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TŐKE ÉS ÁLLAM – JUTTATÁS versus BEFEKTETÉS
Konstrukciók és a befektető tapasztalata



SZTA – tömeges tőkebefektetés hazai kísérlete
1. 2010-ben jött létre a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA), 100%-ban Európai Uniós forrásból (14 Mrd Ft). Futamideje 10 év.
2. Az Alap kockázati tőkét helyez ki induló és már a piacon lévő mikro-, kis- és középvállalkozásokhoz.
3. Az Alapkezelő 2011-2016. között 5 db tőketerméket fejlesztett ki a magyar piac sajátosságaihoz igazodva. Egyedi EUB notifikáció (2013), megelőlegezte a 2014-2020-as időszak rugalmasabb rendszerét. 
4. 2016 áprilisáig kb. 600 db projekt vizsgálatára és 90 db tőkebefektetésre került sor 11,4 Mrd Ft szerződéses elkötelezettséggel. Ez a kötelező EU-s forrásfelhasználás 102%-os szintjének felel meg.
5. Az SZTA befektetéseinek 33%-át elérő privát tőke bevonására került sor.
6. A portfólióhoz tartozó cégek 75%-a végez valamilyen innovációs tevékenységet (OECD fogalom meghatározása alapján).
7. Az SZTA részvételével támogatott cégek 2015. évben 16 Mrd Ft árbevételt értek el.



Tartalomjegyzék
1.

2.
3.

4.

5.



KKV-k tőkejuttatása 2000-2020 között
I. Széchenyi Terv II.2004-2006 programozási ciklus

III.2007-2013 programozási ciklus

IV.2014-2020 programozási ciklus
kkv-k súlya a támogatási volumenen belül

KKV-k kockázati tőkejuttatásának megszületése
alacsony (minimális)

alárendelt (2010-től változik)
felértékelődő kkv-k (fejlesztés, K+F+I)

konstrukció VNT ésállami tőkeprogram kizárólag VNT
domináns VNT 2009-től JEREMIE (tőke, hitel, garancia)

domináns VNT, jelentős visszatérítendő (VT) források
VT arány 16% 35%*

*Forrás: saját számítás operatív 
programok és akciótervek alapján



•2010 előtt kétszereplős modell:

•2010 után háromszereplős modell (két alváltozattal):

Állami befektető(MFB, RFH, IKTA, 
CORVINUS, stb.)

Privát befektetők(Alapok, befektetési cégek, stb.)

Állami befektetők Privát befektetők
EU-s forrással is gazdálkodó befektetők (JEREMIE)

közös alap co-investment alap

Kockázati tőkepiac átalakulása



db 2011 2012 2013 2014
kockázati tőkealap-kezelő 15 27 33 33
kockázati tőkealap n.a. 17 29 38

Kockázati tőkealap-szektor Magyarországon

Forrás: MNB Bankszektoron kívüli pénzügyi piacok kockázati jelentése, 2015. júniusHVCA Investment Monitoring Riport, 2014 és 2015 EVCA Central and Eastern Europe Statistics 2014

Dinamikus növekedés mind a kockázati tőkealap-kezelési engedéllyel rendelkező vállalkozások, mind a kockázati tőke-alapok számában
A 38 tőkealap forrásait tekintve:
•JEREMIE: 8 + 10 + 8 + 2 
•SZTA: 1
•vállalkozói, állami vagy magánforrásokat hasznosító tőkealapok:  9
Rendelkezésre álló források összesen 191 milliárd, melyből JEREMIE 132 milliárd. 
Befektetések száma és volumene tranzakciók 2014 2015

száma 107 109
volumene (mrd Ft) 54,9 31,8



EU-s ciklusok kezdetén Jelenleg
VNT kiegészült piaci hitellel (jellemzően devizahitel) VNT kiegészül piaci hitellel + kedvezményes hitellelVNT-hez kell biztosíték (bankgarancia, illetve egyéb) VNT-hez jellemzően nem kell biztosíték

Korlátozott előleg (jellemzően utófinanszírozás) Magas előleglehívási lehetőség
VT-vel való társulás nem volt jellemző VT-vel társulás meghatározott szabályok szerint

Tőkejuttatás induláskor és napjainkban

A tőkejuttatás lehívhatósága és felhasználhatósága egyértelműen javult, de megjelentek a pályázatfüggő cégek.



A JEREMIE program a 2014-2020-as programozási időszakban nem folytatódik, helyette:
•nagyobb rugalmasság a tagállamoknak az eszközök tervezésénél >> ex-ante elemzés, ún. hiány (gap) elemzés alapján
•sztenderdizált pénzügyi eszközök (964/2012 EU rendeletben) >>  előny: egyszerű bevezetés

JEREMIE induláskor Jelenleg
Csak Közös Növekedési Alap Növekedési Alap, Induló Vállalkozások AlapjaSZTA működő és induló cégekre

Csak tőkeemelés Tőkeemelés +  kivásárlás
Maximum: 3 x 1,5 millió EUR Min. – Max.: 0,1 – 7,5 millió EUR (több lépésben)

Technológiai szektorra koncentráló célvállalatok Technológiai szektor mellett hagyományos ágazatok is célvállalatok
VNT-vel társítás lehetséges VNT-vel társítás lehetséges

EUs tőkebefektetés induláskor és napjainkban



Befektetés és a kkv-k

Forrás: Az Európai Bizottság Access to finance for SMEs felmérése, 2015

Hazai kkv-k szektor Állapot Probléma
tőke fogadására valófelkészültség javuló ismerethiánycsak a kkv-k 1%-a gondolkozik tőke típusú finanszírozásban* 

leggyakoribb finanszírozás: hitel javuló kockázati tőkéhez erős tulajdonosi szemlélet társul
a tőkebefektető és a célvállalat (tulajdonosi) érdekei

nem mindig összeegyeztethető befektetői transzparencia
a cég felkészültsége a tőke hasznosítására gyenge cégvezetés és működési struktúra felkészületlensége

exit stratégia jellemzően hiányzik felvásárlásban nem gondolkodnak



Finanszírozási forma EU28 Sorrend EU28 Magyarország Sorrend HU
Visszaforgatott nyereség, eszközeladás 27% 6. 23% 5.

VNT és támogatott hitel 34% 5. 29% 3.
Folyószámla hitel 55% 1. 44% 1.
Bankhitel 50% 2. 24% 4.
Forgóeszköz hitel 36% 4. 13% 7.
Egyéb hitel 22% 7. 17% 6.
Kötvény 4% 11. 2% 10.
Tőke 14% 8. 1% 11.
Lízing 47% 3. 38% 2.
Faktoring 10% 9. 5% 9.
Egyéb 5% 10. 9% 8.

Mennyire relevánsak a következő finanszírozási formák a cége számára?

Forrás: Európai Bizottság, Access to finance survey, 2015



1. A tőkejuttatással, illetve a befektetési tőkével 2007-2020. között kb. 3800 Mrd Ft forrás jut vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő formában a hazai kkv-khoz.
2. A tőkejuttatás természetes és kalkulálható erőforrás-tartaléka lett a versenyképes, rugalmas, jól finanszírozott és alkalmas cégvezetéssel bíró cégeknek.
3. A kockázati (befektetési) tőke ismertsége nőtt.
4. Hiánypótló finanszírozás a startup-ok körében.
5. Bizonyos fokig nőtt a befektetési hajlandóság a privát befektetők körében.
6. Elindultak a komplex termékek, összekapcsolások (kockázat-megosztás).

Amit elértünk…



1. 2020 után a tőkejuttatás EU-s forrásának csökkenésével mi veszi át annak helyét?
2. A visszatérítendő tőkeforrás (befektetési tőke) mellett érdemben bevonható-e a cégfinanszírozásba a privát tőke?
3. Lesz-e elég projekt, kialakulnak-e a ma alig működő „projekt-felhordó”mechanizmusok, intézményes kapcsolatok?
4. Növelhető-e a hazai kisvállalkozások készsége és képessége a befektetői tőke fogadására, javítható-e a szereplők transzparenciája?
5. Léteznek-e reális exit pályák itthon és a nemzetközi piacon?
6. Fejlődési főirányként tekintünk-e a digitális gazdaságszervezés mechanizmusaira?
7. Hol, milyen mértékben és formában (milyen eszközzel) szükséges/lehetséges az állami szerepvállalás?
8. Startupok Magyarországon? Magyar startupok?

Amire még nincs (jó) válasz



1. Tőkepiac élénkítése – kockázat-csökkentő eszközök (co-investment , hozam garantálása), állami tőkeprogramok
2. Inkubálási programok KKV-k számára
3. „Halál völgye” szakasz finanszírozása startupok számára
4. Adó oldali ösztönzők ( pl. üzleti angyalok számára)
5. Szabályozói szerep (pl. minta adás a sztenderd termékekhez hasonlóan)

Állami szerepvállalás lehetőségei



1. 2010-ben a HVCA/EVCA adatok szerint 17 db tranzakciót jegyeztek 65 M EUR értékben. Ez 2015-re 109 db tranzakcióra és 102,8 M EUR befektetett tőkeértékre nőtt.

2. 2015-ben a realizált ügyletek több mint 85%-a származott a JEREMIE Alapoktól és az SZTA-tól. A befektetett tőkéből részesedésük hasonlóarányú volt. 

JEREMIE Alapok és az SZTA mérlege



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
blog.szta.huwww.szta.hu



A vállalatméret szerinti kettősség: teljes állomány mérséklődése vs. kkv-szektor hitelállományának bővülése

Forrás: MNB Hitelezési folyamatok, 2016. február

Vállalati szegmens hitelezési folyamatai
A Növekedési Hitelprogramnak köszönhetően jelentősen bővült az új hitelszerződések volumene.



Forrás: a GOP, ROP7, GINOP, VEKOP, TOP operatív program dokumentumai és akciótervei.

Mrd Ft, folyóáron 2007-2013 2014-2020
Innováció 347,71 519,91

Üzleti környezet, KKV fejlesztés, IKT 720,69 933,04
VNT 1068,40 1452,95
Tőke 74,04 131,59
Hitel 116,62 474,55

Garancia 55,99 20,00
VT 246,65 781,79

SZUM 1561,70 2234,74
VT arány a teljes keretösszeghez 15,79% 34,98%

Uniós források


