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NMKKV
SZÁMOKBAN

Mikrovállalkozás (1-9 fő)
ebből Nanovállalkozás (0-1 fő)

649 733
476 904

Kisvállalkozás (10-49 fő)
Középvállalkozás (50–250 fő)
Összes kkv

32 742
5 223
687 698

A KKV-k adják:
• A teljes foglalkoztatás többségét
• a GDP 43%-át
• az export 17%-át
A KKV szektor 2017-ben 38 000 mrd Ft árbevételt realizált!

A KKV szektor az ország lakosságának több

KKV-K ÁLTAL
ÉRINTETTEK
TELJES
SZÁMA

mint 1/3-át közvetlenül érinti!
 a foglalkoztatottak száma (2016) kb. 2 millió fő,
 a tulajdonosok száma kb. 600 000 fő
véleményformálók, közösségszervezők!
 a tulajdonosokhoz tartozó érdekeltségi kör, család
1 200 000 fő
3,3 – 3,8 millió ember érintett

A PIRAMIS
NÉGYSZÖGESÍTÉSE

A következő évek kiemelt nemzetgazdasági célja
lehet az erős középvállalkozói réteg kialakítása, a
jelenlegi szűk kis- és középvállalkozói réteg
bővítése.

200
5 000
32 000
680 000

400
20 000
60 000
630 000

PROBLÉMA

CÉL

Sok „kényszervállalkozás”

Vállalkozásképesség

PROBLÉMÁK
ÉS CÉLOK

Alultőkésítettség

Tőkeképesség

Banki radar alatti repülés

Bankképesség

Maximum szintentartó hitelezhetőség

Tőkehelyzet
az utóbbi

50+
20+
7 évben

hatékonytalanság és
versenyképtelenség
FŐ OK:

TŐKEHIÁNY

Hitelképesség

Versenyképesség
Piacképesség + Exportképesség

TŐZSDEKÉPESSÉG

IRÁNYOK

KORLÁTOK

KORLÁTOK ÉS
IRÁNYOK

• Az uniós pénzek 2019-ben
elfogynak és 2022 előtt az új
ciklus pénze nem ér ide, ezt az
időszakot a vállalkozások
kiemelt fejlesztésével lehet
áthidalni.
• A TŐKE - HITEL - PÁLYÁZAT GARANCIA
pénzügyi
eszköztárból
eltűnik
a
pályázat.

•

Hazai forrás szükséges

•

Beavatkozás kell a hosszú
futamidejű fejlesztések
ösztönzéséhez (NHP2?)
A garanciarendszer
újragondolása
A fejlesztési hitelek aránya
csökken, emiatt a
tőkeprogramokra kell
koncentrálni.

•
•

HITEL? - TŐKE - PÁLYÁZAT - GARANCIA
H - T - P - G

„Sok az eszkimó
kevés a fóka”

•
•

A pénzpiacon túlkínálat van (banki/állami) kevés a finanszírozható cég/projekt
4000 milliárdos nagyságrendű európai uniós forrás is elköltésre vár még!

H-T-P-G

Pénzügyi
eszközök
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Életciklusok és
eszközök

20%

Hitel
30%

15%

Pályázat
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Tőke

Garancia
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Tanácsadás
Egyéb

30%

20%

TŐKEPROGRAMOK
Kockázati tőke
helyett
„tőketámogatás”

Nemzeti Tőkealap
Program

Piaci tőke
aktivizálása

• Nagy tömegű
kisvállalkozás kis összegű
(20-50 millió forint)
tőkéhez juttatása.
• Gyors, automatikus.
• Kisebbségi tulajdon
• Laza kontroll
• Adóvisszatérítés

• Piaci források
aktivizálását elősegítő
tőkeprogram
• Támogatott árazás
• Tőkerizikó csökkentése
• Tőkeközvetítők bevonása

GENERÁCIÓVÁLTÁS

Öt vállalkozásból csupán kettőt irányítanak fiatalok!

•
•
•

72 ezer céget 55 év felettiek igazgat
43 ezret a 60+-os korosztály
19 ezer vállalatban a menedzsment kivétel nélkül
65 év feletti vállalakozókból áll

A probléma égető, Európában háromból két cég
megszűnik amiatt, mert nem tudja átadni a tulajdonos
a következő generációnak a vállalkozást. Ezt tetézi, a
fiatalok mindössze harmada gondolkodik vállalkozás
indításán, visszaeshet a fejlett országok és Európa
gazdasági teljesítménye.
Állami szerepvállalás szükséges!

Mindenkit nem lehet és nem is kell támogatni!

VÁRHATÓ
EREDMÉNY

Csak a legéletképesebbeket (váll. Darwinizmus)

• kisvállalkozások kategóriát tudnak ugrani
• középvállalkozások száma duplázódhat
• képesek lesznek a kutatás-fejlesztési források
hatékony felhasználására
• termelékenységük, innovációs képességük és az
exportképesség nő
• ezzel a kivitel összege 25%-kal növekedhet

VÁRHATÓ
EREDMÉNY

• Középvállalkozások bekapcsolódhatnak a BÉT
ELITE programjába, sokan részt tudnak venni és
hosszabb távon tőzsdeképessé is tehetők
Pilot program indul 4 kamarával és a KAVOSZ-szal

• Kis és közepes vállalkozások rutint szereznek a
tőkebevonásban és a transzparens működésben,
ami alapja lehet a BÉT XTEND programjában való
részvételnek
• Generációváltást támogató pénzügyi programok
Állami részvétellel
Egyik lehetséges felület az XTEND

