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Hírek

Itt a ritka lehetőség: most juthat könnyen pénzhez
Rengeteg pénz maradt még a magyar kockázati tőkepiacon, miközben fogy a határidő, ameddig a
befektetéseket végre kell hajtaniuk a tőkealapoknak. A cégeknek ez nagy lehetőséget jelenthet a
következő hónapokban, hiszen az alapkezelők egymással is versenyezni fognak egy-egy jó projektért.
Az Európai Unió 27 tagországa közül elsőként Magyarországon indult el az uniós forrásokból
finanszírozott kockázati tőkeprogram 2009-ben, a kockázati tőkealapok pedig 2010 második felében
kezdték meg befektetési tevékenységüket. Az elfogadott szabályok szerint a befektethető összeg 70
százaléka jön az uniótól, a maradék összeget a magánbefektetőknek kell előteremteniük.
Nagy visszaesés volt tavaly
Amennyiben a kockázati-tőke befektetések értékét az ország GDP-jéhez viszonyítjuk, akkor azt látjuk,
hogy amíg Magyarország a piaci adatok alapján két éve még az első helyen állt Európában, addig
2013-ban már 14. helyre csúszott vissza.
Van még bőven pénz
Mint azt a pénzek szétosztásáért felelős Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt (MV Zrt.) jelezte, az
eddig eltelt időszakban (2014 szeptember 30-ig bezárólag) a 90 milliárdos uniós forrásból valamivel
több mint 60 milliárdra kötöttek már szerződést, ezen felül pedig további mintegy 7 milliárd a már
eldöntött, de még nem szerződött ügyletek összege.
Amennyiben a részleteket nézzük, úgy azt látjuk, hogy természetesen az első Jeremie program
keretében kerül a legtöbb pénz a vállalkozásokhoz, hiszen az összesen 94 cég 41,09 milliárd forintnyi
befektetéshez jutott, a Jeremie II révén 41 cég kapott már tőkét 9,92 milliárd forint értékben, míg a
tavaly tavasszal megjelenő Jeremie III és IV segítségével összesen 23 vállalkozás kapott 9,29
milliárdnyi kockázati tőkét.
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Ahogy tennivaló is
Bár az mindenképpen örömteli, hogy még mindig ennyi szabad tőke várja azt, hogy magyar vállalatok
növekedését lehessen belőle finanszírozni, ez nem könnyű feladat. Egyrészt a kockázati
tőkebefektetők elvárják az évi legalább 20-30 százalékos növekedést, mely teljesítményre viszonylag
kevés cég képes. Mindehhez hozzájárul, hogy a magyar egy viszonylag kicsi piac, az eddigi
tőkebefektetések pedig már elértek sok olyan céget, amelyekben megvan az előbb említett
növekedési potenciál.
A befektetők számára a jelenlegi egyik legégetőbb probléma a szakember szerint a határidő, hiszen
egy kockázati tőkebefektetésnél az első találkozás, és a szerződés aláírása között könnyen eltelhet 45 hónap is. Ezalatt a céget igen alaposan át kell világítani, esetleg az üzleti tervet kiegészíteni, de az
olyan kérdésekben is meg kell állapodni, hogy mi az exit terve a tulajdonosoknak, mi történik, ha nem
az eredeti terveknek megfelelően mennek a dolgok, vagy például kapjon-e a kockázati befektető
igazgatósági tagságot, esetleg vétó vagy éppen együttes aláírási jogot.
Márpedig miután a határidő 2015 végén lejár, ezért nem tehetik meg a tőkealapok, hogy csak jövő
ősszel kezdenek nagy hajrába - mondta Horgos. Szerinte talán a jövő nyár az utolsó olyan időpont,
amikor kapkodás nélkül meg lehet kezdeni egy tárgyalássorozatot, így azt várja, hogy a következő
félévben "megnyomják" majd a befektetők. Ennek megfelelően, ha valamelyik cég kockázati tőkében
gondolkodik, akkor a következő időszak megfelelő lehet számára, hiszen a korábbiaknál akár jobb
feltételekkel szerezhetnek forrásokat a mondhatni kényszerhelyzetben lévő tőkealapoktól.

Pályázati hírek

Már az első napon túligényelték az első Széchenyi 2020 vállalkozásfejlesztési pályázatot
A mikro-, kis- és középvállalkozások termelői kapacitásának bővítését segítő pályázat 8,5 milliárd
forintos keretösszegére az adatok szerint az első nap több mint 2.100 igény érkezett, 18,5 milliárd
forint értékben. A pályázatot várhatóan napokon belül felfüggesztik. Csüggedésre nincs ok:
hamarosan lényegesen nagyobb kerettel indul több, hasonló pályázat 2015-ben.

Elküldtük Brüsszelnek az ezermilliárdos anyagokat
Az e hét hétfőre kitűzött határidőig a Széchenyi 2020 keretprogramhoz kapcsolódó tíz Operatív
Programból nyolcat sikerült benyújtania a magyar tárcáknak az Európai Bizottság felé, a két
fennmaradó programot később juttatják el a testületnek - jelezte a magyar pályázati rendszer
szempontjából fontos eseményt az MTI-nek a Miniszterelnökség. Amint az alábbi táblázatból láthatjuk:
a jelenlegi 305-ös euróárfolyammal számolva ez 7600 milliárd forintnál is több fejlesztéspolitikai forrás
sorsát meghatározó jelentőségű esemény. Igaz amíg ezekre nem bólint rá Brüsszel, addig nem tud
megindulni nagy tételben az uniós pályázatok meghirdetése.
Fontos dátumon vagyunk túl
Az uniós források felhasználásának koordinálásáért felelős tárca felől az elmúlt hetekben többször is
elhangzott, hogy a november 17.-i dátum azért fontos, mert ha eddig sikerül elküldeni a bizottsági
kéréseket is figyelembe vevő végleges anyagokat a Brüsszel felé, akkor jó esély van arra, hogy az
Európai Bizottság ezeket még idén év végéig elfogadja.
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Amennyiben ez valóban megtörténik, akkor az megadja az alapot arra, hogy január-február körül már
elindulhat a pályázati nagyüzem, azaz a különböző Operatív Programokban lefektetett prioritásoknak
megfelelő pályázatok hullámszerű, jelentős keretösszegű kiírása.
"Bízunk benne, hogy még az idei évben megkapjuk a brüsszeli jóváhagyást, és így a jövő év elején
valamennyi operatív programban megjelenhetnek nagyobb számban uniós pályázatok" - áll a
Miniszterelnökség közleményében.
A közlemény szerint a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) és a Vidékfejlesztési
Program (VP) benyújtása az uniós jogszabályok késői elfogadása, és az azt követő egyeztetések
miatt történik valamivel később.

Csúszásveszély
A brüsszeli apparátust nyomhatja azonban, hogy más EU-tagállamok felé is érvényes volt ez a
november 17.-i dátum és így most egyszerre több száz Operatív Programot kell vizsgálnia (eddig csak
kb. kéttucatot fogadtak el belőlük az egész EU-ban). Emiatt tehát van arra kockázat, hogy csúszás
lesz a menetrendben, de az egyes országok esetén ennek esélyét csökkenti, ha az OP-k végleges
változataiban figyelembe vették a bizottsági szakmai javaslatokat.
A legutóbbi jelzések szerint a tíz magyar OP-k kapcsán összesen több, mint 1100 észrevétele volt a
Bizottságnak és a Miniszterelnökség megjegyzése szerint a legfontosabb kérdésekben az elmúlt
hetekben sikerült megállapodni a brüsszeli stábbal, így ez majd gyorsíthatja a magyar anyagok
elfogadását.
A programdokumentumok a palyazat.gov.hu honlapon november 24-ig megismerhetők és
véleményezhetők, a véleményeket figyelembe veszik a véglegesítés során.

Óriási összegekről van szó
A 2014-2020-as forrásfelhasználás főbb kereteit rögzítő ún. Partnerségi Megállapodást Magyarország
részéről Orbán Viktor kormányfő és az Európai Bizottság részéről José Manuel Barroso elnök még
idén szeptember 11-én írta alá. Ezt követően jött el a források felhasználásának részletes kereteit
meghatározó Operatív Programok véglegesítésének ideje.
A Partnerségi Megállapodás összesen közel 25 milliárd eurónyi uniós kasszából várható forrást
rögzített (kohéziós alap és strukturális alapok), amelyhez átlagosan mintegy 15%-os magyar
társfinanszírozási arány társul. Mindezen felül várhatók még jelentős vidékfejlesztési források és a
közvetlen agrárkifizetések, így együttesen 34,3 milliárd eurót forrásra számíthat Magyarország az EU
felől 2020-ig. Ez a magyar társfinanszírozással együtt forintban kifejezve mintegy 12 ezer milliárd
forintot jelent, ami az idei évi becsült nominális GDP közel 40%-át (!) jelenti.

Melyik az a tíz Operatív Program?
Magyarország a számára 2014-2020 között rendelkezésre álló uniós források felhasználását tíz
Operatív Programkeretében tervezi. Az operatív programok illeszkednek az EU2020 stratégiához.
Az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) elsődleges célja a közlekedés
hálózatának és infrastruktúrájának fejlesztése, a transzeurópai közlekedési hálózaton keresztül a
városi közlekedésen át, egészen a környezetbarát megoldásokig.
Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, azaz az EFOP elsődleges célja, hogy a humán
tőke és a társadalmi környezet javításával járuljon hozzá a társadalmi felzárkózási és népesedési
kihívások kezeléséhez. Az EFOP a gyakorlatban nemcsak a szegénység elleni küzdelemből fogja
kivenni a részét, de hangsúlyt helyez a társadalmi kohézió erősítésére, az egészségügyi
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beruházásokra, a köznevelés minőségének fejlesztésére, kiemelt tekintettel a korai iskolaelhagyás
csökkentésére, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelésére és a kutatás-fejlesztésre.
A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) célja, hogy a magas hozzáadott
értékű termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági növekedés az emberi élet és a
környezeti elemek - hosszú távú változásokat is figyelembe vevő - védelmével összhangban
valósuljon meg.
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, azaz a GINOP egyik legfontosabb
célkitűzése Magyarország foglalkoztatási rátájának 75%-ra való emelése. Ehhez egyrészt új
munkahelyeket kell létesíteni, másrészt a munkát vállalni akarók képességeit kell fejleszteni. A
program további két fontos célkitűzése az ország innovációs képességeinek és kapacitásainak,
valamint a magyar ipari és szolgáltató szektornak a fókuszált fejlesztése.
A TOP, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése, hogy kereteket
biztosítson a területileg decentralizált fejlesztések tervezéséhez és megvalósításához. Fejlesztései
között helyet kapnak a közvetlenül a közszférára, a helyi társadalomra és környezetre irányuló
fejlesztések is.
A VEKOP, azaz Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program segítségével kívánjuk
biztosítani Magyarország egyetlen "fejlettebb" régiójának további fejlődését, gazdasági
versenyképességének további növekedését, illetve a régión belüli fejlettségbeli különbségek
csökkenését.
A közigazgatás, és a közszolgáltatási szféra kiemelt fejlesztéseit a Közigazgatás- és Közszolgáltatás
Fejlesztési Operatív Program (KÖFOP) nyomán hajtjuk végre. Az operatív program ad egyben helyet
a 2014-2020 időszakban az ESB alapok végrehajtásához szükséges tagállami funkciók
finanszírozásához felhasználható technikai segítségnyújtás forrásoknak.
A VP, azaz Vidékfejlesztési Program elsődleges célja a mezőgazdasági vállalkozások
versenyképességének növelése, az agrárium fenntartható fejlődése, a vidéki térségek és közösségek
erősítése, az életminőség javítása a vidéki térségekben, valamint a gazdasági fejlődés támogatása.
A Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) a halászati ágazat támogatási lehetőségeit
tartalmazza.
Az RSZTOP, azaz a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elsődleges célja, hogy a
leginkább rászoruló személyeket - a szegénységben élő gyermekeket, a hajléktalanokat, valamint a
rendkívül alacsony jövedelmű személyeket - megfelelő étkezéshez és alapvető fogyasztási cikkekhez
juttassa.
Magyarország a Partnerségi Megállapodást 2014. szeptember 11.-én aláírta az Európai Bizottság. A
Partnerségi Megállapodásban foglalt célok és azok elérésének részletes kifejtése az operatív
programok feladata.

2020-ig sok támogatás jut az élelmiszeriparnak
A következő hat évben az uniós forrásokból 300 milliárd forintnál többet fordít a kormány
élelmiszeripari fejlesztésekre, ez meghaladja az elmúlt 20 évben e célra felhasznált összes
támogatást - mondta a Miniszterelnökség vidékfejlesztésért felelős államtitkára hétfőn
Szabadszálláson, a helyi gazdakör térségi fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.
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Kis Miklós Zsolt közölte: a pénz bő felét a vidékfejlesztési források biztosítják a kis- és közepes
vállalkozások (kkv) számára, de a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programból (GINOP) is
jelentős összegek áramlanak majd 2020-ig az ágazatba.
Emlékeztetett: vidékfejlesztésre ugyancsak az elmúlt 7 éves ciklusban felhasználtnál több, a nemzeti
társfinanszírozással együtt összesen 1200 milliárd forintot meghaladó uniós forrás jut az évtized
végéig. Kiemelte, hogy a pénzek 60 százalékát kis- és közepes vállalkozások kapják, amellyel a
kormány célja a versenyképesség javítása mellett a vidéki foglalkoztatás erősítése.
Az agrárágazatok közül a munkaigényes területek - kertészet, állattenyésztés, erdőgazdálkodás és
feldolgozóipar - lesznek a vidékfejlesztési támogatások kiemelt kedvezményezettjei - tette hozzá az
államtitkár.

Nagybirtoknál teljes elvonás
Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke a közös agrárpolitika első pilléréről
szólva elmondta: a magyar gazdák ennek változásaiból aránylag keveset érzékelnek majd, hiszen
hazánk marad a "jól ismert és bevált" területalapú (SAPS) kifizetési rendszernél.
Aláhúzta: a döntéshozatal nemzeti hatásköre érdemben bővült a korábbi közös agrárpolitikához
képest.
Emlékeztetett arra, hogy a kabinet a középbirtokoktól nem von el forrásokat, a támogatási és
birtokpolitikát párhuzamba állítva bevezette viszont a degressziót, azaz a növekvő birtokméretek
arányában csökkenő területalapú támogatásokat. Ennek értelmében 1200 hektártól teljes elvonás
érvényesül, amely azonban a kifizetések 30 százalékát kitevő zöldítéshez kötődő támogatásokat nem
érinti.
Jelezte: a termeléshez kötött támogatások 3,5-ről 15 százalékra bővülése lehetővé teszi a
fehérjenövények - köztük is kiemelten a szója - hazai termesztésének fellendítését és
gazdaságosabbá tételét.

Közelebb hozzák
Az elnök beszámolt arról, hogy a kamarában több új szolgáltatást készítenek elő. A jövő év tavaszától
várhatóan már teljes egészében igénybe vehető lesz az agrometeorológiai és növényvédelmi
előrejelzés. Emellett létrehoznak egy alkuszcéget, amely a biztosítási piacon fog tevékenykedni az
olcsóbb és szélesebb körben használható termékek megjelenése érdekében - közölte Győrffy Balázs.
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke kiemelte, hogy a birtokpolitikának, a
támogatáspolitikának és a vidékpolitikának egységet kell képeznie. Rámutatott: Magyarországnak
nagy szüksége van arra, hogy a vidékfejlesztési támogatások többsége a következő években
gazdaságfejlesztésre fordítódjon, mert "csak egy erős gazdaság képes érdemben változtatni az
életminőségen".
Kitért arra is, hogy a vidék felemelkedéséhez nélkülözhetetlen, hogy az intézményrendszer közelebb
kerüljön az ott élő emberekhez. Ezért a kormány kiemelt figyelmet és jelentős összegeket fordít a helyi
ügyintézési és ellátási lehetőségek megteremtésére, megerősítésére.
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