komparatív előnyeinek 
kihasználását támogató gazdálkodási feltételekkel kell elősegíteni. 

Mindezt egyrészt a hazai szükségletek kielégítésében megszerzett részarányuk növelését lehetővé 
tevő (külföldi versenytársaik részéről nehezebben teljesíthető) helyi hatósági és ellátási szabályozások
kal, esetenként állami és regionális kedvezmények nyújtásával, másrészt a világpiacon hosszú távon is 
versenyképes nagyvállalatok beszállítói hálózatába való fokozatos beépülésüket lehetővé tevő, mindkét 
érintett félnek előnyöket biztosító pénzügyi kedvezményekkel célszerű megvalósítani. 

Ezeket a kedvezményeket és „piackonform protekcionizmust" főleg addig kell biztosítani a hazai 
vállalkozások részére, amíg még teljes egészében nem vonatkoznak ránk az európai uniós versenyszabá
lyok. Hazai vállalataink versenyképességének növelését rövid- és hosszú távon egyaránt meg kell alapoz
nunk - még mielőtt az Európai Unió teljes jogú tagjává válunk. Ez alapvető érdekünk, különösen azo
kon a területeken és ágazatokban, ahol piacbővülésre számítunk. Ilyenek - az élelmiszer-gazdaságon és 
néhány egyedi magyar specialitáson kívül - jórészt a high-tech igényű gépipari ágazatok [6]. 

3 Ez jórészt független attól a ténytől, hogy ezek a vállalkozások belföldi vagy akár külföldi 
tulajdonosok birtokában vannak-e vagy sem (az előbbieknél felméréseik szerint 1997-ben 
22-26 százalékos eszközarányos nyereségmutatók adódnak, az utóbbiaknál jó, ha ennek mértéke 
eléri a 3 százalékos értéket). 

4 Tehát nem vámszabad területen működő. 



A kis- és középvállalkozás-fejlesztési politika fö célkitűzései 
Társadalompolitikai cél: biztonságos és kiszámítható jövőképet adni valamennyi vállalkozásnak, vál

lalkozónak, továbbá biztosítani a vállalkozások társadalmi elismerését, a vállalkozói tudat, magatartás és 
kultúra fejlődését. Gazdaságpolitikai cél: a gazdaság versenyképességének javítása érdekében a már 
működő kis- és középvállalkozások gazdasági megerősödése, teljesítőképességük javulásának elősegíté
se és új, működőképes kisvállalkozások létrejöttének, piacra lépésének ösztönzése. Az általános foglal
koztatási szint növelése szempontjából lényeges a családi, önfoglalkoztató vállalkozások munkahelyte
remtő és -megtartó képességének erősítése és a hátrányos helyzetű csoportok fokozottabb mozgósítása. 
Lényeges továbbá: 

• a kormány gazdaságpolitikai programjával összhangban a belső piac növekedése, a kis- és közepes 
méretű vállalkozások piaci részesedési arányainak javítása 

• a mikro- és kisvállalkozások gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának elősegítése 
• a külpiacra jutás előmozdítása 
• átlátható és hatékony támogatási rendszer kialakítása 
• a nagy- és kisvállalatok egymásra találása, a beszállítói rendszerek kialakítása, a „híd" szerep 

kiépítése, a vállalkozások együttműködésének erősítése 
• a meglévő értékek megőrzése mellett az intézményrendszer fejlesztése 
• felkészülés az európai uniós csatlakozásra, a globalizációs folyamatba való bekapcsolódás. 

Mindezek eredményeként el kell érni, hogy a kis- és középvállalkozások az eddigieknél nagyobb 
mértékben járuljanak hozzá a gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatási lehetőségek bővüléséhez. 
Ehhez az szükséges, hogy az elkövetkező években a kis- és középvállalkozások gazdasági fejlődése elér
je, majd meghaladja a nemzetgazdaság növekedési ütemét. Javuljon a foglalkoztatási képesség, növe
kedjen a szakmai munka színvonala és fejlődjön a vállalkozói kultúra. Az iparban a kis- és középvállalko
zások fejlődése szempontjából kiemelt gazdaságpolitikai cél az önálló exportra is képes, innovatív kis-
és középvállalkozói kör fejlődésének elősegítése, export- és piacképességének javítása, valamint a dina
mikus termelésbővülést végrehajtó multinacionális cégeknek beszállító kis- és közepes méretű vállalko
zói háttér megteremtése. A kereskedelem, a szolgáltatások és a turizmus területén az élesedő verseny 
körülményei között működő kis- és középvállalkozások a munkahelyteremtés szempontjából kulcsága
zatnak számítanak, s emellett fontos szerepet töltenek be bizonyos speciális szükségletek kielégítésében, 
az erőforrások hatékony felhasználásában és a fejlődés előmozdításában [9]. 

A hazai középvállalkozások többsége igen nehéz helyzetben van, s alig tud beszállítóként a hazánk
ban működő multikhoz kapcsolódni, mivel a nemzetközi vállalatok világméretű beszerzési kapcsolataik 
révén előnyben részesítik megszokott, olcsóbb és fejlettebb partnereiket. A hazai középvállalkozásoknak 
nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy felnőjenek önerőből a hazai multik beszállítóivá, s a 
jelenlegi kormányzati beszállítói program sem irányoz elő megfelelő forrásokat. Látni kell továbbá, hogy 
a középvállalkozások egy jelentős része egyáltalán nem kíván a multiknak alárendelt beszállítójává válni, 
hanem - a sikeres európai középvállalkozások példáját követve - inkább saját néven szeretne a piac még 
a multik által le nem fedett hézagaiban megjelenni. Sajnálatos módon a gazdaságpolitika csak a hazai 
középvállalkozók beszállítóvá válását tekinti megoldásnak, s elfeledkezik azokról a középvállalkozások
ról, amelyek - megfelelő forrásokkal rendelkezve - képesek lehetnének önálló piaci megjelenésre is, 
perspektivikusan „regionális multivá" válni [11]. 

A szabályozórendszerben elsősorban az államháztartási elvonások magas szintje, különösen az élő
munkához kapcsolódó magas terhek mind a munkavállalót, mind a munkaadót abban teszik érdekeltté, 
hogy kezdeményezze a munkavállaló kényszervállalkozóvá válását. Az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja, 
hogy számos cég nem hajlandó munkavállalóként alkalmazni dolgozóit és csak akkor köt velük szerző
dést, ha azok vállalkozóvá válnak. Ezek azonban nem valódi vállalkozások, hanem a munkáltató kiszol
gáltatottjai. Sok esetben még a vállalkozáshoz szükséges alapvető eszközökkel sem rendelkeznek. Jel
lemzően ilyen területek: a tömegkommunikáció, az oktatás és a fuvarozás. Emellett a szabályozórendszer 
gyakori módosítása és bonyolultsága is nehezíti a szabályok követését, különösen a kisebb cégek számá
ra. Az adó-, a társadalombiztosítási és számviteli jogszabályokban előírt adminisztrációs kötelezettségek a 
mikrovállalkozások és az egyéni vállalkozók számára túlzott elvárásokat támasztanak, a vállalkozások 



méreteinek (tevékenység kiterjedtsége, tőkeerő, foglalkoztatott létszám) függvényében nem kellően 
differenciáltak.5 

A KKV-k működésének könnyítését szolgáló intézkedéssorozat további célterületei a következők 

• erősítendő a KKV-k innovációs képessége, a vállalkozások K+F célú együttműködése, 
• fejlesztendő az üzleti információs rendszer, 
• javítandó a KKV-k versenyképessége, 
• gazdagítandó a vállalkozói kultúra (az átképzés és a tanácsadás szélesítésével is), 
• korszerűsítendő az intézményrendszer a kormányzati koordináció rugalmasságának fokozásával, 

az érdekképviseletek, az MVA és az MFB együttműködésével, 
• felkészítendő a szektor az EU-hoz való csatlakozásra. 

Általános gazdaságtörténeti tapasztalat, hogy a gazdasági fejlődés a modern globális információs gaz
daságban már nem függ annyira a látható, „objektív" makrogazdasági tényezőktől, mint korábban. A 
magyar gazdasági fejlődés szempontjából is egy sor rejtett, szubjektív és mikroszinten megjelenő ténye
ző mind nagyobb jelentőségre tesz szert. így a kis- és közepes méretű vállalkozások teljesítménye erő
sebben függ a lokális tényezőktől, a tudásháttértől és a vállalkozó ambíciójától, mintsem a nyilvánvaló 
makrogazdasági háttértől. A hazai KKV szektor fejlesztésénél már nem elsősorban arra kell koncentrálni, 
hogy minél több új gazdasági szereplő alakuljon, inkább arra kell a hangsúlyt helyezni, hogy a modern, 
innováció-központú kisvállalkozások száma (és tere) bővüljön a hagyományos termékeket és szolgáltatá
sokat nyújtó kisvállakozásokkal szemben. Ez a megkülönböztetés egyben jelentős lökést is adhat a 
kisvállalkozásból közepes méretű vállalkozássá bővülés indítása felé, hiszen minden nemzetközi tapasz
talat azt erősíti, hogy az új technológiát alkalmazó, tehát a hagyományos termékszolgáltatási körből 
kilépő kisvállalkozások tudnak növekedni. 

A 2001-2002. költségvetési törvénycsomag részeként elfogadott módosítások a társasági adó és oszta
lékadó törvényben jelentős kedvezményi lehetőségeket fogalmaztak meg a KKV-ok számára. így javultak 
a céltartalékolás, az értékcsökkenés, a veszteségelhatárolás szabályai, az értékvesztés sávos beszámítása, a 
K+F megbízások költségeinek 200 százalékos levonhatósága és a 10 millió forint alatti beruházások is 
eredménycsökkentőkké váltak. Ezeken túlmenően bővültek a térségi adókedvezmények, a társadalmi
gazdasági szempontból elmaradt területeken komoly beruházási adókedvezmények érvényesíthetők a 
tevékenység fejlesztése (és bizonyos árbevételi, illetve foglalkoztatási limitek meghaladása) esetén. Az 5 
millió forintos értékhatárt el nem érő aktivált tárgyi eszközök beszerzéséhez igénybevett hitelek kamata után 
40% adókedvezményt vehetnek igénybe a mikro- és a KKV-k. Könnyítették az adóelőleg megfizetésének 
szabályait is [ 1 ]. 

A 2000-ben az új gazdasági miniszter ösztönzésére és jelentős társadalmi „párbeszéd" eredményekép
pen létre jött a Széchenyi Terv, amely részben új foglalatot adott az eddig is működtetett különféle 
területeket fejlesztő célelőirányzatoknak. Másrészt 55 alprogramban integrálta a vállalkozáserősítést, a 
lakásépítést, az autópályafejlesztést, a turizmusfejlesztést, a regionális gazdaságépítést, az aktív foglalkoz
tatáspolitikát, az energiatakarékosságot, a kutatás-fejlesztést és innovációt, valamint nem utolsósorban az 
információs társadalom- és gazdaságfejlesztést. 

5 A jövedelemadó-terheknek az elmúlt tíz évben tapasztalt mérséklődése egyértelműen pozitív a vál
lalkozások fejlődése szempontjából. Az egyéni vállalkozók számára előrelépést jelentett adó>ztatásuk 
közelítése a társaságokéhoz és az átalányadózás bevezetése. Az átalányadózás választása kétségkívül 
egyszerűsíti az adminisztráción, azonban jelenleg csak néhány szolgáltató tevékenységet végző vállalko
zó) (taxisofőr, fodrász) választhatja ezt az egyszerűsített konstrukciót, igen szigorú feltételek mellett. Az 
adóztatásban bekövetkezett pozitív változások mellett azonban a folyamatosan változó szabályok egyre 
szigorúbb költségelszámolást írtak elő, s a kisvállalkozások szempontjából igen hátrányosan alakult át a 
társasági adókedvezmény rendszere, miután a vállalkozásindítást szolgáló preferenciák fokozatosan 
megszűntek, s ehelyett a nagybefektetések ösztönzése került előtérbe. Jelenleg a vállalkozói fejlesztéseket 
érintő adózási preferenciák elsősorban a nagyvállalatok nagy volumenű fejlesztéseit támogatják, a kis
vállalkozások beruházásait viszont alig érintik. Mindezek következtében 1997-ben a mikrovállalkozások 
és a nagyvállalkozások átlagos adóterhelése között jelentős eltérés alakult ki a kisebb szervezetek rovásá
ra [15]. 



Ezeket egybefogva a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat, a Turisztikai Célelőirányzat, a Műszaki 
Fejlesztési Célelőirányzat, az Aktív Foglalkoztatási Célelőirányzat, a Területfejlesztési Célelőirányzat, va
lamint az energiatakarékossági hitel és a mikrohitelhez kapcsolódó kisvállalati kölcsönprogram 2000 
végén (és véglegességében 2001 januárjában) a Széchenyi Terv alprogramjaiba és pályázati rendszerébe 
integrálódott. A program 2001-2002. évi költségvetési törvényben rögzített előirányzatai jelentősen meg
haladják a felsorolt külön-külön célelőirányzatok által 2000-ben nyújtható (igénybe is vett) támogatáso
kat. 

1. táblázat 

A Széchenyi Terv állami társfinanszírozási rendszere 

[Milliárd forint] 

Programok megnevezése 
(és alprogramok száma) 

Vállalkozáserősítő 

Kutatási, fejlesztési és innovációs 

Információs társadalom és 
gazdaságfej lesztési 

Turizmusfejlesztési 

Regionális gazdaságépítési 

Autópálya-fejlesztési 

Lakásprogram 

Aktív foglalkoztatás-politikai célok 

Energiatakarékossági 

Költségvetési 
fejezet száma 

G M XV. 

O M X X . 

M E H 
Informatikai 
kormány
bizottság X . 

G M XV. 

G M XV. 

Nemzeti 
Autópálya Rt. 
és KVM XVII. 

PMXXII . 
G M XV. 

n.a. 

n.a. 

Előirányzat 
neve 

K K C és GFC 

MüFA és 
társtárcák 
K + F alapjai 

Informatikai, 
távközl.-fejl.-i 
és frekvencia-
gazd. 

TUC 

RGC 
(korábban TFC) 

2001 2002* 
költségvetésben 

31,4 

5,0 

n.a. 

69,9 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

37,3 

17,5 _ 37,0 

15,0 _ 28,9 

25,0 28,1 

6,0 

n.a. 

72,6 

3,6 

2,8 

Összes 
előirányzat 163,8 216,3 

Forrás: * Világgazdaság, XXXIII. évf. 2001. november 15 
http:/Avww.gm.hu/széchenyi/index.htm 



A 2001. évi pályázatok tapasztalatait és eredményeit november közepén összegezték a 2002. évre kiírt 
megújított struktúra ismertetésekor. Az eddig bejelentett összes támogatási igény 119 milliárd forint, 
amiből a 2001. év 11 hónapja során megítélt összes állami támogatás csupán 57 milliárd forintot tett ki, 
ami az adott évi előirányzatnak kicsit több, mint a harmada (35 százaléka). A benyújtott pályázatok száma: 
9217, az elbírált pályázatok száma: 5292 és a nyertes pályázatok száma. 3523. Ezek a számok még decem
ber végéig jelentősen módosulhatnak. Ami nagyon fontos változás 2002-re: a pályázati rendszer kereté
ben megkönnyítik a mikro-, a kis- és középvállalkozások pénzhez jutását. Ez a kör jövőre a támogatásból 
50% előleget kaphat, vagyis nem borul fel a kiscégek likviditása. Másik kedvezmény a nagyon kicsik 
számára, hogy ha az államitámogatás-igény egymillió forint alatti, ezentúl elég lesz a pályázóknak nyilat
kozatot tenniük a szerződéskötéskor arról, hogy nincsenek köztartozásaik. 

Nagyon fontos változás, hogy a telephely-módosítás finanszírozására elnyerhető támogatás maximális 
összegét igen jelentősen, 3 millióról 50 millió forintra növelték. A kereskedelmi, vendéglátó és szolgál
tató vállalkozások üzleteinek bővítésére, korszerűsítésére, felújítására szolgáló 50 százalékos vissza nem 
térítendő támogatást 10 millió forintra emelték. Megkétszerezték a mikrohitel folyósítható összegét 6 
millió forintra és ennek folyósítása azzal a kedvezménnyel bővült, hogy a kölcsönszerződésben megha
tározott kamat felét az állam magára vállalja. A hitelgarancia forrásai is bővülnek, a kezességvállaló szerve
zeti rendszer is jelentősen szélesedik, egyre több programfajtához nyújtható garancia és másfélszeresére 
növekszik az ügyfelekért vállalható felelősség összeghatára. 
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