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VIZSGÁLATUNK FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI1
A fejlesztéspolitika átalakításának irányára vonatkozóan az elmúlt években
elsősorban az adminisztráció egyszerűsítését és a források célzottabbá tételét
hangsúlyozó vállalkozói javaslatok merültek fel. A 2010-ben hivatalba lépő új
kormány fejlesztéspolitikai céljai közt is kiemelt szerepet kaptak ezek az elvárások.
Az Új Széchenyi Terv elindulásával a korábbi kormányzati ciklusban
megfogalmazott célok (a munkaerő-termelékenység növelése, a szektor
világgazdaságba integrálása, valamint a vállalatok közötti együttműködések
hatékonyságának növelése) kiegészültek a munkahelyteremtéssel is.
A fejlesztéspolitika egyik vállalkozói célcsoportjának2 körében
(5–49 főt foglalkoztató vállalkozások) 2011 májusában végzett kérdőíves
felmérésünk eredménye azt mutatja, hogy míg a 2010 előtti fejlesztéspolitika
megítélése a vállalkozók körében kifejezetten negatív volt, az Új Széchenyi
Tervvel kapcsolatos várakozások nemcsak relatív, de abszolút értelemben is
pozitívak. Ez feltehetően annak is köszönhető, hogy a fejlesztéspolitika elsődleges
céljaként megjelölt munkahely-teremtési és gazdaságfejlesztési szándékokkal
többnyire egyetértenek a vállalkozók.
Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pozitív várakozásokat jelzi, hogy sokan
terveznek pályázni az ÚSZT-ben, és közülük is viszonylag sokan jelölték be a
kormányzat gazdaságpolitikája iránti bizalmat a pályázás ösztönzőjeként.
A fejlesztéspolitika átalakításának sikeres elfogadtatását mutatja, hogy többen
terveznek pályázni az ÚSZT keretében, mint tették eddig, és a pályázástól távol
maradók motivációi között is csökkent a fejlesztéspolitika hibáira
visszavezethető okok súlya. Az a tény, hogy a pályázást hátráltató tényezők
listáján hátrébb szorult a túl magas önrész aránya, jelzi, hogy a fejlesztéspolitika
egyelőre sikeresen tudta elfogadtatni azt is, hogy 2011-től visszaálltak a
pályázatok a 2010-et megelőző alacsonyabb támogatási intenzitási szintre. A
kormányzat sikereként értékelhető az adminisztrációs nehézségek miatti
távolmaradás arányának visszaszorulása is. Úgy tűnik azonban, az Új Széchenyi
Terv sikerének komoly korlátja lehet a vállalkozások körüli piaci
bizonytalanság, ami a pályázással kapcsolatos legfőbb visszatartó erővé vált.
A fejlesztéspolitika célkitűzései közel esnek a vállalkozások beruházási
terveihez, a munkahely-teremtéshez kapcsolódó beruházásokat tervezők
aránya magas. A legtöbben a gép- és eszközpark cseréjét tervezik, ezért a
vállalkozások számára kifejezetten kedvező lépés volt, hogy a GOP 2. prioritásában
kiírt új pályázatok nagy része automatikus pályázatként került meghirdetésre.

1

A jelen dokumentumban közöltek a Foglalkoztatási Hivatal megbízásából 2011-ben készített
„Kkv-politika” című kötet megállapításaira épülnek. A HÉTFA Kutatóintézet által készített vizsgálat
kutatásvezetői Balás Gábor és Csite András voltak.
2
A fejlesztéspolitika vizsgált célcsoportjának átlagosan 120 milliós árbevételű vállalkozásait jellemzően
50 év feletti, felsőfokú végzettségű, középosztálybeli, stabil anyagi helyzetben lévő férfiak vezetik és
tulajdonolják. Részletesebben lásd a „A megkérdezett vállalkozók és vállalkozások néhány jellemzője” c.
fejezetet
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A források széttagoltságának csökkentése, a kormányzat fókuszálási
szándékai (egy ágazat vagy beruházástípus kiemelt támogatása) közepes
elfogadottsággal rendelkeznek a megkérdezett vállalkozások körében, míg szinte
egyöntetű az egyetértés azt illetően, hogy a kisebb összegű, 100 millió forint
alatti pályázati források tudnának jobban hasznosulni. A vállalkozások az
együttműködéseket segítő (klaszterekkel, területi vagy ágazati együttműködéseket
célzó) szándékokkal értenek legkevésbé egyet, noha ezek esetében sem
elutasítóak.
A célok tekintetében fontos lesz figyelni a tényre, hogy a vállalkozások
már kisebb támogatás mellett is hajlandóak eszközberuházásokba fogni, míg
munkahely-teremtésbe csak nagyobb támogatás mellett vágnának bele – ez
utóbbit egyelőre lényegesen kevesebben is tervezik. Fontos felhívni a figyelmet
arra, hogy a fejlesztéspolitika megítélése még a közvetlen tapasztalattal
rendelkezők körében is nagyon erősen függ a kormányzat politikai
megítéléstől, bár a közvetlen pályázati tapasztalattal rendelkezők körében
általában ezek a torzítások kisebbek, így minél szélesebb vállalkozói rétegeket ér el
a fejlesztéspolitika, megítélése annál erősebben függ a saját eredményeitől.
A HÉTFA kutatási eredményei azt jelzik, hogy a kormányzat a
fejlesztéspolitika céljainak megfogalmazásakor és eszközrendszerének
átalakításakor figyelembe vette a vállalkozások, vállalkozói szervezetek
részéről érkező igényeket, noha számos olyan vállalkozás van, amely továbbra is
úgy gondolja, hogy nem tud megfelelni a pályázati feltételeknek, illetve
alacsonynak tartja a nyerés esélyét.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása
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HÁROMSZÁZ, LEGALÁBB 5 FŐT FOGLALKOZTATÓ VÁLLALKOZÁS
TULAJDONOS-VEZETŐJÉT KÉRDEZTÜK MEG, MIKÉNT VÉLEKEDIK A
FEJLESZTÉSPOLITIKÁRÓL?
A Kormány 2011. január 15-én hirdette meg az ország tíz évre szóló
gazdaságfejlesztési programját, az Új Széchenyi Tervet (ÚSZT). Az ÚSZT a
gazdaságfejlesztés átfogó célját 2020-ra egymillió új adófizető munkahely
megteremtésében határozta meg. A terv megvalósítását szolgáló negyedik
program a Vállalkozásfejlesztési Program, ami nemcsak az európai uniós, hanem
az erre a célra fordítandó hazai források átalakítását is megcélozza. Mivel az Új
Széchenyi Terv egésze a munkahelyteremtést szolgálja, a korábbi
vállalkozásfejlesztési elképzelésekkel szemben az ÚSZT Vállalkozásfejlesztési
Programja is elsősorban azoknak a vállalkozásoknak a megerősítését célozta
meg, amelyek a foglalkoztatás bővítésében nagyobb szerepet tudnak
játszani.
A 2011 április–májusában végrehajtott kérdőíves felmérésünk során arra
kerestük a választ, hogy a vállalkozások saját gazdasági helyzetük és jellemzőik,
eddigi tapasztalataik, továbbá jövőbeni terveik alapján jelenleg milyen
elvárásokkal rendelkeznek a fejlesztéspolitika irányában. Vizsgálatunk során
a vállalkozásfejlesztési beavatkozások „törzsközönségének” véleményére voltunk
kíváncsiak, ezért háromszáz, legalább 5 és legfeljebb 49 alkalmazottat
foglalkoztató vállalkozás vezetőjét kerestük fel. Ez a csoport mind méreténél, mind
elhelyezkedésénél (7 nagyváros ipari, kereskedelmi és szolgáltató cégeit
kérdeztük) fogva az ÚSZT vállalkozásfejlesztési pályázatainak fő célcsoportját
alkotja. A méret és területi szűkítés torzításait is figyelembe véve ez a felmérés a
pályázatok kisvállalkozói3 körét teljesen reprezentálni képes mintát jelent.
A vizsgálat során a következő kérdésekre vártunk választ:
A fejlesztéspolitika megítélése: a vállalkozások hogyan vélekednek a
fejlesztéspolitika eddigi teljesítményéről, milyen várakozásokkal tekintenek az
Új Széchenyi Terv felé, illetve hogy véleményüket miként befolyásolja a válaszadók
lakókörnyezetében tapasztalt fejlesztések sikerességéről alkotott kép?
A
fejlesztéspolitikával
kapcsolatos
kormányzati
szándékok
támogatottsága: melyek a leginkább támogatott kormányzati szándékok?
Milyen összefüggésben van a különböző szándékok támogatottsága a vállalkozás
jellemzőivel?
A pályázatokkal kapcsolatos kereslet: hányan kívánnak pályázni az
ÚSZT-ben, és milyen tényezők befolyásolják a pályázási hajlandóságot? A pályázók
„rezervációs árának” felmérésekor arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen
támogatási intenzitás mellett pályáznának a vállalkozások, végül pedig arra
kerestük a választ, hogy a pályázatot milyen fejlesztésekre használnák leginkább.

3

Ebben a tanulmányban kisvállalkozásként hivatkozunk a hivatalos értelmezésben még
mikrovállalkozásnak minősülő 5–9 alkalmazottal dolgozó vállalkozásokra, mivel a fejlesztéspolitika
szempontjából e csoport már a kisvállalkozásokkal együvé tartozó, releváns célcsoportnak minősíthető.

5

HÉTFA Kutatóintézet – Szakmai Háttér VII.

Felmérésünk
elvégzésére
2011
április–májusában
került
sor,
így a 2010 előtti időszakról alkotott vélemények tartalmaznak csak valós
tapasztalatokat. Az ÚSZT-vel kapcsolatos vélemények sokkal inkább a
várakozásokat és az elvárásokat képesek megragadni, tekintve, hogy a mintánk
nem tartalmazott olyan értékelhető számú pályázót, akinek már lett volna
tapasztalata az ÚSZT-nek köszönhető átalakításokról.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása

6

2010 ELŐTTI HELYZETKÉP: MAGAS ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK,
INFORMÁCIÓHIÁNY ÉS TÚLZOTT BÜROKRATIZMUS
Az ÚSZT sikere szempontjából nagy fontossággal bír, hogy a pályázati
kiírások mennyiben tudnak választ adni a korábbi pályázati rendszer problémáira.
A 2010 előtti empirikus kutatások és a vállalkozókkal kapcsolatban álló
szervezetek szakértői a kis- és középvállalkozások pályázati rendszerrel
kapcsolatos problémáit a következőkben látták:
1.

A pályáztatási rendszer lassúsága és bürokratikus volta: több
tanulmány szerint is a pályázati rendszer legnagyobb problémája a
pályázat értékelésének időigénye, valamint az elszámolások, a
támogatások kifizetésének csúszása.

2.

A pályázás magas adminisztratív költségei: a pályázatok jelentős részét
utasították el formai hiba miatt, a pályázathoz szükséges igazolások
beszerzése, a pályázat megfelelő formai követelményeinek teljesítése,
a projektmenedzsmenthez kapcsolódó adminisztráció mind-mind jelentős,
a pályázati rendszertől való távolmaradásra „ösztönző” megterhelést
jelent a kkv-k, különösen a mikrovállalkozások számára.

3.

Az információhiány: a mikro- és kisvállalkozások jelentős részénél a
pályázati rendszerből való távolmaradás elsődleges oka, hogy nem tud
eleget a pályázatokról.

4.

Alapvető problémát jelent a kkv-k számára az alultőkésítettség, a
likviditási nehézségek: a bankszektor a kis- és középvállalkozások
számára rendkívül szűk hitelkínálatot nyújt. Mivel számukra kockázatos a
kkv-k finanszírozása, ezért csak a nagyvállalatinál jóval magasabb
kockázati felár mellett kínálnak hiteleket. A kkv-k számára kifejezett
gondot jelent a pályázatok utófinanszírozottsága, mert egy-egy projekt
megvalósítása esetén könnyen likviditási nehézségekbe ütközhetnek.
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A 2010 ELŐTTI FEJLESZTÉSPOLITIKA VÁLLALKOZÓI ÉS LAKOSSÁGI
MEGÍTÉLÉSE ROSSZ
A HÉTFA 2011-es vállalkozói véleményvizsgálatában részt vevő tulajdonosügyvezetők a fejlesztéspolitika 2010 előtti működésével kapcsolatban
egyhangúan rossz véleményen voltak. A fejlesztéspolitika és benne a
vállalkozásfejlesztés eddigi teljesítményének megítélése a pályázati
tapasztalattal is rendelkező válaszadók körében még az átlagnál is némileg
kedvezőtlenebb volt. A válaszadók kevesebb mint 10 százaléka gondolta úgy,
hogy a fejlesztéspolitika jól teljesített az elmúlt időszakban. Ezen belül is kevesebb
mint egy százalék gondolta azt, hogy a fejlesztéspolitika eszközei teljes mértékben
jól hasznosultak. A válaszadók 70 százaléka szerint az uniós forrásokat nem jól
vagy egyáltalán nem jól hasznosította az ország.

Hasonlóan „rossz” eredményeket hozott a HÉTFA szakértőinek 2008-as
lakossági véleményvizsgálata is. Az ekkor megkérdezett 11 ezer válaszadó
kétharmada nem ismert egyetlen, az EU támogatásával megvalósult fejlesztést
sem. A 2008-as vizsgálat eredményei4 szerint a válaszadók az ország fejlődése
szempontjából ugyan fontos eszköznek tartották az EU-s fejlesztési
forrásokat, ám rossz véleménnyel voltak az Európai Uniótól kapott fejlesztési
források fölhasználásáról. Alig akadt olyan válaszadó (1%), akinek meggyőződése

4

Csite András – Kmetty Zoltán [2009]: „Körkörös kétkedés” - Az EU fejlesztési források fölhasználásának
lakossági megítélése 2008 Magyarországán. In: Balás Gábor szerk.: A magyar fejlesztéspolitika alapkérdései.
A Gazdasági és Szociális Tanács megbízásából készült anyag. Budapest, pp. 202-221.
[http://www.mgszt.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=40&Itemid=17].
A vizsgálatot a Forsense közvélemény-kutató intézet adatbázisán végeztük el. A Forsense kérdezőbiztosai
2008-ban tizenegy hónapon keresztül több mint 11 ezer magyarországi felnőtt lakos véleményét kérték ki
az EU-források fölhasználásának kérdésében.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása
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lett volna, hogy nagyon jól, ugyanakkor a megkérdezettek 15 százaléka szerint
nagyon rosszul használta föl az ország e forrásokat.

Az „átlagos” magyarországi válaszadó 2008-ban 0-tól 100-ig terjedő
skálán 39-es „osztályzatértéket”, míg 2011-es vizsgálatunk eredményei szerint
a magyarországi kisvállalkozók 20-as „osztályzatértéket” adtak Magyarország
2011 előtti EU-forrás fölhasználására.
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A KISVÁLLALKOZÁSOK HARMADÁNAK VANNAK PÁLYÁZÁSI
TAPASZTALATAI
A 2011-ben megkérdezett 300 vállalkozásvezető harminc százaléka
rendelkezik pályázási tapasztalattal.

A pályázók némileg felülreprezentáltak a nagyobb árbevételű, több
foglalkoztatottal dolgozó és a kereskedelemben tevékenykedő vállalkozások
körében. A 2004–2010 közötti időszakban a pályázó vállalatok átlagosan 2
pályázatot adtak be. Nagy többségük, 63 százalékuk csak 1 pályázatot nyújtott be,
20 százalékuk 2 pályázatot is beadott, míg 16 százalékuk 2-nél több pályázatot
nyújtott be.
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A fejlesztéspolitika megítélését az eddigi pályázati tapasztalat
szempontjából is vizsgáltuk, s azt találtuk, hogy összefüggés van a
fejlesztéspolitika megítélése és a között, hogy a vállalkozás pályázott-e a
2004–2010-es időszakban. Azok közül, akik pályáztak, körülbelül 15 százalék
gondolta úgy, hogy az EU-s források jól kerültek hasznosításra, míg a nem pályázók
esetében ez az arány mindössze 8 százalék körül alakult. A pályázók 73 százaléka
vélekedett úgy, hogy az ország nem jól vagy egyáltalán nem jól használta fel ezeket
a forrásokat, ugyanezen válaszok aránya a nem pályázók körében 91 százalék.
Ön szerint EDDIG jól használta-e fel Magyarország
az Európai Uniótól kapott fejlesztési forrásokat?
(az értékelhető válaszok megoszlása)
Teljes
Inkább
mértékben
Inkább
Egyáltalán
nem
Összesen
jól
jól
nem jól
jól
használta
fel

A 2004-2010 közötti
időszakban adott-e be
pályázatot a vállalkozás
EU társfinanszírozású
projektre?

Igen

1,6%

15,6%

43,8%

39,1%

100,0%

Nem

0,8%

7,8%

44,2%

47,3%

100,0%

Összesen

1,0%

10,4%

44,0%

44,6%

100,0%

Az eddigi fejlesztéspolitikának tehát alapvetően rossz a megítélése a
vállalkozók körében, s a vélekedés a fejlesztéspolitika „felhasználói”, tehát a
pályázók körében sem sokkal jobb. Mindebből azt a következtetést is levonhatjuk,
hogy a 2004–2010 közti vállalkozásfejlesztési politika egyik célját, a
szakpolitika és annak érintettjei közötti elégedettséggel teli együttműködés
kiépítését nem tudta elérni. Álláspontunk szerint ennek oka nem elsősorban a
fejlesztési források szűkössége, hanem azok lehívásának nehézkessége,
bürokratizmusa volt.
Eredményeink azt is mutatják, hogy a Bajnai-kormány által megcélzott
pályázati egyszerűsítések, könnyítések (pl. árbevétel- és foglalkoztatásnövelési
előírások enyhítése az előleg arányának növelésével, a garanciafeltételek lazítása)
visszhangtalanok maradtak a válaszokban. Ennek oka lehet, hogy azok
meghirdetését követő tényleges megjelenésüktől a pályázatokban (2009 ősz)
kevesebb támogatás született, mint azt megelőzően, de oka lehet az is, hogy e
változtatások mértéke az elvárásokhoz képest lényegesen kisebbeknek bizonyult.
Amint azt a korábbi vizsgálatok mutatták, a válság hatására (nem elhanyagolható
módon az akkori kormányzat ezirányú kommunikációja miatt is) a
fejlesztéspolitika iránt lényegesen megnőttek a várakozások, tehát
feltételezhetően ez is közrejátszott abban, hogy a lépések mértéke csalódást
keltett.
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AZ ÚSZT VÁLLALKOZÓI FOGADTATÁSA: MÉRSÉKELTEN KEDVEZŐ
VÁRAKOZÁSOK
2011-es felmérésünk válaszadóinak túlnyomó többsége, majd’ 99
százalékuk hallott már az Új Széchenyi Tervről.

A válaszadó kisvállalkozók 35 százalékának várakozásai szerint az ÚSZT
forrásai jól fognak hasznosulni. Noha a negatív várakozásokkal rendelkező
kisvállalkozók aránya 31 százalék, ennek a csoportnak a nagysága a 2004–2010
közötti fejlesztéspolitika megítélése kapcsán ennek több mint duplája, 71 százalék
volt.

12

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása

A kisvállalkozások 28 százaléka tervezi, hogy igénybe veszi majd az
ÚSZT pályázatait. 57 százalékuk nem tervez pályázatot benyújtani, míg 15
százalékuk bizonytalan ebben a kérdésben.

Kíván-e Ön az Új Széchenyi Terv
valamelyik kiírására pályázatot
11% benyújtani?
34%
Igen
Nem
Nem tudja

55%

A pályázási tapasztalatok az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos
várakozásokat is befolyásolják. Az előző időszakban benyújtott pályázatokkal
összevetve az ÚSZT iránti érdeklődést, láthatjuk, hogy erős az összefüggés: 72
százaléka tervezi az ÚSZT-pályázat benyújtását azoknak, akik adtak már be
pályázatot. Ugyanez az arány azok között, akik eddig nem pályáztak,
mindössze 55 százalék (a biztos válaszadók körében).

Kíván-e Ön az Új Széchenyi Terv
valamelyik kiírására pályázatot
benyújtani?
A 2004-2010 közötti
időszakban adott-e be
pályázatot a vállalkozás EU
társfinanszírozású projektre?

Igen

Nem

Összesen

Igen

72,0%

28,0%

100,0%

Nem

55,0%

45,0%

100,0%

Összesen

67,0%

33,0%

100,0%

13

HÉTFA Kutatóintézet – Szakmai Háttér VII.

A megkérdezett vállalkozásvezetők az állami támogatásokat kezelő
szervezetek közül elsősorban az NFÜ és a Mag Zrt., másodsorban pedig a
munkaügyi központok korrektségében bíznak. Ugyanakkor a támogatott hiteleket
közvetítő bankok és más pénzügyi szolgáltatók korrektségében lényegesen
kevesebben bíznak, ami arra inthet, hogy a vállalkozási támogatások
közvetítésében az állami szervezetek kulcsszerepét nem lenne célszerű gyorsan
visszaszorítani.

Fontos arra is felhívni a figyelmet, hogy míg a 2004–2010 közti időszakra
vonatkozó vélemények kialakítását valóban megélt tapasztalatok is befolyásolják,
az Új Széchenyi Terv megítélése kapcsán csak várakozásokról van szó. Érdemes
egy év múlva ismét megvizsgálni, hogy vajon a mostani változtatások és a
várakozások mennyiben találkoztak össze a gyakorlatban azok körében, akik most
szereznek tapasztalatot az Új Széchenyi Terv pályázatait illetően. Úgy tűnik, hogy a
korábbról már pályázati tapasztalattal bíró vállalkozók jelenleg arra számítnak,
hogy az új kormányzati fejlesztéspolitika éppen azokat az átalakítási irányokat
tűzte ki célul, amelyek számukra eddig a legtöbb bosszúságot, csalódást okozták,
ezért érdemes megvizsgálnunk azt is, hogy a vállalkozások hogyan ítélik meg az
Orbán-kormány által meghirdetett fejlesztéspolitika átalakítási szándékait.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása
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A VÁLLALKOZÓK EGYETÉRTENEK AZ ÚJ FEJLESZTÉSPOLITIKAI CÉLOK
TÖBBSÉGÉVEL
A megkérdezettek általában egyetértettek a fejlesztéspolitika átalakításával
kapcsolatos
kormányzati
célokkal.
A
legmagasabb
egyetértés
a
gazdaságfejlesztéssel, illetve munkahelyteremtés előtérbe állítására vonatkozó
kormányzati szándékot kísérte. A válaszadók legkevésbé azzal értettek egyet, hogy
a pályázati források elosztása során a területi vállalkozói csoportokat kellene
előnyben részesíteni, valamint azzal, hogy a pályázati forrásokat egy-egy kiemelt
beruházástípusra kellene összpontosítani, de még ezen esetekben is enyhén
pozitívak a vállalkozói vélemények.
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Míg
az
alacsonyabb
árbevételű
vállalatok
alapvetően
a
munkahelymegőrzést célzó támogatások hangsúlyozásával és az alacsonyabb
támogatási összegek kiosztásával értenek egyet, addig a nagyobb árbevételű
vállalatok vezetői szerint inkább fókuszáltabban kell kiosztani a
támogatásokat.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása
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EMELKEDŐ PÁLYÁZÁSI HAJLANDÓSÁG A KISEBB VÁLLALKOZÁSOK
KÖRÉBEN
Míg a 2004–2010 közötti időszakban általában a magasabb árbevételű, több
embert foglalkoztató vállalatok pályáztak, addig az ÚSZT-vel kapcsolatos pályázási
szándékokban nincs kimutatható összefüggés a pályázási hajlandóság és az
árbevétel kategória között. Ebből arra következtethetünk, hogy a vállalkozások
arra számítanak, az ÚSZT-ben a korábbiaknál nagyobb mértékben lesznek a
kisebb vállalatok számára is megfelelő kiírások.
Jelentős eltéréseket tapasztalatunk ugyanakkor a vállalkozások gazdasági
ág szerinti pályázati terveiben. Míg az ipar kivételével minden ágazatban
alacsonyabb pályázati terveket tapasztaltunk a múltbeli tényleges pályázati
gyakorlathoz képest, addig látványos, hogy a pályázati kedv főként az ipari
vállalkozásoknál ugrott meg. Körükben többségbe kerültek a pályázatot tervező
vállalkozások.

Ahogy a korábbi időszak pályázatai esetén is tapasztalható volt, azok a
vállalkozások tervezték nagyobb arányban a pályázati indulást, amelyek
tagjai voltak valamely vállalkozói szervezetnek, érdekképviseletnek, helyi
együttműködésnek. Ez az összefüggés az Új Széchenyi Terv pályázatai iránti
keresletben is fennmaradt.
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A PÁLYÁZÁS A VÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI TERVEINEK FÜGGVÉNYE
A legtöbb vállalkozás akkor kíván pályázni, ha van/lesz a pályázathoz
illeszkedő projektje, illetve ha a fejlesztési terveik illeszkednek a pályázati
kiíráshoz. Sokan a pályázatokra kedvező forrásbevonási lehetőségként tekintenek,
továbbá viszonylag sokan jelölték meg az új kormány gazdaságpolitikája iránti
bizalmat mint motiváló tényezőt.
A pályázási tapasztalattal nem rendelkezők pályázati szándékát lényegesen
jobban befolyásolja a kormányzattal szembeni bizalom és a „tanácsadók”
véleménye, míg a pályázati tapasztalattal rendelkezők döntéseikben lényegesen
kevésbé hallgatnak a kampányok vagy mások szavára.

Az 50 millió forint alatti éves árbevétellel rendelkező vállalkozások
leggyakrabban azért pályáznak, mert a pályázat célja illeszkedik a tervezett
projektjükhöz.
A közepes árbevételű vállalatok között kiugróan magas azok aránya, akik
azért pályáznak, mert úgy gondolják, hogy megfelelnek a pályázati kiírásnak,
míg a legkisebb és a legnagyobb árbevétel-csoportba eső vállalkozások közel
hasonló, ám a közepes vállalatokhoz képest fele akkora gyakorisággal jelölték meg
ezt a motiváló tényezőt. A kedvező támogatási arányt, illetve a kedvező
forrásbevonási lehetőséget is közülük jelölték be legtöbben.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása
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A szakértő tanácsára történő pályázást a legnagyobb vállalatok
választották a legnagyobb gyakorisággal, ugyanannyian, mint a kedvező
támogatási arányt és forrásbevonási lehetőséget, valamint a kormány
vállalkozáspolitikája iránti bizalmat. A nagyvállalatokat a környezetben
működők jó példája, illetve a korábbi jó tapasztalatok egyáltalán nem
motiválják pályázásra, míg a kis árbevételűek pályázási döntéseinél
viszonylag gyakran játszik szerepet ez a két tényező.
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A PIACI BIZONYTALANSÁGOK TÁNTORÍTJÁK EL LEGINKÁBB A
VÁLLALKOZÁSOKAT A PÁLYÁZÁSTÓL
Akik nem kívánnak ÚSZT-pályázatot benyújtani, ezt a piaci
bizonytalanságokkal magyarázzák. Visszatartó tényezőként sokan a pályázati
kiírás kritériumaival kapcsolatos aggályaikat jelölték meg, míg mások a túl magas
önerőt és az alacsony nyerési esélyt. Az eddigi empirikus kutatások eredményeivel
összhangban számosan továbbra is a pályázással járó adminisztrációt
kifogásolták.
Az eddigi pályázási tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező
vállalkozásokat összevetve láthatjuk, hogy a legnagyobb eltérés a pályázat
elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos állítások esetében volt: a pályázási
tapasztalattal nem rendelkezőket a pályázatok teljesítése során a kötött
gazdálkodás jobban elrettenti, mint a pályázási tapasztalattal már
rendelkezőket.

A minta kisebb, 50 millió forint árbevétel alatti vállalatai elsősorban azért
nem pályáznak, mert nincs a kiíráshoz illeszkedő projektjük, kicsi a nyerés esélye,

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása
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illetve nem tudnak eleget tenni a pályázati feltételeknek. A mintában szereplő
közepes árbevételű vállalatok leginkább a piaci bizonytalanság miatt döntenek
úgy, hogy várnak a pályázással. A minta legnagyobb vállalatai, vagyis a
kisvállalkozások közül a legnagyobbak leginkább azért nem pályáznak, mert nincs
a pályázati kiíráshoz illeszkedő projektjük. Emellett gyakran jelölik meg a piaci
bizonytalanságot és a pályázással járó plusz terheket is mint eltérítő tényezőt.
Eredményeink szerint a kisebb vállalkozások a fejlesztéspolitikától
gyors „kiugrásukat” finanszírozó fejlesztési forrásokat várnak. Ha ezt nem tudja
hozni a rendszer, akkor a kisebbek távol maradnak a pályázatoktól és alternatíva
hiányában inkább kivárnak vagy csak belső forrásaik lehetőségéig fejlesztenek.
A növekedési pályán levő közepes kisvállalkozások a fejlesztéspolitika kínálta
forrásokat növekedési lehetőségként értékelik, és csak akkor nem vágnak bele a
pályázásba, ha helyzetük éppen kockázatcsökkentésre (stabilizálásra) kényszeríti
őket. A legnagyobb kisvállalkozások ismét inkább helyzetük stabilizálását
szolgáló fejlesztéseik egyik lehetséges forrását látják a pályázásban, de a
forrásbevonásra egyszerűbb megoldások is rendelkezésükre állnak, így a
kisebbeknél nagyobb arányban fordulnak a támogatott hitelek felé.
A vállalkozások többsége a gép- és eszközpark cseréjét, új munkahelyek
létrehozását, illetve marketingfejlesztést tervez. A beruházást nem tervezők
között a vidéki vállalatok aránya valamelyest magasabb, mint a budapestieké. Az
eszközpark bővítését közel azonos arányban tervezik vidéken és Budapesten is,
míg a többi kategóriában bővítést tervező vállalkozások aránya Budapesten
magasabb. Ez egyedül az „egyéb területen” történő beruházások esetében tér el,
amelyek között kizárólag vidéki cégek szerepeltek a válaszadók között. Itt a
válaszok között kutatásfejlesztést, telephely- és üzemcsarnok-bővítést, illetve
vállalatirányítási rendszer bevezetését jelölték be a válaszadók.
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A KISVÁLLALKOZÁSOK TÖBBSÉGE 30%-OS TÁMOGATÁSI INTENZITÁSNÁL
MÁR SZÍVESEN BELEVÁGNA BERUHÁZÁSBA, DE A TÖBBSÉG CSAK 50%-OS
TÁMOGATÁSNÁL VÁLLALNA FOGLALKOZTATÁSBŐVÍTÉST
A támogatási kereslet vizsgálatakor arra a legkisebb összegre voltunk
kíváncsiak, amely mellett a vállalkozások már érdemesnek tartják pályázat
benyújtását, figyelemmel arra is, hogy a pályázáshoz és a projekt lebonyolításához
mennyi költség kapcsolódik. A válaszadók arányát kumulálva egy keresleti
függvényt rajzolhatunk ki, amely a vállalatok pályázatok iránti rezervációs árát
tartalmazza az x tengelyen, míg az y tengely megmutatja, hogy az adott összeg
mellett a válaszadók hány százaléka nyújtana be pályázatot. A nagyobb
töréspontok 2 millió, 5 millió és 10 millió forintnál találhatóak.

Eredményeink szerint a legalább 5 főt foglalkoztató kisvállalkozások
mintegy negyede már 2 millió forint elnyerhető támogatás esetén is
pályázna. Ha az elnyerhető támogatás 5 millió forint lenne, akkor a cégek további
30 százaléka pályázna, míg 10 millió forint minimálisan elnyerhető támogatás
esetén már a kisvállalkozások 70 százalékának „érné” meg a pályázás, tekintettel a
pályázás adminisztratív költségeire is.
A támogatások iránti keresletben mind a foglalkoztatást növelő
támogatások, mind pedig a beruházást ösztönző támogatások esetében 30
százaléknál és 50 százaléknál találtunk töréspontot: a legtöbben ezen értékeknél
változtatnák meg döntésüket úgy, hogy most már igénybe vennék a támogatásokat.
Ám míg a beruházási támogatást már az alacsonyabb értékeknél is többen igénybe
vennék, az eltérés 50 százalék környékén jelentősen mérséklődik, mivel a
foglalkoztatási támogatásokat a többség csak ettől (50%) az értéktől venné
igénybe.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozói fogadtatása
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Utóbbiak iránt egyébként minden támogatási arány mellett alacsonyabb a
kereslet, vagyis a vállalkozások könnyebben „meggyőzhetőek” egy új beruházás
elindításáról, mint egy új munkavállaló felvételéről.
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A MEGKÉRDEZETT VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK NÉHÁNY
JELLEMZŐJE
Elemzésünk zárásaként néhány információt közlünk annak a vállalkozói
körnek a főbb jellemzőiről, akikre felmérésünk fókuszált. A HÉTFA megbízásából a
Bell Research munkatársai háromszáz, 5–49 főt foglalkoztató kisvállalkozás
tulajdonos-vezetőjével készítettek személyes interjút 2011. április 18-a és 2011.
május 13-a között. A kérdőíves adatfelvétel 7 magyar nagyvárost (Budapest,
Debrecen, Dunaújváros, Miskolc, Szeged, Szekszárd és Zalaegerszeg) érintett. A
minta összetétele a súlyozást követően ágazat, területi elhelyezkedés (Budapestvidék) és a foglalkoztatotti létszám tekintetében megfelel az 5–49 főt foglalkoztató,
nem mezőgazdasági vállalkozások alkotta alappopuláció összetételének.
A megkérdezettek vállalatainak 48 százaléka 5–9 főt, 52 százalékuk 10–
49 főt alkalmaz. A felkeresett kisvállalatok 29 százaléka az iparban, 32 százaléka
a kereskedelemben és 39 százalékuk a szolgáltató ágazatokban tevékenykedik.5
A vállalkozások átlagos árbevétele 2010-ben 123 millió forint volt. A stagnáló,
az előző évvel megegyező árbevételt várók aránya a mintában viszonylag magas,
37 százalék. Míg a válaszadó vállalkozásvezetők 43 százaléka gondolta úgy, hogy a
cég árbevétele 2010-hez képest 2011-ben csökkeni fog, addig a növekedést
előrejelző válaszadók aránya 20 százalék volt.
A válaszadók 28 százaléka nő, 72 százaléka férfi, túlnyomó többségük,
64 százalékuk felsőfokú végzettségű, az érettségizettek aránya 32 százalék,
a szakmunkások aránya pedig mindössze 4 százalék.
A válaszadók kor szerinti eloszlásánál azt látjuk, hogy a 30 évesnél fiatalabb
vállalkozók aránya alacsony a mintában, csupán 1 százalék. A középkorú, 30–50 év
közötti vállalkozásvezetők aránya 38 százalék, míg a legtöbben az 50 évesnél
idősebb korosztályból kerülnek ki, ezen válaszadók aránya 61 százalék.
A vállalkozásvezetőket arra is megkértük, hogy helyezzék el háztartásuk
jövedelmét egy 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1-es a nagyon szegény,
míg a 10-es a nagyon gazdag jövedelmi helyzetet jelöli. A válaszadók többsége
átlagosnak vagy annál jobbnak ítélte meg jövedelmi helyzetét, 5-ösnél
alacsonyabb értéket a válaszadóknak csak 10 százaléka adott, ugyanakkor a
nagyon gazdaghoz közeli, 8-as, 9-es, 10-es értéket is viszonylag alacsony arányban,
körülbelül 10 százalékban jelölték meg a válaszadók.

5

Mezőgazdasági vállalkozásokat nem vontunk be az adatfelvételbe, mivel az Új Széchenyi Terv
elsősorban a strukturális alapokból megvalósuló támogatásokra fókuszál, ahonnan a mezőgazdasági
vállalkozások és a mezőgazdasági vidékeken működő vállalkozások többnyire nem pályázhattak.
Számukra általában a vidékfejlesztési célú támogatások forrásai állnak rendelkezésre. Bár a kutatást
készítők az intézményi adottságot tudomásul véve készítették el vizsgálatukat, megítélésük szerint a
vállalkozásfejlesztésnek a jövőben ki kellene terjednie a vidékies térségek vállalkozásaira is.

