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Készült az MSZT 2010. éves konferenciájára, Pénzügyi kultúra szekció.  

1. Innováció és kkv-finanszírozás
 

Dolgozatunkban, melynek empirikus anyaga a BCE Nonprofit Kutató Központ Kft Pénzügyi kultúra-
kutatásának a vállalkozók körében felvett kérd ívek adatain alapul, azt vizsgáljuk, hogy a kis- és kö-
zepes vállalkozások gazdálkodásában van-e összefüggés a vállalkozás nyitottsága, a gazdálkodás sike-
ressége és a korszer  pénzpiaci megoldások alkalmazása között. Azt gondoljuk, hogy ennek a kutatási 
kérdésnek a megválaszolása leginkább a vállalkozók/vállalkozások innovatív magatartásával hozható 
összefüggésbe: ha a vállalkozó a pénzügyi (vagy más) piacon tájékozott, van kell  (szak)ismerete, 
képes felmérni bizonyos gazdálkodói lépések/döntések kockázatait, akkor hajlamos kezdeményezni 
(vagy követni) olyan megoldásokat, melyek addig a gazdálkodási színtéren ismeretlenek vagy kevéssé 
ismertek voltak.  

Ezzel a problémakörrel – közelebbr l Schumpeter innovatív vállalkozói magatartásról írt m veinek és 
téziseinek értelmez  összegzésével és továbbgondolásával – foglalkozik egy kiváló gazdaság-
szociológiai tanulmány (Kovács, Gy. 2004). Az írás világosan bemutatja, hogy az innováció sz k értel-
mezése, vagyis csupán termék-, technológiai, szervezeti vagy piaci újításként való értelmezése esetén 
nincs lehet ség a szélesebb társadalmi kontextus, a szervezeti és gazdasági-társadalmi környezet 
megújulásának vizsgálatára. A kkv-k finanszírozásában látható változások mutatóit kerestük vizsgála-
tunkban, hogy ezekb l a gazdálkodói magatartás egyes megújulásra utaló mozzanatait vázoljuk fel. 

A vállalkozói magatartás pénzpiaci és gazdálkodási döntésekben való megnyilvánulásait és annak 
változásait vizsgálandó azt gondoljuk, mindenek el tt meg kell ismerni, milyen információs csatorná-
kat vesznek igénybe a szerepl k ahhoz, hogy tájékozódjanak a piacokon. Közelebbr l,  ha  megtudjuk, 
milyen pénzpiaci /banki termékeket, szolgáltatásokat vesznek igénybe, vajon változott-e a ezek ke-
reslete az utóbbi években; az egyszer bb vagy a bonyolultabb termékek felé tolódott-e el a kkv-k 
által használt banki szolgáltatások szerkezete, következtethetünk a gazdálkodás professzio-
nalizálódására; a háztartási szemlélet  gazdálkodástól való távolodásra. Vizsgálandó továbbá az, hogy 
a vállalkozók milyen eszközöket használnak a gazdálkodás stabilizálására illetve a fizet képesség za-
varainak elhárítására, vajon ezek az eszközök változtak-e az elmúlt években a közismert gazdasági 
válság körülményei között. Szintén a gazdálkodás perspektíváinak megítélésével függ össze, hogy a 
kkv-k vajon törekednek-e arra, hogy kormányzati vagy EU-s programokba kapcsolódjanak be, mely 
támogatások illetve finanszírozási könnyítések révén gazdálkodásuk modernizálható. Úgy véljük, a 
felsorolásban szerepl  vállalkozási magatartás-elemek a nevezett vállalati kör innovatív viselkedésé-
nek “közvetett mutatói”. 
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Egyértelm , hogy a vállalkozások innovativitása nem mérhet  csupán a K+F-re költött eszközök ará-
nyával, nem elegend  annak ismerete, hogy újított-e a vállalkozás a termékszerkezetén vagy a tech-
nológián. Az innovatív magatartás mutatóit keresni kellene a vállalati együttm ködések átalakuló, az 
alkalmazkodás során változó formációi között, ami összefügg az iparág, a vállalkozás méretével, a 
regionális piac tulajdonságaival, a gazdaságpolitikai preferenciák, ösztönz k és a piaci verseny hatá-
sával. 

Az alábbiakban bemutatunk a fenti problémakörök leírására alkalmas néhány jellemz  mutatót és 
azok változását.  

2. Nyitottság, tájékozódás
 

1. tábla: Milyen módon szokott tájékozódni, információt szerezni?
(els helyen említi)2006, 2010

 N 06=1208 N10=1204 
Internet 22,7 28,3 

banki direct mail 14,7 11,2 
üzleti partner 11,5 9,6 

nem érdekl dik 10,3 11,7 
tudja, nem kér 9,5 5,4 

banki telemarketing 7,0 15,6 
ismer s 2,9 4,1 

vállalkozói szervezet 2,8 2,2 
egyéb forrás, bankár 2,4 15,6 

újság 2,2 3,0 
TV- l 1,4 3,0 
rokon 0,7 0,3 

nem tudja - 1,5 

 

Szembet  a változás a két megfigyelési id pont között: a vállalkozók közül minden tízedik úgy vélte  
2006-ban, hogy semmi szüksége banki tájékozódásra, másik tizedük pedig tájékozódás nélkül is eliga-
zodik a banki ügyekben, ezért nem keres információt. Ez utóbbi arány felére esett vissza 2010-ben, 
vagyis kevesebben gondolják azt manapság, hogy tájékozódás nélkül is könnyen eligazodnak.  Hatá-
rozottan megváltozott a bankok irányából érkez  információk jellege: régen levélben tájékoztatták az 
ügyfeleket, s ezeket a válaszolók közel 14 százaléka el is olvasta, manapság  a direkt mail aránya kissé 
visszaesett, inkább személyes vagy telefonos felkeresés útján tájékoztatják a bankok ügyfeleiket 
(16%).  Az informális csatornákon, például az ismer sökt l  gy jtött pénzügyi hírek aránya kissé meg-

tt, mint  az újság és TV szerepe is. A szakmai vállalkozói szervezetekt l származó információk min-
den 100 vállalkozóból csak kett t-hármat értek el, az üzleti partnerek szerepe kicsit csökkent, minden 
tízedik vállalkozás kap hasznos információt ebb l a körb l. Lényegesen változott viszont az Internet 
mint információ-forrás súlya:  2006-ban a vállalkozások jó ötöde, 2010-ben pedig közel 30 %-a tájé-
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kozódott a banki-pénzügyi dolgokról a neten keresztül. Az  1. ábra a szerkezet megváltozását szemlél-
teti: az látszik, hogy az Internet megnövekedése mellett sokkal szembet bb a bankok irányából 
jöv  tájékoztatás részarány-növekedése, vagyis az utóbbi id ben a bankok érdekl dése a kkv-szektor 
iránt  – a személyes és telefonos megkeresések aránya  –  eléggé megn tt. 

 

 

 

1. ábra: Els sorban milyen módon szokott tájékozódni, információt szerezni?
2006, 2010
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2. tábla: Összegzés - Milyen módon szokott tájékozódni, információt szerezni?
Összesen 
2010-ben 

Els  emlí-
tés 

Második 
N=666/1204 

Harmadik 
N=334/1204 

Internetr l 44,5 28,3 18,6 17,4 
egyéb forrás- tanácsadó 29,5 15,5 15,3 13,5 

banki direkt-mail 26,4 11,2 18,2 13,8 
üzleti partnerekt l 16,9 9,5 7,7 9,6 

nem érdekl dött 13,5 11,9 2,3 1,2 
banki telemarketing 13,5 3,7 9,9 9,6 

újságokból 12,1 3,1 7,7 11,7 
ismer sökt l 10,6 4,2 8,0 6,0 

TV- l 10,1 3,0 6,0 7,8 
tudja, nem kér infót 7,2 5,7 1,8 2,1 

vállalkozói szervezetekt l 6,9 2,2 4,4 3,3 
rokonoktól 1,9 0,3 0,3 4,2 

a többi nem válaszol…  1,5 100,0 100,0 
 

A 2. táblázatból az is kiderül, hogy 2010-ben az információs csatornák összes említését összeszámolva 
az Internet a legf bb hírforrás, az említések majdnem 45%-a; és a banki tanácsadók szerepe ezután a 
második, majdnem 30% az arány az említések között. Az els  másod és harmadsorban megnevezett 
információs csatornákat tekintve a válaszolók negyede akár három forrást is megjelölt, minden má-
sodik viszont egy másikat  is igénybe vesz: a banki telemarketing és a hírlevelek , a TV, az újság és az 
ismer sök tipikusan másodlagos információforrásnak számítanak, a rokon pedig csak harmadikként 
jön szóba, ha információt akarnak szerezni.  

Vizsgálatunkban a legkisebb, azaz a 10-49 f t foglalkoztató kisvállalkozások tájékozódási szokásai 
teljesen eltérnek a nagyobbakétól: lényegesen jobban támaszkodnak a világhálóra, a telemarketing 
nem találja ket, de a privátbankár igen; és k fordulnak pénzügyekkel a rokonokhoz, a nagyobbak 
egyáltalán nem. 
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2. ábra: Tájékozódás vállalatnagyság-csoportok szerint, 2010
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3. tábla: banki ügyintéz megválasztása (Választ-e, kihez megy bankban?)
2006, 2010

 N06=800 N10=500 
Nincs választási lehet ség  17,7 28,8 
Mindig ugyanahhoz megy, 32,9 28, 2 
Mindegy melyikhez fordul 32,2 31,6 

Inkább ismer shöz, aki tudja… 17,2 11,4 
 

Összegezve: A vállalkozások érdekl dése és a tájékoztatás iránti igény kissé növekedett, csakúgy, 
mint a bankok fel l a személyes megkeresés aránya. A kkv-k tájékozódásában az Internet nagyobb, az 
újságok és Tv is inkább kisebb mérték  – az utóbbi években növekv  – szerepe látszik. A bankot sze-
mélyesen felkeres k aránya és az ügyintézésben az ismer sök vagy a megszokott ügyintéz  bizonyára 
bizalomébreszt  közrem ködése visszaszorult. 

 

3. Korszer pénzügyi módszerek ismerete és használata
 

Vállalkozásalapításkor kötelez  a bankszámlanyitás, melynek elektronikus elérése a bank által felkí-
nált korszer  lehet ség. A vállalkozói partnerbankok között mindegyik alkalmas e-bankolásra. 2010. 
január 1-je óta az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyeket kizárólag elektronikusan 
lehet intézni, melyhez banki ügyfélkapun keresztül lehet hozzáférni. Ez elvileg gyors és egyszer , a 
valóságban azonban a bejelentett adatokat pár perc helyett több nap után igazolja vissza és nem 
követel az ügyfélt l az adatokat igazoló dokumentumokat. Az e-bank aktiválása ingyenes, fenntartási 
költségei minimálisak, és lényegesen kevesebb id ráfordítást igényel, mint a személyes banki ügyin-
tézés. Önmagában ez a változó nem magyaráz innovációs hajlandóságot, de jelzi, hogy ebben is nyi-
tott az adott szervezet, mert a mindennapokban is képes/hajlandó rutint változtatni. 

4. tábla: Internetes bankhasználat        (2006, 2010) 

Használ-e internetes bankszolgáltatást akár 
személyes akár vállalkozási ügyekben? N06=1208 N10=1204

csak személyes ügyekben 3,6 4,9 
vállalkozási ügyekben 38,8 26,1 

mindkett ben 29,1 57,6 
nem 28,5 11,4 

nem tudja, nem válaszol 6,0 - 
Összesen: 100 100 

 

A kérdezett vállalkozások képvisel i nagyobb mértékben e-bankolnak 2010-ben, mint a korábbi meg-
kérdezéskor. „Az ellenállás okai között els  helyen áll a személytelenségt l való félelem. Hiba, vagy 
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bizonytalanság esetén nincs kit l kérdezni, mert a felugró kisablakok nem mindig nyújtanak magyará-
zatot. Valamint az örök b nbak keresés hamarabb célba talál, ha egy él  ember ül velünk szemben. A 
magyar kultúrába mélyen berögzült, hogy a személyes ügyintézést érzik megbízhatónak, ami minden 
területen érezhet . Nem csak az e-bankolás, az internetes kereskedelem is lassabban indul meg ha-
zánkban, a nemzetközi átlaghoz képest.” (Timár, 2010)  

 

 

5. tábla Internetes bank használat elutasítása       (2006, 2010) 

Miért nem használja az e-bankolást?  N06=330 N10=137 
személytelen 35,0 9,5 

nem biztonságos 28,5 24,0 
szüksége van az ügyintéz  közrem ködésére 11,6 3,7 

nem ismeri a programot 7,3 8,0 
nem használ számítógépet, nem ért hozzá 6,7 0 

nincs a bankjának internetes ügyfél portálja 4,0 2,2 
egyéb válasz 26,7 50,4 

 

Az elutasítás okai között a személytelenség-magyarázat aránya jelent sen csökkent (ezzel együtt 
csökkent azok aránya is, akik az ügyintéz  személyes közrem ködésében bíznak csak), a biztonság 
hiányára való hivatkozás súlya lényegében nem változott. Az egyéb elutasítási okok (6. tábla) magas 
aránya 2010-ben azzal is magyarázható, hogy a bankok az Internet mellett alternatív felületeket is 
kínálnak az ügyfeleknek, akik az elutasítás indokai között sokféle személyes okot is jeleznek. 

3. ábra: Internetes bank használat elutasítása (2006, 2010) 
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6. tábla Internetes bank használat elutasítás egyéb okai    (2006, 2010) 

 N06=88 N10=69 

nincs rá szüksége 20,5 29,0 

személyes ok (nem biztonságos, nem szereti, nem 
akarja, lusta megtanulni, konzervatív, öreg ehhez,) 17 31,9 

nincs Internet elérés elehet ség 14,8 10,1 

folyamatban van 5,7 5,8 

nem volt ideje (elintézni) 3,4 0,0 

más rendszer  banki szolgáltatást használ 2,3 14,5 

nem mondta meg 36,4 0,0 

 

Az Internetes bankolás igénybevételének – mint függ  változó – magyarázatait az alábbi hipotézisek 
szerint kerestük: 

1) Az árbevétel nagysága és az e-bankolás között pozitív összefüggés van. 
2) Az árbevételen belüli készpénzarány növekedésével csökken, a deviza-arány növekedésével 

viszont n  az e-bakolás valószín sége. (A készpénzarány egyben a vállaltnagyság mutatója is; 
minél nagyobb a készpénz-forgalom aránya, feltehet en annál kisebb a vállalkozás.) 

3) A kkv-tulajdonos válaszadók iskolai végzettsége és az e-bankolás között pozitív a kapcsolat. 

 

Kepka (2010) regresszió-számításai szerint összefoglalva az alábbi eredményeket kaptuk: 

Magyarázó változó Hipotézis: a kapcsolat iránya Eredmény Szignifikancia 

Árbevétel (+) elvetve 
expB=1,00 nem 

Készpénzarány (-) elfogadva 
expB=1,013 igen 

Vállalatméret (készpénzarány) (-) elfogadva nem 

Devizaaránya (+) elfogadva 
expB=1,009 igen 

A tulajdonos iskolai végzettsé-
ge (részminta) (+) elvetve - 
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7. tábla A többi banki termék ismertsége és igénybevétele      (%) 
1.  
1.  
1.  
2.  
2.  
3.  
3.  
4.  
4.  
5.  
5.  

 

 Ismeri Magán-
személyként 

Vállalkozóként Mindkét min sé-
gében 

Nem vette 
igénybe 

igénybe vette 
2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 2006 2010 

folyószámlahitel 96,7 99,8 6,8 7,0 34,9 40,3 18,2 12,1 35,5 40,4 
hitelkártya (nem bankkártya) 93,5 99,8 21,2 22,3 8,6 7,7 12,7 8,5 49,5 61,3 
személyi kölcsön 96,6 99,3 16,1 6,9 0,2 0,2 0,4 0,3 72,0 92,1 
áruvásárlási kölcsön 91,1 99,5 16,7 8,9 1,8 1,0 1,5 0,3 69,3 89,4 
jelzáloghitel 91,9 99,5 10,8 16,9 14,6 11,2 4,5 6,7 60,6 64,7 
beruházási hitel 91,4 99,4 0,6 0,6 33,4 31,1 0,9 0,7 55,2 67,1 
faktoring 78,2 98,2 0,1 0,1 10,3 10,9 0,2 0,2 66,5 87,0 
lízing 92,5 99,5 3,2 2,3 36,6 40,4 5,8 3,5 45,8 53,3 
lombardhitel 78,2 98,0 0,9 0,7 5,5 8,0 0,4 0,58 70,2 88,8 
betét fedezet  hitel 77,5 98,2 0,7 0,3 4,8 3,7 0,2 0,3 70,4 93,9 
befektetési jegy 82,9 99,0 6,8 4,3 3,1 2,8 1,2 2,3 70,9 89,5 
diszkont kincstárjegy (DKJ) 82,8 99,0 4,7 4,9 4,6 3,6 0,4 1,3 71,4 89,2 
részvény 89,9 99,3 9,5 11,0 3,8 3,7 1,7 1,5 72,8 83,1 
kötvény 89,7 99,2 7,1 6,6 2,7 2,3 1,3 1,5 76,7 88,8 
állampapír 90,4 99,3 8,4 7,5 5,7 3,5 1,7 1,4 72,3 86,9 
lekötött bankbetét 92,6 99,5 13,8 15,2 13,6 13,0 16,8 24,0 46,3 47,3 
 

2006-ban a különféle banki termékek ismertsége elég nagy különbségeket mutatott: a faktoringot, a 
betét fedezet  hitelt, a lombardhitelt meglehet sen sokan nem ismerték, de a mostani szinte teljes 
mérték  tájékozottsággal szemben korábban csak a folyószámlahitel és a személyi kölcsön volt köz-
ismert. 

A kkv-tulajdonosok tájékozottsága azonban nem jelenti azt, hogy igénybe is veszik ezeket a banki 
szolgáltatásokat. A folyószámlahitel, a lízing, a lekötött bankbetét, a hitelkártya használata mind ma-
gánszemélyként, mind vállalkozástulajdonosként elterjedt, a többi terméket viszont a kkv-k tulajdo-
nosainak csak egy-két százaléka használja; személyi kölcsönt, részvényt, jelzáloghitelt például inkább 
magánszemélyként, beruházási hitelt vagy lízinget inkább vállalkozóként. A hitelek igénybevétele 
egyébként a vizsgált id szakban jelent sen változott, inkább csökkent (kivéve a jelzáloghitelt). 
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4. Alkalmazkodás, kényszer innováció, fedezet-biztosítás
 

A 2008/09-es gazdasági válság jelének gondoljuk, hogy megváltozott a kkv-k megtakarításainak ösz-
szetétele. (A megtakarító vállalkozások aránya egyébként növekedett 2006 és 2010 között.) 

A lekötött forintbetét mint megtakarítási lehet ség többségbe került 2010-ben, ezzel együtt csökkent 
a lekötetlen forint vagy a készpénz tartalékolása; megduplázódott a devizabetét aránya és alig vettek 
ingatlant befektetési céllal a kkv-tulajdonosok. Megjelent egy új megoldás: saját magánbefektetéssel 
élt a megtakarító tulajdonosok 4 százaléka. (8. tábla) 

 

8. tábla Megtakarítási formák a kkv-szektorban      (2006, 2010) 
Megtakarítási forma N06=867 N10=908 
lekötött forintbetét 42,2 54,9 

készpénz /lekötetlen forintbetét 22,7 19,5 
ingatlan (mint befektetési forma) 14,2 1,2 

értékpapír 9,2 9,4 
egyéb  6,5 - 

devizabetét 5,0 10,5 
árut zsdei befektetés 0,2 3,2 

saját magánbefektetés - 4,1 
Összesen (megtakarítók) 100 100 

 

A fizet képesség zavarainak elhárításában – a vállalkozások 40,7 %-ban volt ilyen (9. tábla) – felhasz-
nált pénzügyi megoldásokból is következtethetünk a pénzügyi kultúra jellegére: vajon a családi-baráti 
személyes kapcsolatok vagy az önálló, partnerekkel közös megoldások jellemz ek a zavarelhárítás-
ban. A 10. tábla a fizet képesség konkrét zavarait mutatja be. Látszik, hogy leginkább a szállítók ki 
nem fizetése, a vállalkozási adó- és az ÁFA- kötelezettségek elmulasztása fordult el . 

9. tábla El fordult- az utóbbi 2- évben, hogy probléma volt fizet képességgel? N=1204=100%
Nem, az egész id szakban megfelel volt fizet képesség, 59,2

Igen, el fordult: 40,7
Ebb l: A)legfeljebb néhány napos fizetési zavarok fordultak el 30,6

B) súlyos fizetési zavarok voltak 10,1
Összesen 100
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10 tábla Milyen gyakran fordult el 2009-ben, hogy vállalata pénzzavarba került következ okok va-
lamelyike miatt? (N=1204=100%)
fizet képesség problémái gyakori ritka egyedi soha nem tudja % 

ÁFA 5 4,5 11,9 78,1 0,6 100 
adó-illeték 4,2 3,5 6,5 85,3 0,6 100 

bérkifizetés 1,9 2,5 3,6 91,5 0,6 100 
szállítói kifizetés 9,9 11,5 16,4 61,8 0,5 100 
törleszt részlet 2,4 2,2 3,6 91,3 0,7 100 

bérleti díj 1,4 1,8 2,7 93,4 0,7 100 
közüzemi díj 2,4 4,1 5 88 0,6 100 

egyéb 1 0 1,2 96,3 1,4 100 

11 tábla Fedezetet biztosító megoldások (N=555)

haladékot kért 60,9 

átütemezést kért 38,4 

kölcsönt kért barátoktól, rokonoktól 10,3 

üzleti partnert kért 18,3 

bankhitelt vett fel 25,2 

magánhitelt vett fel 7,0 

egyéb módon (pl.: tagi hitel, faktorálás) 14,1 

 

Súlyos zavarokról csak a megkérdezettek 10 százaléka beszélt, további 30 százalékuk szerint csak pár 
napos fizetési zavarok voltak.  A zavarelhárító informális-üzleti megoldások közül a rokoni, baráti 
kölcsön aránya egy tized. Az üzleti partnert l kölcsönkér k aránya ennek majdnem kétszerese. 

 Az intézményes, formális üzleti megoldások – haladék, átütemezés, további bankhitel-felvétel – 25-
60 százalékuk számára volt megoldás, az egyéb megoldások között említették például a kreatív szak-
mai megoldást, a tagi hitelt és a faktorálást. Itt jegyezzük meg, hogy a vállalkozások – különösen a 
nagyobbak – inkább éltek adósságbehajtási módszerekkel (24-r l 29 százalékra n tt az arány 2006 és 
2010 között), miközben, állításuk szerint, a velük szemben kezdeményezett eljárások aránya maradt 
7 %. 

Összegezve: azt látjuk, hogy az informalitás a finanszírozási problémák esetén megmarad –  az üzleti 
partnerek (!)segítenek egymásnak a finanszírozásban – a pénzpiaci megoldások azonban nem megke-
rülhet k (átütemezés, haladék, stb.) 
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5. Pályázati aktivitás és fejlesztések irányváltása
A kkv-szektorban jelent s változást regisztráltunk 2006 és 2010 között, két okból: az EU-hoz való 
csatlakozás fejlesztési forrásteremt  hatása a 2006-os vizsgálat idején még csak a tervek szintjén 
jelentkezett; a másik hatás viszont a válságból ered, ez utóbbi inkább visszafogott terveket jelez. A 
fejleszteni kívánók aránya egy harmadról egy negyedre csökkent, s inkább egy-két év múlva számol-
nak fejlesztési lehet séggel.  

12. tábla Fejlesztést tervez kkv-k aránya
Fejleszteni kíván ebben az évben? Igen Nem Nem tudja.

N06=1208=100% 31,5 64,9 3,5
N10=1204=100% 24,3 72,7 3,0

kés bb (1- év múlva) N10=1071 48,09 51,91 -
 

 

13. tábla pályázatok sikeressége, (2006, 2010)

N06=1208=100% N10=1184=100%
Már pályázott nevezett forrásra…? nem próbált pályázott és kapott

pályázott, de
nem kapott

2006 2010 2006 2010 2006 2010
állami alapoknál, EU-pályázat 71,9 54,1 21,9 40,4 5,2 5,5

kereskedelmi banknál, takarékszövetkezetnél 79,0 73,0 18,0 23,6 2,4 3,5
Széchényi Kártya 88,7 88,2 9,3 10,8 1,2 1,0

egyéb forrás1 91,3 89,6 4,9 9,3 1,6 1,0
MVA, Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 94,9 94,5 3,6 4,5 0,7 0,8

önkormányzati forrás, támogatás 94,7 94,9 3,4 4,2 1,0 0,8
 

Az állami alapok és EU-források elérésének esélye a vizsgált id szakban megduplázódott, majdnem 
minden második vállalkozás (45%) megpróbált pénzhez jutni; 40 % sikeresen. A lehetséges források 
közül  még  a  banki  hitelek  iránti  kereslet  n tt  (2010-ben  a  kkv-k  23  százaléka  kért  és  kapott  pénzt  
hitelintézett l, míg az elutasítások aránya lényegében nem változott). (13. tábla) 

Ezeket a fejlesztési forrásokat azonban már nem ingatlanvásárlásra vagy gépjárm vásárlásra fordítják 
a tulajdonosok, mint 2006-ban, hanem gépekre-berendezésekre, technológiai fejlesztésre (14. tábla). 

                                                             
1 Az egyéb forrásokat, intézményeket és programokat kigy jtöttük és ebb l néhány fontosat kiemelünk. 
2006-ban: Állam Kincstár, csökkent munkaképesség  dolgozók alkalmazása, ERFA, fejlesztési támogatás, Gazd. Min. , Széchenyi pályázat, 
Gazdasági Minisztérium, GVOP, IDTH, ISO min ségpályázat, kamara, kutatás, fejlesztés, KVFP RT, Magyar Vállalkozási KHT, minisztérium, 
munkahely meg rz , Munkaügyi Központ rehabilitációs pályázat, M szaki Fejlesztési Alap, MVF Kht. Oktatási Minisztérium, Országos 
Pályázati Iroda, OTP, szakképzés, privatizáció, Szakképzési Alap, Széchenyi terv,  területfejlesztés, stb.  
2010-ben: Európai - GOV, HEFOP, SAPHARD, NFÜ Alapítványi, Civil Alap, NKA Vidékfejlesztés, Fejlesztési bank Széchényi hitel, -kártya,-
TervSzakképzés és munkaer  OFA ISO, cégmin sítés, egyéb banki hitel. 
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A különféle finanszírozási források között az EU-fejlesztések (támogatások) aránya 37 százalék lett 
2010-ben. (15. tábla) 

14. tábla legköltségesebb fejlesztés, beruházás (2006-ban és 2010-ben)
Beruházási szándék: N06=346 N10=510

szállítóeszköz vásárlása 39,9 5,69
építés 39,3 29,41

ingatlanvásárlás 7,8 7,06
gépek berendezések vásárlása 3,5 50,2

forgóeszköz finanszírozása 2,9
egyéb 6,6

 

15. tábla Egyéb források bevonása hitelen kívül
Milyen forrásra lenne még szükség? N06 313 N10 486

nem szükséges egyéb forrást igénybe venni 56,5 39,1
támogatás állami alapoktól 37,4 10,1

egyéb forrás (eltér tartalom 2006;2010) 8,5 5,1
támogatás önkormányzattól 2,3 0

másik fajta takarékszövetkezeti, kereskedelmi banki kölcsön 2,0 1,6
EU támogatás - 36,8

rokoni, baráti, családi kölcsön 1,6 1,0
támogatás alapítványoktól 1,6 2,5

lizing, tagi kölcsön, anyavállalati kölcsön - 3,7
 

16. tábla hitelbiztosítékok esetleges hitelkérelem esetén (említési arányok; 2006, 2010)
Hitelbiztosítékként mit ajánlana fel? N06=953=100% N10=515=100% 

Magánvagyont: 
magáningatlant 30,0 21,0 
magánbetéteit, magán értékpapírjait 5,9  1,1 
egyéni vagyontárgyat 2,8 1,2 

Céges, vállalkozási tulajdont: 
ingatlant 62,7 63,5 
berendezést 18,4 8,8 
épületet 17,3 5,2 
árbevételt 15,9 9,7 
egyéb (pl: kezes bevonása hitelfedezeti 
biztosítás kötése, stb.) 

3,9 15,1 

bankbetétet 3,8 3,0 
értékpapírt (banki garancia, biztosíték) 2,7 10,3 
nem tudja  8,9 

 

A hitelbiztosítékok között is szerkezeti eltolódást látunk: az informalitás illetve a háztartás vállalko-
zástól való elkülönülésére utal az, hogy jelent sen visszaesett a vállalkozói magáningatlan-fedezet 

                                                             
2 Egyéb források 2006: árbevétel, cégcsoporton belül, költségvetési pályázati támogatás, lízing, magánszemély, munkahely teremt  
pályázatból, pályázat tanulókra, pályázatból, pályázati pénz, pályázati támogatás, pénzügyi befektet , saját er l kívánok mindent 
csinálni, Uniós pályázat, stb. 
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felajánlási szándéka, a magánvagyont a vállalkozásétól el kívánják különíteni, erre utal az is, hogy a 
magánvagyon egyéb formáinak esetleges hitelfedezeti felhasználása is csupán egy-egy százalékra 
csökkent.  

Az összetettebb finanszírozási technikák ismeretére utal az, hogy a céges vagyonból az ingatlanfede-
zet felajánlása mellett jelent sen megn tt a pénzügyi konstrukciók alkalmazásának szándéka (kezes 
bevonása, hitelfedezeti biztosítás; banki garancia, egyéb banki biztosítékok), amit a 16. tábla mutat. 
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