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Aműhelytanulmányamagyarországikis-ésközépvállalatoküzleti(B2B)tranzakcióksorántanúsítottfizetésimagatartását
vizsgálja,különöstekintettelakészpénzhasználatra.Akészpénzhasználatotbefolyásolótényezőkközülfőkéntaztelemeztük,
hogyazüzletiszereplőkközöttibizalommilyenszerepetjátszhatazegyesvállalatokáltalalkalmazottfizetésimódokmegvá-
lasztásában.Aműhelytanulmánykövetkeztetéseikvalitatívéskvantitatívkutatásokeredményeinnyugszanak.

JEL:G30,L14,L20,M21.
Kulcsszavak:bizalom,fizetésiszokások,készpénzhasználat,üzletikapcsolatok.

Összefoglaló
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Amagyargazdaságkészpénzigényenemzetköziösszehasonlításbanismagasnakszámít,ráadásulekeresletnekcsakmintegy
harmadamagyarázható tranzakciós indokkal. Több kvalitatív feltáró kutatást is végeztünk szakterületünkön az ún. nem
tranzakcióscélúkészpénzkeresletmotivációinakazonosítására,amelyeksoránarrajutottunk,hogyamagashazaikészpénz-
használatokaialapvetőenarejtettgazdaságkészpénzigényére,azállamkészpénzintenzívmagatartására,valamintavállal-
kozások közötti bizalomhiányra vezethetők vissza. Ennek kapcsán tanulmányunk témaválasztásának alapját az szolgálta,
hogymegvizsgáljukmilyenkészpénzhasználatiszokásokésszámlafizetésimagatartásjellemziamagyarkkv-szektort,ésezen
belülelemezzük,hogyavállalatokközöttibizalomhiánymilyenszerepetjátszikavállalatikészpénzhasználatban.Elemzésünk
tehátelsősorbanhelyzetképetadakis-ésközépvállalatikörbenjelenlegtapasztalhatófizetésimagatartásrólésmódokról,
valamintazezzelrészbenösszefüggőbizalmiproblémákról.

Kutatásunksoránkvalitatívéskvantitatívmódszereketegyarántalkalmaztunk. Interjúkatkészítettünkérintettvállalkozá-
sokkal,bankokkal(14db)ésszakértőikerekasztalbeszélgetéstfolytattunkatémakiemeltszakértőivel,valamint201 elem-
számú kis- és középvállalati mintán kérdőíves felmérést végeztünk 2013 tavaszán. Kutatásunkeredményeitavizsgáltcél-
csoportrólkészítettesetipillanatfelvételként,helyzetképkéntszükségesértelmezni,amelyneklegfontosabbkövetkeztetései
azalábbiak:

–  A kis- és középvállalatok több mint fele rendszeresen használ készpénzt az üzleti tranzakciói alkalmával.Ekészpénzes
tranzakciókértékenagyjábólazesetekfelében50ezerforintalattmarad,felerésztmagasabbannál.

–  A vállalati készpénzhasználat okai között a vállalatok negyede jelölt meg bizalomhiánnyal összefüggő tényezőket. 
Jelzésértékűviszont,hogyakészpénzhasználatmotivációiigenerősekavállalatigyakorlatban,ugyanisaz elmúlt időszak 
intézkedései (napon belüli átutalás, tranzakciós illeték, 1,5 millió forintos készpénzplafon) a vállalatok mintegy 90 száza-
lékának a készpénzhasználatára (mind értékben, mind gyakoriságban), sem külön-külön, sem együttesen semmilyen 
hatást nem gyakoroltak.

–  Az üzleti szereplők közötti bizalomhiány nem feltétlenül a kétoldalú üzleti kapcsolatokban tapasztalható, hanem inkább 
az üzleti környezet bizonytalanságára adott reakcióként értelmezhető a vállalkozások közötti kapcsolatokban.

–  Az üzletibizalom-hiány egyik fő oka a hanyag fizetési magatartásésazenneknyománkialakulólánctartozások,amelyek
kiszámíthatatlannátettékazüzletikörnyezetet.Agyengefizetésifegyelemrehívjafelafigyelmetakutatásunkazonered-
ménye,hogya megkérdezett vállalkozások 74 százaléka nyilatkozott úgy, hogy volt lejárt követelése a vevőivel szemben 
a felmérés időpontjában, ráadásul a megkérdezettek 56 százaléka arról számolt be, hogy behajthatatlan követelései is 
keletkeztek az elmúlt három év során.

–  A vállalkozások közötti bizalomalapvetőena személyes kapcsolatokra épül,aholakompetencia alapú dimenziók hát-
térbe szorulnak.

Tekintettel arra, hogy a készpénzforgalomban, valamint az üzleti környezetben az elmúlt években erőteljes turbulencia
tapasztalható,ígyahhoz, hogy a vizsgált vállalatok készpénzhasználatára vonatkozóan hosszú távú következtetést tudjunk 
levonni, szükségesnek látjuk felmérésünk – akár többszöri és nagyobb mintán történő – megismétlését. A tanulmány
készítésénekidőpontjábanazalábbitényezőketazonosítottuk,amelyekjelentősenbefolyásolhatjákavállalatikészpénzhasz-
nálatalakulását:

Bevezetés
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BEVEZETÉS

–  elhúzódó válságot követően prognosztizált gazdasági növekedés,
–  alacsony inflációs és kamatkörnyezet,
–  szabályozási környezet változásai (elsősorban tranzakciós illeték bevezetése és mértékének változásai).

A kutatási eredményeinkre épülő normatív következtetéseink elsősorban javaslatokat fogalmaznak meg az azonosított prob-
lémák enyhítésére, így különösen a fizetési szokásokra vonatkozó transzparencia növelésére és a vállalatok tudatos part-
nermenedzsmentjére. A javaslataink megalkotása során egyértelműen arra fokuszáltunk, hogy a vállalkozások közötti biza-
lom növekedését és a B2B tranzakciókban a készpénzhasználat csökkenése irányába történő elmozdulást segítsük elő, így az 
alábbi fejlődési pontokat azonosítottuk:

A. Szakmai kamarák szerepének erősítése – pozitív/negatív iparági adóslista
A transzparencia és az intézményi bizalom erősítése kapcsán vizsgálandó a lehetőség, hogy a gazdasági és szakmai kamarák 
jogkörük további bővítésével ún. pozitív/negatív adólistákat állíthassanak össze. Emellett a kamaráknak nagy szerep juthat 
abban is, hogy elsősorban a kkv-k számára képzéseket nyújtsanak, amelyek keretében oktatják a vállalati gazdálkodáshoz 
szükséges legfontosabb menedzsment-, adózási, jogi és pénzügyi ismereteket.

B. A NAV nyilvános adatszolgáltatási körének bővítése
A NAV már ma is több hasznos információval rendelkezik a vállalati közteherfizetési szokásokról, mint amit közzétehet. 
Vizsgálandó lehetőségnek tartjuk az ún. pozitív adóslista nyilvánosságra hozatalát, ehhez kapcsolódó adatvédelmi aggályok 
kezelését, valamint azt, hogy a negatív adóslistára a már folyamatban levő peresített adóhivatali eljárások is kerüljenek fel.

C. Garanciát nyújtó banki termékek megismertetése – bankok ösztönzése ezek nyújtására
Szükségesnek látjuk – akár formális, akár informális módon – ösztönözni a bankokat, hogy egyrészt ismertessék meg a külön-
böző típusú, üzleti kockázatokat csökkentő (főként különböző garancia-, illetve akkreditív) termékeiket a kkv-ügyfeleikkel, s 
elérhető feltételek mellett biztosítsák azok igénybevételét.

D. Explicit tranzakciós költségek
A banki termékek árazása nyilvánvalóvá teheti az ügyfelek számára a készpénzhasználat költségét.

A Magyar Nemzeti Bank készpénz-logisztikai szakterülete 2008-ban indította el kutatási tevékenységét, amelynek célja az 
volt, hogy feltárjuk a nemzetközi összehasonlításban is magasnak számító készpénzhasználat mögött rejlő okokat, illetve a 
gazdasági szereplők motivációit. A témaválasztásunk relevanciáját a területen egy korábban megjelentetett makroszemléletű 
tanulmány (Sisak, 2011) alapozza meg, amely szerint a hazai készpénzkeresletnek csak mintegy harmada magyarázható 
tranzakciós1 célokkal. A mikroszintű készpénzhasználatról a jegybank 2010-ben végzett feltáró elemzést (Bódi-Schubert, 
2010), melyben arra a kutatási eredményre jutott, hogy az állam készpénzt preferáló magatartása, a rejtett gazdaság és az 
üzleti bizalom (hiánya) befolyásolják leginkább a nem tranzakciós célú készpénzhasználatot. Ennek kapcsán arra következtet-
tünk, hogy a készpénzhasználat egy nem szokványos, de szemléletes indikátora lehet az üzleti szereplők közötti bizalomnak 
is. A vállalakozások közötti bizalomhiány és fizetési szokások lehetséges kapcsolatának alaposabb vizsgálata érdekében 
tovább folytattuk – kvalitatív és kvantitatív – kutatási tevékenységünket, amelynek eredményeit jelen műhelytanulmányunk-
ban közöljük.

Tanulmányunkban azt elemeztük, hogy igazolható-e a bizalomhiány készpénzhasználatot ösztönző hatása, továbbá milyen 
lehetőség nyílhat Magyarországon az üzleti bizalom erősítésére, amely pozitív szinergiaként a gazdasági tranzakciók intenzi-
tásának és eredményességének növekedését és ezzel párhuzamosan a készpénzhasználat esetleges csökkenését eredmé-
nyezheti.

1  A tranzakciós készpénzkereslet az a bankjegy- és érmetömeg, amely a KSH végső fogyasztás adatai alapján becsült lakossági vásárlásokhoz szük-
séges.
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Egyországbantapasztalhatómagaskészpénzintenzitásazirodalomszerintösszefüggésbehozhatóafizetésirendszerfejlet-
lenségével(Gresvik–Haare,2008),abankrendszermegtakarításokatfelszívóképességével(Stix,2012)vagyéppenarejtett
gazdaságkiterjedtségével(Rogoff,1998).Az1.ábraalapjánlevonhatóazakövetkeztetés,hogy–néhánykülönlegeseset2 
kivételével–afejlettpénzügyirendszerrelrendelkezőnyugat-európaiországoknakjellemzőenalacsonyakészpénzszükség-
lete.Ezegyrésztarravezethetővissza,hogyagazdaságiszereplőknagyobbaránybanhasználnakelektronikusfizetésieszkö-
zöketavásárlásoknál (tranzakcióskereslet),hiszenazelektronikus fizetést lehetővétevőeszközökpenetrációja,valamint
ezeneszközökhasználatajóvalmagasabbakelet-európaiországokbantapasztalhatónál.Emellettanyugat-európaiországok-
ban a gazdasági szereplők bankrendszerbe vetett bizalma ismagasnakmondható, a lakosság és a vállalatok jellemzően
bankbetétekbenésnemkészpénzbentartjákamegtakarításaikat.Azutolsótényező,amelybefolyásolhatjaegyországkész-
pénzkeresletét, a rejtett gazdaságmérete (Schneider–Ernste, 2000). A készpénz ugyanis az egyetlen olyan fizetőeszköz,
amelybiztosítjaazadásvételmindegyikszereplőjénekanonimitását.Az1.ábraalapjánazlátszik,hogyakiterjedtebbrejtett
gazdasággaljellemezhetőkelet-európaiországokkészpénzintenzívebbnekismondhatók.

2Az1.ábránbemutatottadatokbólazlátszik,hogyvannakolyanfejlettgazdasággalrendelkezőországok,mintSvájcésNémetország,aholrelatív
magasakészpénzintenzitás.Ezekbenazországokbanakészpénztartásfőkéntazértmagas,mertjelentősmértékűkülföldikeresletmutatkozik
irántuk.Asvájcifrank,vagy2002-iganémetmárkatartalékvalutaszerepemiattnémelykelet-európaiországbanamegtakarításokatjellemzően
ezekbenakülföldivalutákbantartották.Romániábanazezredfordulókörnyékén3százalékosvoltavizsgáltmutató,aminekazokaelsősorban
azvolt,hogyalakosságapénzromlásrendkívülmagasütememiatt(1997-ben160–170százalékisvoltazinfláció)külföldipénznembentartotta
megtakarításait.Azáremelkedésüteménekmérséklődésével(a2011-esadat4–5százalék)akészpénzállomány2011-remajd’aduplájáraemel-
kedett.

1. Alapprobléma – magas a hazai 
készpénzkereslet

1. ábra
Készpénzállomány a GDP százalékában az ezredfordulón és 2011-ben
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Megjegyzés: A 2011. évet illetően csak a nem eurozóna-országokban van adat, hiszen 2002 óta az eurót használó országok készpénzállomány-
adata nem egyértelműen különíthető el.
Forrás: Eurostat, Európai Központi Bank (Blue book).
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ALAPPROBLÉMA–MAGASAHAZAIKÉSZPÉNZKERESLET

Magyarországon1998és2003közöttakészpénzállománytendenciózuscsökkenéséttapasztalhattuk,2004-tőlazonbaneza
trendmegfordult,ésateljeskészpénzállománydinamikusanemelkedettazelmúltévekben.Továbbárnyaljaaproblémát,
hogy ezzel egyidejűleg viszont a tranzakciós készpénzmennyiség folyamatosan, igazmérsékelt ütemben csökkent. Ennek
alapjánahazaikészpénzkeresletutóbbipárévbenzajlóexpanziójánakokaitanemtranzakcióskészpénzállománybővülésé-
benkellkeresnünk.
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Azüzletibizalom fogalmánakmeghatározásaa szakirodalombannemegységes, tanulmányunkbanakövetkeződefiníciót
alkalmazzuk:a bizalom pozitív várakozás az üzletfél magatartására vonatkozóan akképpen, hogy az nem cselekszik opportu-
nista módon. A bizalom tehát egyben azt is jelenti, hogy önkéntesen kockázatot vállalunk abból fakadóan, hogy bizalomra 
méltónak találtuk üzletfelünket(Barney–Hansen,1994ésDas–Teng,2004alapján).

Abizalomkialakulásáhozszükségvanarra,hogymindabizalmat adó (trustor), mindabizalmat elnyerő (trustee)féltulajdon-
ságaialkalmassátegyékőketarra,hogyabizalomkialakuljonközöttük.Abizalmatadópartnertfontos,hogyjellemezzea
bizalomra való hajlandóság.Eztahajlandóságotegyáltalános,feltételnélküliakaratkénthatározhatjukmegarravonatkozó-
an, hogymásokat a bizalmába fogadjon. Ez az akarat természetesen függ a bizalomra lépő felek személyiségjegyeitől, a
kulturálisésszociáliskörülményektőlésahatalmiviszonyoktól.Abizalmatnyújtófélhajlandóságánakmértékebefolyásolja
abizalmatelnyerőfélészleléseit,ésezáltalazt,hogymilyeninformációkatbiztosítviselkedésérőlabizalmatnyújtófélnek. 
Abizalmatkapófélnekbírniakellabizalomraméltóságtulajdonságaival,nevezetesenmegfelelőképességekkel, valamintjó 
szándékkalkellrendelkeznie,semellettössze kell tudnia egyeztetni saját céljaitakapcsolatáltalmeghatározottközös célok-
kal(Mayer–Davis,1995).

Creed–Miles(1996)megállapításaialapjánabizalomkétkiemeltdimenzióraosztható;egyrésztkompetencia (competence 
trust) bizalomra,amelyszerintapartnerképesállniaszavát,illetvejó szándék (goodwill trust) bizalomra,amelyszerintbeis
akarjatartaniígéretét,nincsszándékábanopportunistacselekvés.

Többkutatóisegyetértazzal(Dyer,1997;Blomqvist–Stahle,2001;Kornai,2003;Das–Teng,2004),hogyabizalomegyfajta
kockázatcsökkentőkoordinációseszközkéntaposztrofálhatóavállalatokközöttikapcsolatokban.Barney–Hansen(1994)az
amerikaiésjapánautógyártóvállalatokműködésétésbeszállítóihálózatátelemezveazonhipotézisüketigazolták,hogyaz
üzletfelekrészérőlmegfogalmazódóbizalmiigényösszefüggakapcsolatspecifikuskockázatmértékével,továbbáabizalmi
kapcsolatoklétepozitívanbefolyásolhatjaegyadottvállalatversenyképességét.

Abizalommintkoordinációseszközszerepéttámasztjaaláazüzletikapcsolatokbanmegjelenőtranzakciósköltségekelmé-
leténekfelhasználásávalDyer(1997),amikorarrólbeszél,hogyJapánbanazüzletikapcsolatokatjellemzőtranzakciósköltsé-
gekcsökkennekatranzakcióspecifikusberuházásokszintjéneknövekedésével.Azolyan tranzakciós költségek szerepét, mint
példáulpartnerkeresési,szerződéskötési,monitorozási(aszerződésbetartásánakellenőrzése)ésmegerősítési(aszerződés
betartatásáratetterőfeszítésekköltségeszerződéskötésután)teljesenátveheti a bizalom, így jelentősköltségcsökkentés
révén bekövetkező hatékonyságnövekedés érhető el az üzleti kapcsolatokban. A szerzőmegállapítja, hogy a tranzakciós
költségnemcsakatranzakcióspecifikusberuházásokszintjévelváltozik,hanemattólfüggetlentényezők(példáulakapcsolat
jellege,irányításieszközök)isbefolyásolhatják.Dyertovábbiiparágakraiskiterjesztettkutatásaisoránvizsgálatokirányultak
abizalomésatranzakciósköltségekközöttiösszefüggésekvizsgálatáraavevő-beszállítókapcsolatokban.Enneksoránmeg-
állapításrakerült,hogyminélnagyobbabeszállítóbizalmaavevőiránt,annálkisebbekazex post (monitorozási,megerősí-
tési) tranzakciósköltségek.Emellett igazolásrataláltazonhipotézis is,amelyszerint,hamindenmásváltozatlan,avevő–
beszállítókapcsolatokbanminélnagyobbavevőbizalomraméltósága,annálalacsonyabbakazadottvevővelkapcsolatos
vevőitranzakciósköltségek,ésannáljobbavevőprofitteljesítménye(Dyer–Chu,2003).

Kutatásokbizonyítottákemellettaztis,hogybizalomhiányosközegbenviszontnőnekatranzakciósköltségek:bonyolultjogi
formákra,monitoring-és„kikényszerítő”eszközökrevanszükségaszerződésekben,sgyakoriakajogviták,sokkal„drágábbá
válik”azüzletiélet,mintegymagasbizalmiszintűközegben(Kornai,2003;Barney–Hansen,1994;Kopp,2008).

2. Alapfogalmak, miért fontos az üzleti 
bizalom?
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ALAPFOGALMAK,MIÉRTFONTOSAZÜZLETIBIZALOM?

Akerlof–Schiller(2009)kutatásaiazüzletibizalom multiplikátor hatásátmutattákki:abbanaközegben,aholazüzletfelek
bíznak egymásban, a bizalom továbbgyűrűzik a tranzakciók számosságát és eredményességét illetően. A bizalomhiány
viszontnegatívmultiplikátorkéntviselkedik:bizalomhiányosközegben,amikornegatívvárakozásainkvannakazüzletfelek
viselkedéséről,a tranzakciószámcsökken,ésamegkezdettüzleti tranzakciók isgyakraneredménytelenek/meghiúsulnak. 
EmegállapításegybevágFordetal.(2008),valamintLuhmann(1995)következtetéseivel,amelyekszerintahhoz,hogyegy
hálózatbanahálózatotműködtetőkötelékeképüljenekkiafelekközött,abizalomalapvetőfeltétel.Ennekhiányábannagyon
gyengeaktivitásvárhatóaszereplőkközött,illetvemagánakahálózatnakaléteismegkérdőjelezhető.„Abizalomelsődleges,
mindenmástartalomcsakezutánkövetkezik”(Luhmann,1995,p.112.)

A bizalomüzletimultiplikátorszerepébőlkövetkezőenhatássalvanolyankiemeltmakrogazdaságijellemzőkre,mintaz inno-
vációs aktivitás és a beruházások mértéke (Fearne–Duffy,2004;Tóth,2009).Különösenazokbanazinnovatíviparágakban
jelentkeziketérenkulcstényezőkéntabizalom,aholaK+Ftevékenységjellemzőenkülönbözőkomplementerkompetenciájú
ésméretűvállalatokegyüttműködésétkövetelimeg,mintpéldáulatelekommunikációsszektorbanésagyógyszeriparban
(Blomqvist–Seppanen,2003;Virolainen,1999).

Ezzelösszefüggésbenviszontabizalomhiánynemzetgazdaságiközvetetthatásaiközöttaziskimutatható,hogycsökkentiaz
innovációs aktivitást,mivel a szervezetek, egyénekmotivációjukat veszítik az újításra,mert az nem kifizetődő számukra
(olcsóbbmásolni).Avállalatokközöttikooperációalacsonyszintjeisgátoljaazinnovációkterjedését.Emellettazinnováci-
ókhozkapcsolódóberuházásokszintjeisjóvalalacsonyabbegybizalomhiányosüzletikörnyezetben(Tóth,2009).

Mivelazüzletikapcsolatokakörnyezetbebeágyazottanműködnek,abizalommértékevisszahatavállalatokközöttikapcso-
latokszintemindenelemére,ígyafizetésiszokásokrais.Bizalomhiányoskörnyezetbenteretnyernekazolyantranzakciók,
ahol–gyakrannagyösszegű–készpénzeselőlegszükségesahhoz,hogyazügyletegyáltalánelinduljon.Közbeszerzések,de
többversenyszférábatartozóvállalateseténisismerünkerrepéldát(Tóth,2009).Ezindokolatlanulnagykészpénzhasznála-
totgenerál,amiköltségeséstávolállakorszerűésazMNBáltalösztönzöttfizetésigyakorlattól.Afizetésiszokásoktekinte-
tébentovábbinegatívum,hogyabizalomhiánnyalküzdőgazdaságbannagyonlassanterjedazolyanértékesítés,kereskede-
lem,aholbizalomravanszükségapénzügyiteljesítéshez.Valószínűezlehetazegyikokaazinterneteskereskedelemnyugat-
európaiésészak-amerikaiértékekhezképestalacsonyhazaitérnyerésénekis(Tóth,2009).
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Azeddigi kutatási eredményekarraösztönöztékaKészpénzlogisztikai igazgatóságot,hogyelemezzüka vállalatokközötti
bizalomésfizetésiszokásokkapcsolatát,ezenbelülavállalatokfizetésimagatartásátésakészpénzhasználatmotivációját
tranzakcióikban. Kutatásunk első, kvalitatív felében interjúkat végeztünk érintett vállalatvezetőkkel, menedzserekkel és
tulajdonosokkal,valamintazeredményekmegvitatásáraszakértőikerekasztal-beszélgetéstszerveztünk.

A mélyinterjúkésszakértői kerekasztal-beszélgetéssoránágazatiszakértőkéskutatóksegítségévelarraakérdésrekerestük
aválaszt,hogyszakmaitapasztalatukszerintamagyargazdaságműködésénekmelyekazokazelemei,amelyekafokozott
készpénzhasználatotmagyarázzák,különöstekintettelavállalatokközöttibizalomszerepére.Azinterjúalanyokmintájának
összetételétaz1.táblázatszemlélteti.

Kutatásunkmásodik,kvantitatívszakaszábankérdőíveslekérdezéstvégzünkakis-ésközépvállalatiszektorbantapasztalható
általánosbizalmi szint, illetve fizetésimagatartáselemzéseérdekében.Azértkorlátoztuka felmérésünketcsakakkv-kra,
mertelőzőkutatásieredményeink,valamintazinterjúktapasztalataésakereskedelmibankiszakemberekvéleményeisarra
mutatottrá,hogyanagyvállalatokesetébensokkalkevésbéjellemzőakészpénzhasználat,ígyakutatásfókuszátaleginkább
érintettekreszűkítettük.Amintaelemszám201darabvállalatvolt,alekérdezésre2013.március–áprilisfolyamánkerültsor.
A vállalati kérdőíves lekérdezésnél a vizsgálatmintáját a KSH-adatbázisból úgy választottuk, hogy a kis- és középvállalati
szektor(10–249alkalmazott)ésanemmezőgazdaságivállalatiszektortarányosanreprezentálja,majdaKSH-adatbázissze-

3. Kutatásmódszertan

1. táblázat
Az interjúk mintájának összetétele

Kiválasztott szektor Interjúalany pozíciója Interjúk száma (db)

FMCG*

Tulajdonos-menedzser 1

Tulajdonos-menedzser 1

Logisztikaivezető 1

Kereskedelmiigazgató 1

Kereskedelmiigazgató 2

Beszerzésiigazgató 1

FMCG összesen 7

Bank

Készpénz-gazdálkodásivezető 1

Kkvértékesítésivezető 1

Kkvhitelkockázatiszeniormenedzser 1

Bank összesen 3

Szállítmányozáséslogisztika

Tulajdonos-menedzser 1

Nemzetköziszállítmányozásivezető 1

Belföldiszállítmányozásiigazgató 2

Szállítmányozás és logisztika összesen 4

Autóipar
Ügyvezetőigazgató 1

Értékesítésivezető 1

Autóipar összesen 2

Mindösszesen 16

FMCG: Fast Mooving Consumer Goods, nem tartós, gyorsan forgó fogyasztási cikkek.
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rinti iparágiésméretbesorolástakérdezettekválaszaialapjánkorrigáltuk.Akapottadatokatnemsúlyoztuk.Azalacsony
elemszámokmiattnemmindenesetben törekedtünkarra, hogya különböző vállalati szegmensek közötti különbségeket
elemezzük,következtetéseinketateljesmintáravonatkozóanvontukle.Vállalatméretszerintamintában150kisvállalatés
51középvállalatszerepelt,afelmérésbenrésztvettvállalatokszektorokszerintimegoszlásáta2.ábraszemlélteti.Azadat-
felvételtelefonosmegkérdezésútjántörtént,amelysoránapénzügyi/gazdálkodásivezető(55százalék),azügyvezető(31
százalék)vagyatulajdonos(15százalék)válaszoltafeltettkérdésekre.

Úgyítéljükmeg,hogyakvalitatívmódszerekalkalmazásaakapotteredményekérvényességénekfokozásátszolgálta,akér-
dőíveslekérdezéspedigakövetkeztetéseinkmegbízhatóságánakalátámasztásához,valamintazáltalánosíthatóságkiterjesz-
téséhez járultakhozzá.Tisztábanvagyunkazonbanazzal,hogymivelamintánkbannagyvállalatokcsakaz interjúkészítés
soránszerepeltek,ígyazeredményeinkcsakakis-ésközépvállalatokáltalkövetettgyakorlatokattérképezikfel.Ígyakövet-
keztetéseinkateljesvállalatiszektorra, illetve–akismintanagyságmiatt–azonbelül iparágiszegmensekrevonatkozóan
nemáltalánosíthatók.

Akutatásieredményeinkmegbízhatóságátésáltalánosíthatóságátnagybanerősítiakutatássoránalkalmazotttrianguláció3.
Ezakutatásistratégiaarraamegközelítésreépít,hogyazegymássalpárhuzamosanalkalmazottmódszertanokmegfelelően
kiegészíthetikegymást,ígyagyakranvizsgáltjelenségpontosabbmegértését,megismeréséteredményezhetik.Aháromszö-
gelésben rejlő előnyökmagabiztosabbá tehetik a kutatókat vizsgálati eredményeik helyességével kapcsolatban, mivel a
különbözőmegközelítéseknagyeséllyeleredményeznekolyanmegfigyeléseket,melyekegyetlenmodellkereteiközénem
szoríthatókbe.Ígyapárhuzamosmódszerekalkalmazásaakülönbözőelméletekszintéziséhezésintegrációjáhozvezethet
(Buzády,2000).

Mindazinterjúinkat,mindpedigakérdőívetúgyépítettükfel,hogyelőszörazüzletibizalomrólvalóáltalánosvélekedést
elemeztük,eztkövetőenazüzletikapcsolatokbanvevőiésbeszállítóipozíciókbanjellemzőfizetésiszokásokat,majdpediga
készpénzhasználategyébbefolyásolótényezőit.Akutatásieredményeinketazalábbipontokbanösszegezzük.

3Amódszertaniirodalom(Jick,1979)atöbbfélekutatásmódszertanegyidőbenvalóalkalmazásátgyakranamultimódszertanvagyháromszögelés 
– triangulációelnevezésselilleti.

2. ábra
A felmérésben részt vett vállalati minta szektorális összetétele

(n=201 db)
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Ebbenafejezetbenbemutatjukazeddigikutatásieredményeinket,valamintazazokraépülőkövetkeztetéseinket.Elsőként
a vállalati készpénzhasználati szokásokra vonatkozó eredményeket közöljük,majd elemezzük a vállalatok közötti bizalmi
szintre,valamintavevőiésbeszállítóipozícióbankövetettvállalati(kkv)fizetésimagatartást.

4.1. A KÉSZPÉNZHASZNÁLAT JELLEMZŐI A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK KÖRÉBEN

Kérdőíves felmérésünkeredményeiarramutattakrá,hogyegyértelműenazelektronikusutalást tekinthetjüka legtipiku-
sabb4 fizetésimódnak,amegkérdezettkis-ésközepesméretűvállalkozásokkörében,a vállalatok közel fele azonban úgy 
nyilatkozott, hogy mind a beszállítói, mind pedig a vevői fizetések irányában rendszeresen használ készpénzt a napi működé-
se során.Emellettakártyásfizetéseketcsakkevesebb,mintavállalatokötödealkalmazza.Afelmérésünkbenkülön-külön
elemeztükavevőiiránybólérkezőbefizetéseket(beérkezőfizetések),valamintabeszállítókfelévalópénzmozgást(kimenő
fizetések).Amegkérdezettegyeskis-ésközépvállalatokáltalalkalmazottfizetésimódokata3.ábraszemlélteti.

A4.ábraakészpénzfizetéstranzakciónkéntiátlagosértékétszemléltetiakimenőésbeérkezőfizetésekesetén.Azábraada-
tain jól látszik,hogymindkétpénzmozgási iránybanakészpénzestranzakciókfelénekértékejellemzőenalacsony,50ezer
forintalattmarad.Azügyletenként50és100ezerforintközöttikészpénzesfizetésekakészpénzthasználóvállalkozások33
százalékárajellemzőkabeszállítókirányábavalókifizetésekés23százalékáraavevőkirányábóltörténőbevételekesetén,
míga100és500ezerforintotmeghaladókészpénzestranzakciók11százalékbanfordulnakelőabeszállítóikifizetések,vala-
mint14százalékbanavevőibevételekesetén.Afélmillióforintotmeghaladóügyletekelenyészőekakifizetésekesetén,és 
6százalékosgyakorisággalfordulnakelőabeérkezőtételeknél.

Az5.ábraáltalillusztráltkészpénzhasználatokaiközött5 a megkérdezettek negyede jelölt meg bizalomhiánnyal összefüggő 
okokat(nemfizetéstőlvalófélelem[26százalék],csakígybonyolíthatóleazáru-pénzcsereegyidejűsége[25százalék]),s37

4Aválaszadóvállalkozások93százalékaeztjelöltemeg,mintelsőszámúfizetésimódotabeszállítóikifizetéseknél,s75százalékbanavevőktől
származóbevételeikisfőkéntelektronikusutalásformájábanérkeznek.Amegkérdezettek18százalékaazonbanaztnyilatkozta,hogyahozzájuk
érkezőbevételektöbbségejellemzőenkészpénzbenfolyikbe.

5Egymegkérdezettvállalkozástöbbindokotismegjelölhetettarra,hogymiérthasználkészpénzt.

4. Kutatási eredmények

3. ábra
Alkalmazott fizetési módok megoszlása a megkérdezett vállalatoknál

(százalék)
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Megjegyzés: Nyilvánvalóan egy vállalat többfajta fizetési módot is alkalmazhat, így az egyes kategóriák nem egymást kizáróak.
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százalékbanakisértéknagyságotjelöltékmeg,míg23százalékukúgynyilatkozott,hogyazegyszerűség,illetveamegszokás
(18százalék)számáraakészpénzhasználatfőmotivációja.Érdekes,hogyavállalatokkicsittöbbmintnegyede(27százalék)
mondtaazt,hogyazérthasználkészpénzt,mertavevőiáltalezapreferáltfizetésimód.Avevőpreferenciaabbólaszempont-
bólkiemeltenkezelendőtényező,hogy„láncszerű”reakciótindítelavállalatikészpénzhasználatban,hiszenhaegyvevőa
beszállítónakkészpénzben fizet,úgya további tranzakciói soránabeszállító iskészpénzt foghasználni,hiszenabevétele
(részben)abbankeletkezett.

Akapotteredményektehátalátámasztották azon vélekedésünket, hogy a vállalati készpénzhasználat motivációi között sze-
repelnek az üzleti bizalomhiányhoz köthető tényezők.Nyilvánvalóanakérdőívesfelmérésavalóságkorlátozottmegismeré-
séreadcsaklehetőséget,ígyolyanválaszokat,amelyekarejtettgazdasággalvalóérintettségreutalhattakvolna,nemadtak
a válaszadók, snem is számítottunka felmérés soránhasonlóra,hiszenaznaivitás lett volna.Az interjúk soránazonban
néhánymegkérdezetttöbbé-kevésbényíltvagyárnyaltmódonutaltarra,hogyarejtettgazdasággalvalóérintettség(külö-
nösenazalkalmazottakbérezéseésazárbevételegyrészénekeltitkolásaesetén)szinténerősösztönzőjeakészpénzesfize-
téseknek.

Akészpénzesfizetésekmotivációinakelemzésekornemhagyhatófigyelmenkívülazazadatsem,hogya vállalatok majdnem 
ötöde (18százalék)megszokásból használ készpénzt,ezazt jelenti,hogyakészpénzhasználatnak„nagya tehetetlensége”
akárB2B,akárB2Ctranzakciókrólvanszó,aszereplőklassanalkalmazkodnakakészpénzmentesfizetésimegoldásokkínálta
előnyökhöz.

4. ábra
A kimenő és beérkező vállalati készpénzes tranzakciók átlagos értékének megoszlása

(százalék)
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5. ábra
A készpénzhasználat okai a megkérdezett vállalkozások szerint

(százalék)
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Továbbiérdekeseredményevoltfelmérésünknek, hogy nem volt kimutatható szignifikánsnak tekinthető korreláció a vállala-
ti készpénzhasználat és az adott válaszadó vállalat iparági besorolása között.Ennekokalehetazalacsonymintaelemszám
és/vagyamintaösszetételéből, s a válaszadásmódjából adódókisebb torzítások.Az eredményből éppaz előbbi torzító
hatásokmiattnemszabadmesszemenőkövetkeztetést levonni.Mindenesetreezazoutput ismegfelelőszakmai indokot
szolgáltatakérdőívesfelméréskésőbbiidőpontbantörténőmegismétlésére.

Mindentegybevetveelmondható,hogy a kis- és középvállalatok által bonyolított B2B tranzakcióknál összességében gyakori 
és rendszeres a készpénz alkalmazása,amelynekértékeatranzakciókközelfelénélmeghaladjaaz50ezerforintot.Akkv-k
általkövetett,készpénzintenzívfizetésigyakorlat társadalmi szempontból leginkább a transzparencia hiánya miatt problé-
más, sakészpénzmentes fizetési infrastruktúránakmára jelenlegiállapota isegy sokkalkorszerűbb fizetésimagatartást
tennelehetővé.Amáremlítetttranszparensgazdálkodásfelévalóelmozdulásérdekében,akészpénzmentesfejlődésiirá-
nyoktekintetébenkétfőlehetőségisadódik:egyrésztszerencséslenne,haaz50ezerforintalatti,kisebbértékűtranzakciók
eseténakártyásfizetések,azezenértékhatárfölöttinagyobbösszegűtranzakcióknálpedigazelektronikusutalásfelémoz-
dulnánakelazérintettvállalkozások.

4.1.1. Az elmúlt időszak fizetési forgalmat szabályozó intézkedéseinek hatása  
a kkv-k készpénzforgalmára

Afelméréssoránaztisvizsgáltuk,hogyazelmúltidőszakfizetésiforgalmatjelentősenbefolyásolóintézkedései(úgyminta
naponbelüliátutaláslehetővéválása,a1,5millióforintoskészpénzfizetésikorlátbevezetése,ésatranzakciósilletékalkal-
mazása)hogyanbefolyásoltákamegkérdezettvállalatokkészpénzforgalmát.Ennekkapcsánavállalatok87százalékavéleke-
dettúgy,hogycégeszempontjábólpozitív lehetőséganaponbelüliátutaláselérhetővéválása,ennekellenéreazonbana
pozitív válaszadók 80 százaléka úgy nyilatkozott, hogy a napon belüli utalás elérhetősége nem változtatott vállalkozása
készpénzforgalmán,scsakaválaszadók11százaléka6nyilatkoztaazt,hogyakimenővagybeérkezőkészpénzfizetéseiegy
részétanaponbelüliátutaláselérhetővéválásávalelektronikusutalássaltudtafelváltani.Avállalatoktöbbségénélanapon
belüliátutaláslehetőségenemváltoztatottérdembenaszámlavezetésiköltségeken–tízbőlhatannyilatkoztakígy,éstováb-
bi14százaléknemtudottérdembenválaszolniakérdésre–,ugyanakkor15százalékukszámárakismértékben,9százaléknak
pedignagymértékbenemelkedtekazilyenköltségei.Amegkérdezettek4százalékaazonbanúgynyilatkozott,hogyabanki
költségei(nagymértékben)csökkentekezáltal.

A2013.január1-jétőlbevezetett1,5millióforintos7készpénzfizetésikorlátozás–megfelelőenannakagyakorlatnak,hogya
vállalatokeleve isdöntőenakisértékű fizetésekeseténhasználtakkészpénzt–nembefolyásoltaérdembenavállalatok
többségénekfizetésigyakorlatát:84százaléknyilatkozottígyakérdőívben.8százalékszámáraannyibanváltozottahelyzet,
hogyatörvényesértékhatárhozigazítottaazegyeskifizetésekösszegét.7százalékotarraösztönzöttazintézkedés,hogya
kimenőfizetéseineknagyobbrészétbonyolítsaelektronikusan,és5százalékarrólszámoltbe,hogyabeérkezőkifizetések
nagyobbrészeérkezikelektronikusátutalással.

Atranzakciósilleték8bevezetéséreavállalatok68százalékanemreagáltafizetésigyakorlatánakváltoztatásával.Azokközül,
akikmódosítottakafizetésigyakorlatukon,alegtöbbenazilletékmaximumontúliátutalásokkaligyekeznekminimalizálniaz
intézkedés okozta veszteséget (az összes kérdezett 28 százaléka).Ugyanakkor a vállalatok nagyon kis hányada használ a
korábbinál jobban külföldi bankokat, vagy készpénzt az illetékköteles bankiműveletek helyettesítésére. Az eredmények
értelmezéséhezazonbanfontosfigyelembevenniaztatényt,hogyazadatfelvétel2013.március–áprilisfolyamántörtént,
éstöbbkereskedelmibankezzelszinteegyidőbenváltoztatottkondícióslistáján,shárítottaát(részben)azilletéketazügy-
feleire, illetveatranzakciós illetékmértéke is jelentősenváltozottamegkérdezésótaeltelt időszakban. Így a tranzakciós 
illeték vállalati fizetési szokásokra gyakorolt hatásának pontos, átfogó értékeléséhez szükség van az adatfelvétel újbóli – akár 
többszöri – megismétlésére és tartalmának bővítésére.

6Amaradék9százalékvagynemtudtamegítélnianaponbelüliátutaláskészpénzforgalomragyakorolthatását,vagynemválaszoltakérdésre.
7Akészpénzfizetésfelsőhatárakéntmeghatározott1,5millióforintakétpénzforgalmiszámlanyitásárakötelezettadózóközöttáfávalnövelt,egy
naptárihónapbanegymásközöttteljesítettkifizetéstjelenti.

8Azeredményekértelmezéséhezazonbanfontosfigyelembevenniaztatényt,hogyazadatfelvétel2013.március–áprilisfolyamántörtént,és
többkereskedelmibankezzelszinteegyidőbenváltozatottkondícióslistáján,shárítottaát(részben)azilletéketazügyfeleire.
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Afentebbtárgyaltháromintézkedésegyikesemokozottszignifikánsváltozásokatavállalatokfizetésigyakorlatában,amia
készpénzhasználatmértékétilleti.Mindezekbőlegyértelműenkövetkezik,hogyamikorazösszesítetthatásukrakérdeztünk,
aválaszadóktúlnyomótöbbsége(90százalék)azterősítettemeg,hogynemvoltakérdemibefolyássalezekazintézkedések
akészpénzforgalommértékére–semazáltalukteljesített,semahozzájukérkezőkifizetésektekintetébenezta6.ábrais
szemlélteti.Azonkevesek(7százalék),akikváltozásrólszámoltakbe,gyakrabbanérzékeltékúgy,hogyakészpénzesfizetések
aránya(inkábbkisebb,mintnagyobbmértékben)csökkent.

Annakokát,hogyavállalatikészpénzhasználatrajelenleglátszólagsemapozitívösztönzők,sema„büntetések”nemhatnak,
kéttényezőbenazonosíthatjuk.Egyrésztlehetséges,hogyatranzakciósilletékésazún.készpénzplafonbevezetéséhezmégnem
voltelegendőidejealkalmazkodniaszereplőknek,hiszenafelmérés2013tavaszánkészült.Másrésztviszontfelmerülazalehe-
tőségis,hogyakészpénzhasználatnakolyanmélymotivációivannak(lásdmegszokás,bizalomhiányésvélelmezettrejtettgaz-
daságbanvalóérintettség),amelyektúlhaladnakafizetésiműveletektranzakciósköltségén.Azazaszereplőkemögöttesokok
miattakkorisakészpénzfizetéstválasztják,hatudják,hogyazakevésbégazdaságoséskorszerűfizetésimódszámukra.

4.2. SZERTEÁGAZÓ, NEM EGYSÉGES BIZALOMFELFOGÁS

Aféligstrukturáltinterjúksoránarrakértükarésztvevőüzletembereket,hogy(i)jellemezzékavevői,illetvebeszállítóikap-
csolataikbanjellemzőviselkedésinormákat,illetveazazzalkapcsolatosesetlegesproblémákat;(ii)értékeljékabizalomsze-
repétazüzleti kapcsolatokban, shatározzákmegsaját tapasztalatukalapjánavállalkozásukáltal, illetve szemben táplált
bizalmiszintet;továbbá(iii)amennyibenproblémásnakítéltékazaktuálishelyzetet,tegyenekjavaslatotannakjavítására,a
problémákmegoldására.Emellettakérdőívbenisvizsgáltukamegkérdezettvállalkozásoknakazüzletibizalomrólvalóvéle-
kedését,illetvearrakértükőket,hogyáltalábanvéveítéljékmeg,milyenbizalmiszinttapasztalhatóadiadikusüzletikapcso-
lataikban.

Akutatásegyikfontostapasztalata,hogyamegkérdezettekszerteágazóanhatároztákmegabizalomüzletikapcsolatokban
játszottszerepét,jelentését.Azinterjúkelsőszakaszában,amikoráltalánoshelyzetértékelésrekértükfelamegkérdezette-
ket, szintekivételnélkülbizalomhiányról,bizalmiválságrólkezdtekbeszélni.Ekkorarrakértükőket,hogydefiniálják,mit
értenek bizalomalatt, smilyen okokmiatt számolnak be bizalomhiányról?Az interjúalanyok sok esetben szinonimaként
használtákabizalomésmegbízhatóság(bizalomraméltóság)fogalmakat,snéhányukhitelességet,szavahihetőségetéskiszá-
míthatóságotértettabizalomjelentésealatt,amelyekinkábbabizalomraméltóságjellemzői.Leginkábbakövetkezőkifeje-
zésekhangzottakelabizalomdefiniálásakor:„akiben megbízunk, nem tesz váratlan, kiszámíthatatlan lépéseket”, „állja a 
szavát”, „nem szegi meg a korábbi megállapodásban foglaltakat”, „korrektül viselkedik”, „nem ver át”, „nincsenek alantas, 
mögöttes szándékai”.Általábanvéveelmondható,hogyabizalom, illetvebizalomraméltómagatartásalattazüzletfelek
kölcsönösenpozitív,megbízható,kooperatív,fair(nemopportunista)viselkedésétértettékamegkérdezettek.

A fentiekellentétekénta legtöbbenabizalomhiánytegyolyanüzleti szituációként (környezetiadottságként) jellemezték,
amelybenviszontfolyamatosantartaniukkellattól,hogyüzletfelükmegszegikorábbiígéreteit,opportunistamódoncselek-
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szik,ésfelrúgjaakorábbanközösenrögzítettmegállapodásokat.Azinterjúksoránszámosesetbenvoltazabenyomásunk,
hogy amikor általános értelemben vett bizalomhiányról beszélnek amegkérdezettek, sokan az üzleti környezet fokozott
kockázataimiattmegnövekedettbizonytalanságotisabizalomhiánykategóriájábasorolják,snemtesznekkülönbségetakét
fogalomközött.

Akérdőívesmegkérdezéseredményeiannyibanegybevágnakafentiekkel,hogyaválaszadóktúlnyomótöbbsége(86száza-
lék)abizalmatazüzletiéletkiemeltenfontostényezőjénekítélte,samegkérdezett vállalatok 90 százaléka vélekedett úgy, 
hogy megbízik a fontosabb üzleti partnereiben, s szintén jelentős arányban 85 százalékban érezték úgy a megkérdezettek, 
hogy üzletfeleik megbíznak bennük.Ennekellenére,amikorarrakértükavállalatokat,hogyértékeljék,milyenazőketkörül-
vevőüzletikörnyezetbentapasztalhatóáltalánosbizalmiszint,akkortöbbségében(57százalék)alacsonynakminősítették
azt,sakövetkező intézkedésekbenláttákabizalomnövelésének lehetőségét:kiszámíthatóüzletikörnyezet(77százalék),
követelésekbehajtásánakegyszerűsítése(56százalék),avállalatigazdálkodástranszparenciájánaknövekedése(50százalék),
peresítettkövetelésekátfutási idejénekcsökkenése(49százalék),adósés/vagykövetésminősítésgyakorlatánakterjedése
(44százalék).

Értékelvemindazinterjúk,mindpedigakérdőívekeredményeit,arraakövetkeztetésrejuthatunk,hogyazüzletiszereplők
abizalomhiányalattnemfeltétlenülakétoldalúüzletikapcsolatokbantapasztaltbizalomalacsonyszintjétértik,hanemsok 
esetben az üzleti környezet bizonytalanságát jellemzik a bizalomhiány kifejezéssel.

Emellett pedig a kérdőívben adott válaszok arra is utalnak, hogy a vállalatok alapvetően bíznak a már meglevő üzleti partne-
reikben, azokat a partnereket azonban, amelyekkel még nincs tapasztalatuk (lásd új vevők), nem minden esetben találják 
bizalomra méltónak.9 Így tehát azt mondhatjuk, hogy alapvetően nem a diadikus üzleti kapcsolatokban tapasztalható bizalom 
szintje alacsony, hanem az üzleti környezet bizonytalansága miatt a vállalkozások sokszor nem találják bizalomra méltónak a 
másik felet.

Vitathatatlan,hogyagazdaságiválságnyománkibontakozóturbulensfolyamatoknöveltékazüzleti,környezetikockázato-
kat,amikapcsánsokesetbenarégiműködésirutinok,folyamatokelavulttáváltak,sújakmégnemléptekahelyükreés/vagy
nemszilárdultakmeg.Eturbulenciabizonytalanságotidézettelőazüzletikapcsolatokban,amelyetmegítélésünkszerintsok

9Erreutalhatazis,hogyavállalkozásokmajdnem40százalékaszigorúbbfizetésifeltételeketszabazújvevőknek,mintameglévőknek.
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szereplőabizalomhiánnyalkapcsolössze,jóllehetakétfogalomfókuszaeltérő.Ezzelösszefüggésbenabizalomraméltóság
növelésére (bizonytalanságcsökkenésére) irányuló intézkedéseknekaválaszadók szerintelsősorbanakiszámíthatóüzleti
környezetbiztosítására,illetve–akompetenciabizalmaterősítendően–avállalkozásokműködésérevonatkozótranszparen-
cianövekedésérekelleneirányulniuk.

4.3. NÖVEKVŐ KÖRNYEZETI BIZONYTALANSÁG: GYENGE FIZETÉSI FEGYELEM, 
LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, LÁNCTARTOZÁSOK

Kutatásunksoránazinterjúalanyainkegyetértettekabban,hogyagazdaságiválságjelentősenmegnehezítetteavállalkozá-
sokhelyzetét, s az üzleti bizalom (azazhelyeseninkábbazüzletipartnerekmegbízhatóságának)szempontjából a legnagyobb 
problémát az egyre romló fizetési fegyelem okozza. Azokavállalkozásokugyanis,amelyeknemképesekkülsőés/vagybelső
forrásttalálniműködésükhöz,gyakranaztazutatválasztják,hogykésvefizetikkibeszállítóiszámláikat,ígyteremtveönma-
gukszámáralikviditást.Eza„gyakorlat”aválsághatásáraegyreelterjedtebbévált,snapjainkraszintemindenszektorban
találunkpéldátarra,hogyvállalkozásokavevőipozícióbanhalasztott fizetéstalkalmaznakabeszállítóikkalszemben,azaz
nem tartják be a beszállítók által támasztott fizetési határidőt, illetve a legrosszabb esetben egyáltalán nem fizetik ki a
beszállítóikkalszembenkeletkezettkötelezettségüket.Ezamagatartástöbbszempontbólisnagyonártalmas.Egyrésztjelen-
tőskinnlevőséghalmozódik felabeszállítóknál,akikezáltal likviditási válságbakerülhetnek, s szélsőségesesetbenakára
működésükisellehetetlenülhet,másrésztaláássaaziparágiszereplőkközötti,valamintaszerződésekbevetettbizalmat.10

Az,hogyahalaszottfizetésekgyakorlataáltalánosanelterjedttéváltamagyarvállalkozások,különösenakkv-kkörében,az
interjúalanyokszerintkét főokravezethetővissza: részbenazopportunistamagatartásra11 (könnyen többletlikviditáshoz
juthatnakavállalkozások),részbenviszontkényszerpályánmozognakaszereplők,mertfinanszírozásilehetőségeikbeszűkül-
tekés/vagymagukissokadikkörösszereplőkazellátásiláncokban,ésarravárnak,hogybefolyjanakaköveteléseik.Ahalasz-
tottfizetésekjelenségeviszonttovábbnehezítiavállalkozásokműködésénekfeltételeit,skonfliktusokkalterhelttéésmég
inkábbkiszámíthatatlannátesziazüzletikörnyezetet.Akialakultszituációtjóljellemzikazalábbiinterjúrészletek.„Tulajdon-
képpen az van, hogy senkiben nem lehetsz biztos, mert attól, hogy ma még fizetett, nem biztos, hogy holnap fog.” „A sok rossz 
tapasztalat azt idézte elő, hogy mindenki bekeményített. Aki már egyszer megégette magát, hogy több százezres vagy milliós 
számláját nem fizették ki, az nyilván nem bízik meg a partnereiben ezután, és mindent készpénzben kér, vagy előre utalással, 
vagy max. 5-8 napot ad, de nem adja meg a 30 napot, ami régen szokás volt.” „Egy totális negatív légkör alakult ki, minden-
ki gyanakszik, nem bízik a másikban. Régen nincs már itt olyan, hogy becsületszó, meg megállapodtunk, aztán úgy lesz, ahhoz 
tartjuk magunkat.” „Az sem ritka, hogy valaki, valami piti tételt reklamál meg szándékosan egy többmilliós számlán, hogy 
húzza az időt, hogy minél később kelljen azután fizetni. Persze sokszor kiderül, hogy vagy nincs igaza, vagy kb. tényleg ilyen 
százhúsz forintos nagyságrendről volt szó, és többe került a postaköltség, de megérte neki, mert ezzel legálisan nyert több 
hetet, hogy ne kelljen fizetni. Azt is mondhatnám, hogy egy-két vevőnk sportot űz a számlareklamációból, hogy így könnyítse 
a saját életét.”

Akkv-szektorban végzett kérdőíves felmérésünk alátámasztotta az interjúalanyaink véleményét, amely szerint e vállatok
körébenerősenproblémásnakmondhatóafizetésifegyelem.Aszerződéseikbenalkalmazottfizetésihatáridőktekintetében
nagyonvegyesképetmutatnakavállalkozások,amelyetmindenbizonnyalegyrésztalikviditásihelyzetük,másrésztazegyes
vevő-beszállítókapcsolatbantapasztalhatóalkuerejükbefolyásol.A legtöbbvállalakozásmindavevő-(37százalék),mind
pedigabeszállítói(48százalék)kapcsolataiban8és30napközöttifizetésihatáridőtalkalmaz,azonbanavállalkozásokközel
kétötödefőkéntavevőkapcsolataibaneltérettől.Amegkérdezettek12százalékanyilatkozottúgy,hogyazonnalihelyszíni
fizetéstkérvevőitől,12stovábbi12százalék8naponbelülifizetésihatáridőtszabmeg.Emellettavállalkozások15százaléka
alkalmaz30napos,s17százaléka30és60napközöttifizetésihatáridőtavevőkapcsolataiban.Abeszállítóikapcsolatokban
ettőlkicsiteltérőenkevésbéjellemzőekazazonnalifizetések,sgyakoribba30naposvagyaztmeghaladófizetésihatáridők

10Aproblémátnemzetköziösszehasonlításbanvizsgálvaaztmondhatjuk,hogyhazánkbanakelet-közép-európairégiósországokhozképestnem
rosszabbafizetésifegyelem,sőtadél-európai,valamintazegyesültkirályságimutatókhozképestvalamiveljobbakazértékeink,viszontjóval
alattamaradunkaNémetországbantapasztalhatófizetésimorálnak,aholaszámlákmajdnemháromnegyedétidőbenkifizetik.Ezatapasztalat
azonbannemarrautal,hogyrégiósösszevetésbenelfogadhatónaktekinthetőahazaigyakorlat,hanemcsupánaztjelenti,hogyahanyagfize-
tésifegyelemproblémájaEurópalegtöbbországátsújtja(Dun&Bradstreet,2013).

11Kutatásaisorán–azépítőipartvizsgálva–Balogh(2007)arrajutott,hogyazopportunistamagatartássalmagyarázhatónemfizetésleginkábbaz
erősenaszimmetrikushatalmiviszonyokeseténjellemző,azazanagyvállalatokerőfölényükkelvisszaélvenemfizetikkiakisebbpartnereiket.

12Ezeknélatranzakcióknálkizárólagkészpénzbentörténikafizetés.
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alkalmazása.Ezarrautal,hogyamegkérdezettvállalkozásokbeszállítóként igyekeznek jobb likviditásipozíciót teremteni
magukszámáraavevőikhezképest.Amegkérdezettkkv-káltalalkalmazottfizetésihatáridőkmegoszlásáta8.ábraszemlél-
teti.

Azalkalmazottfizetésihatáridőkelmúltháromévsorántörténőmódosításárólavállalatok58százalékanyilatkozottúgy,
hogynemváltoztatottazáltalahasználthatáridőkön,míg20százalékszigorította,15százalékpedigenyhítetteaztakérdé-
sesidőszakban.Afizetésihatáridőkmegállapításakoravállalatoknagyjábólfele-felearánybannyilatkoztakúgy,hogymin-
denkinélugyanazokatasztenderdfeltételeketalkalmazzák,vagyafizetésihatáridőmegállapításatárgyalásalapjándőlel.Ez
utóbbiesetbenviszontcsakavállalatok25százalékanyilatkozta,hogyavevőreputációjabefolyásoljaamegállapítotthatár-
időt, smég kevesebben,mindössze amegkérdezettek 17 százalékamondta azt, hogy a fizetési határidőmegállapítását
részbenazadósminősítővállalkozásokkimutatásairaalapozza.Annakellenére,hogyvállalkozásokdöntőtöbbsége(90szá-
zalék)úgynyilatkozott,hogymegbíziküzletipartnereiben,ennekellentmondanakazokaválaszok,amelyekszerintafelmé-
résbenrésztvettvállalkozások 36 százaléka szigorúbb fizetési feltételeket alkalmaz az új vevőivel szemben a meglevő vevő-
állományhoz képest,valamintazelmúltháromévbenamegkérdezettvállalkozásokközelötöde(21százalék)szigorítottaz
általaalkalmazottfizetésifeltételeken.

Agyengefizetésifegyelemrehívjafelafigyelmetazazeredmény,hogya megkérdezett vállalkozások 74 százaléka nyilatko-
zott úgy, hogy volt lejárt követelése a vevőivel szemben a felmérés időpontjában, ráadásul a megkérdezettek 56 százaléka 
arról számolt be, hogy behajthatatlan követelései is keletkeztek az elmúlt három év során. Abeszállítóipozíciójukrólnyilat-
kozvaazonban,érdekesmódonavállalatokdöntő többsége (70 százalék)aztmondta,hogynincs lejárt kötelezettségea
felméréspillanatában,mindössze a válaszadók 10 százaléka számolt be 1 millió forintot el nem érő, s 18 százalék 1 millió 
forintot meghaladó, beszállítókkal szemben fennálló, aktuális lejárt tartozásról.Avevőikinnlevőségekmagasértékeellenére
abeszállítóipozícióbantapasztalhatópontosfizetésörvendetesténylenne,erősellentmondásvanazonban,hiszenezazt
feltételezi,hogyafelmérésbenrésztvettvállalkozásoktöbbmintfelejelentőslikviditástöbblettelrendelkezik,amiviszont
ellentmondazegyesiparágitapasztalatoknak.Ígyvélhetőenazellentmondástazokozza,hogyamegkérdezettkkv-ktöbb-
ségeigyekezettazönmagaáltalkövetettfizetésimagatartástavalósnáljobbszínbenfeltüntetni.

Alejártkinnlevőségekátlagosaktuálisértékeaválaszadókszerint1és10millióforintközöttvanvállalkozásonként(32szá-
zalék),aválaszadókmintegy15százalékanyilatkozottazonbanúgy,hogyalejártkövetelésállományánakátlagosösszege10
és50millió forint közé tehető, smintegy8 százalékaz50millió forintot ismeghaladókövetelésállományról számoltbe.
Sajnálatosadat,hogycsakavállalkozásokközelötödenyilatkozottúgy,hogynincsafelmérésidejénlejártkövetelésevevő-
ivelszemben.Ezaztjelenti,hogya vállalatoknak folyamatos, akár a napi működést is fenyegető kihívást jelent a likviditásuk 

8. ábra
Jellemzően alkalmazott fizetési határidők a kkv-k üzleti kapcsolataiban
(százalék)
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Megjegyzés: Az ábra adatai alapján első ránézésre beszállítói erőfölényre következtethetünk. A kapott eredmények azonban arra is utalhatnak, 
hogy a megkérdezettek a beszállítói pozíció értékelésekor a tényleges viselkedésüket adták meg válaszként, s nem azt a határidőt említették, ami 
a szerződéseikben szerepel, a vevőkapcsolat értékelésekor pedig a vevőktől elvárt viselkedést adták meg mint határidőt.
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menedzselése, hiszen jellemzően nem számíthatnak arra, hogy követeléseik határidőre befolynak hozzájuk.Továbbsúlyosbít-
jaahelyzetet,haabehajthatatlankövetelésekállományátisfigyelembevesszük.Azelmúltháromévsoránleírtbehajtha-
tatlankövetelésekértékeamegkérdezett vállalkozások19 százalékánál1millió forint alattmaradt, 27 százalékánál1és
10millióforintközöttiösszegetértel,smegközelítőleg10százalékszámoltbe10millióforintotismeghaladóbehajthatatlan
követelésről.Afelmérésbenrésztvettkkv-kcsupán35százalékanyilatkozottúgy,hogynemvoltbehajthatatlankövetelése
azelmúltháromévben,amisajnálatosmódonaztisjelenti,hogya vállalkozások kétharmadának a kkv-szektorban számolnia 
kell azzal, hogy hároméves időhorizonton biztosan lesz olyan vevője, aki soha nem fizet majd a neki nyújtott termékért és/vagy 
szolgáltatásért.

Akérdőívesfelmérésnemmutatottkiegyenesösszefüggéstajelenleglejárttartozássalrendelkezővállalatokarányaésa
cégméretközött,miközbenalejártésbehajthatatlankövetelésektekintetébenegyértelműenanagyobbárbevételűvállala-
tokazérintettebbek.Érdekesugyanakkor,hogyafoglalkoztatottakszámátfigyelembevevővállalatméretszerintakisvállal-
kozásokgyakrabbanrendelkezneklejártkövetelésekkel,deritkábbanszámolnakbebehajthatatlankintlévőségekről.13

A követelésbehajtási gyakorlatot makroszinten elemezve elmondható, hogy a legkiszolgáltatottabb helyzetben a
mikrovállalatokvannak,nekikkellalegtovábbvárniapénzükre.Azösszesítettkinnlevőség-állományuka2011.évvégiada-
tokalapjánmeghaladtaazárbevételükháromnegyedét,őkszinteúgyműködnek,hogyazárbevételük80százalékadecem-
ber31.plusz/mínuszegy-kétnappalfolyikbehozzájuk.Aleginkábbsújtottszektoretérenazagrárium.Ezasajnálatostény
arrautal,hogyezeknekavállalkozásoknak,szinteesélyesincsanövekedésre,hiszenafolyamatos likviditásigondoknapi
működésükbiztonságátfenyegetik.Akkv-szektorbanehhezképestjelentősenjobbahelyzet:a2011.december31-ikinnle-

13Ajelenlegtartozásrólbeszámolóvállalatoknemfeltétlentartoznakazokbaaszektorokba,aholavállalattalszembenitartozásokközismerten
jellemzőek.Aszolgáltatásokterületénműködővállalatokpéldáulviszonylagmagasaránybanrendelkezneklejárttartozásokkalabeszállítóikkal
szemben(30százalék),miközbenőkszámoltakbealegkisebbaránybanvelükszembenfennállólejárttartozásról(64százalék)vagybehajtha-
tatlankövetelésről(45százalék).

9. ábra
Lejárt és behajthatatlan követelések értéke a megkérdezett vállalkozások körében
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vőség-állománymegközelítőleg25százalékaaköveteléseiknek.Eztapozitívértéketleginkábbaközépvállalatokmagatartá-
sábanazelmúltévekbenbekövetkezettváltozásokozza,aválságugyanisalegtöbbvállalatnálkikényszerítette,hogytudato-
sanfigyeljékésbeszedjékaköveteléseiket.Anagyvállalatokesetébenmármegintromlikavizsgáltérték:a2011.évvégi
kinnlevőség-állományközel50 százalékaaköveteléseiknek.Ebbenavállalati viselkedésmellettanagyobbállami (főként
európai uniós) projektek fizetésének teljesítése, illetve az önkormányzatimegrendelések során felmerülő késedelmek is
jelentősszerepetjátszanak(Csorbai,2012).

Általánosvélekedés,hogyahanyagfizetésimagatartásún.védekezésimechanizmusokatgeneráltavállalkozásokkörében.
Ígyegyreelterjedtebbévált,hogyabeszállítóipozíciójukbanazüzletiszereplőkannakérdekében,hogylerövidítsékaköve-
teléseikbehajtási idejét, illetvecsökkentsékvevőkockázataikat,helyszíni készpénzes fizetést (főkéntárukértékesítésekor),
előre fizetéstkövetelnekmeg.EmiattanagyösszegűB2Btranzakcióknálissajnálatosangyakoriakészpénzalkalmazása,előre
fizetéstpedigjellemzőenamikrovállalatoktólkövetelnekmegpartnereik.Kérdőívesfelmérésünkeredményeiisarramutat-
takrá,hogyavevőivelszembenavállalkozásokközelnegyedenagyonszigorúfizetésihatáridőketalkalmaz,ezenbelül12
százalékazonnali fizetéstkérpartnereitől.Eza fizetési szisztémanagyonártalmas,mertdrasztikusan lassítja a gazdaság 
működését,sazok,akiknemtudjákönállóanelőrefinanszírozniműködésüket,szinteellehetetlenülnek.

Összegezveakérdőívesfelméréseredményeit,valamintazinterjúalanyokáltalelmondottakat,arraakövetkeztetésrejutot-
tunk,hogyafizetésihatáridőkbenemtartása,sazenneknyománvalóbeszállítóilikviditásiproblémákkialakulásakülönösen
kritikustényezőazüzletibizalom,illetveannakmegingásaszempontjából.14Akutatásunksoránetárgykörbenazonosított
problémákat,valamintbizalomhiánytokozókövetkezményeiketa10.ábrasegítségévelszemléltetjük.

14EzterősítimegBalogh(2007)kutatásais,akiarraakövetkeztetésrejutott,hogyaszerződésekbenmeghatározottfizetésihatáridőkbenem
tartásaerősenaláássaazüzletiszereplőkegymásba,aszerződésekbe,valamintazokkikényszeríthetőségébevetetthitét,ígyegyszerreerodál-
jaazüzletiésazintézményibizalmatis.

10. ábra
Azonosított fizetési problémák és hatásuk az üzleti bizalomra
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4.4. SZEMÉLYES KAPCSOLATOKRA ÉPÜLŐ BIZALOM, GYENGE 
PARTNERMENEDZSMENT-KÉPESSÉGEK

Kutatásieredményeinkharmadikfontostapasztalataazvolt,hogyaz üzleti szereplők közötti bizalom elsősorban a személyes 
kapcsolatokra, tapasztalatokra épül, azazabizalomkialakulásábanésfenntartásában,abizalomraméltóságmegítélésében
egyértelműenajószándékdimenziódominál,skevésbéavállalatiképességek(kompetenciadimenzió).Számosinterjúala-
nyunknyilatkozottúgy,hogyrészérőlabizalomegyértelműenatöbbévesszemélyestapasztalatokonnyugszik,leginkábba
személyesbenyomások,tapasztalásokalapjánítélikmegegypartnerbizalomraméltóságát.Ígyazüzletibizalmatistulajdon-
képpena„személyesbizalmihidak”(Zaheeretal.,1998)mozgatják.Ezzelösszhangbantöbbinterjúalanyunkisúgynyilatko-
zott,hogyazújvevőkkelvalókapcsolatátelsősorbanapiacihírnévre,a személyesközvetlenvagyközvetett ismeretekre
alapozza.Néhányanviszontaztaszempontotisfelvetették,hogyéppakülsőkörnyezetfokozottbizonytalansága,turbulen-
ciájamiattezekaszemélyesbenyomásoksokszorfélrevezetőeklehetnek.„A világ teljesen megváltozott és persze a szemé-
lyes kapcsolatok fontosak abból a szempontból, hogy sokat segítenek abban, hogy simán menjen az üzlet, de messze nem 
elegendők. Figyelni kell manapság a partnerek eredményeit és folyamatosan értékelni őket, mert nem lehet száz százalékban 
a múltbeli tapasztalatokra támaszkodni” –jellemezteazüzletikapcsolatokkomplexitásátegyikinterjúalanyunk.

Éppazelőbbemlítetttudatos,üzletieredményekrealapulópartnermenedzsmentteréntapasztaltukalegnagyobbhiányos-
ságokatinterjúalanyainknál,amitakérdőívesfelmérésisigazolt.Anagyvállalatokáltalprofesszionálisanalkalmazottvevő-
minősítésgyakorlatátugyanisavállalkozásoktöbbségenemalkalmazzarendszeresen,amelyikpedigigen,azokatisarenge-
tegnegatívtapasztalatösztönözteavevőiktöbbé-kevésbészofisztikáltelőzetesminősítésére.„A saját kárunkon tanultuk 
meg, hogy kivel lehet üzletelni és kivel nem, csak erre ráment több tízmillió forintunk” –mondta az interjúk során egyik
megkérdezettnagykereskedőtulajdonos-menedzsere.Avevőminősítéstalkalmazóknálnagyonheterogéngyakorlatotérzé-
keltünk.Voltolyanvállalkozás,amelyikerreszakosodottpiacicégadatairaépítve,jólkidolgozottvevőlimiteketállítottfel,és
rendszeresenmonitoroztaabefizetéseket,svoltolyancég is,amelynélcsaknegyedévente„ránéztek”apartnerekfolyó-
számlájára,sennekalapjándöntöttekatovábbitranzakciókról.Ehhezkapcsolódóanáltalánostapasztalatvolt,hogyazon
partnerekesetén,akiketvagyüzletiteljesítményük,vagytapasztalatukalapjánnemmegbízhatópartnernekminősítettek,
szintecsakkészpénzeshelyszínifizetéstvagyelőrefizetéstköveteltekmegamegkérdezettvállalkozások.

11. ábra
Követelés- vagy adósminősítők figyelembevétele a fizetési feltételek meghatározásánál

(százalék)

11

16

68

4

Rendszeresen figyelembe veszik ezeket
Alkalmanként vagy szükség esetén veszik ezeket figyelembe
Nem használnak ilyen értékeléseket
NT/NV



MAGYAR NEMZETI BANK

MNB-TANULMÁNYOK 110. • 201424

Szinténazinterjúktapasztalatávalegybevágóválaszokatkaptunkakkv-kkérdőívesmegkérdezésekor,amikorvevőminősíté-
siéspartnermenedzsmentgyakorlatukatvizsgáltuk.Aválaszadók68 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a partnerekkel szem-
ben fennálló fizetési és egyéb szerződéses feltételek meghatározásakor semmilyen addicionális információkat (adósminősítő
vállalkozásokértékelése, számviteli adatok) nem vesz figyelembe, s csak a megkérdezettek 11 százaléka nyilatkozott úgy, 
hogy a kinnlevőségeinek kezelésekor rendszeresen felhasználja az adósminősítő vállalkozások által szolgáltatott információ-
kat, s csupán további 16 százalék mondta azt, hogy alkalmanként használ ilyen elemzéseket(lásd11.ábra).Ezekazértékek
egyértelműen arra utalnak, hogy a felmérésünkben részt vett vállalkozások elsősorban a jó szándék bizalmi dimenzióra
építiküzletikapcsolataikat,sakompetenciadimenziót(tudatospartnermenedzsment)másodlagosankezelik,holottaszán-
dékésaképességegyarántfontosakakapcsolatokműködőképességénekszempontjából.

Ahiányzó,illetveheterogénvevőértékelésentúlsokinterjúalanyunkesetébentapasztaltukaz alapvető pénzügyi (menedzs-
ment-) ismeretek hiányátis(példáulbankitermékek,készpénzhasználatköltségei,szerződésesgaranciaelemek,biztosítékok,
nyilvánosgazdálkodásiadatokterén),amiszinténaműködésikockázatotésakapcsolatibizonytalanságotnövelőtényező
lehet.Ehiányzóismeretekugyaniskönnyena„sodródást”eredményezhetikavállalatiműködésben,azazelővigyázatlanság-
bólolyanügyletekbenvehetnekrészt,amelyekberacionálismérlegeléstkövetőennemmennénekbele.

Általánosanmegállapíthatóvoltkutatásunksorán,hogyavállalkozásoküzletipartnermenedzsmentjétsokkalinkábbazeset-
leges,adhoc intézkedésekésa személyes tapasztalatokvezérlik,minta tudatosság.Avállalkozásokazáltalukkifogásolt
bizonytalanságellenérenemamegbízható,ellenőrizhetőtényekre,képességekrealapozzákazüzletikapcsolataikat,jellem-
zőennemhasználjákazadósminősítőkértékeléseit,hanemsajátszemélyesmegérzéseikre,tapasztalataikratámaszkodnak,
bizalmikapcsolataikategyértelműenajószándékdimenziódominálja.
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Tanulmányunkjelenpontjábanösszegezzükazokatajavaslatokat,amelyekazinterjúk,illetveaszakértőikerekasztal-beszél-
getéstanulságaikapcsánmegfogalmazódtakazüzletikörnyezetstabilitására,valamintavállalkozásokközöttibizalomnöve-
lésérevonatkozóan.Szándékosannemérintünkolyanfelvetéseket,amelyekakészpénzhasználatáltalábanvettcsökkenté-
sét,korlátozását,slakosságitranzakciókbanvalóvisszaszorulásáteredményezhetik,azokugyanis–megítélésünkszerint–
márjóvaltúlmutatnánakatanulmányunkfókuszán.

Azüzletiszereplőkközöttibizalomnövelésérealapvetőenkétfőmegoldási irányt látunkkörvonalazódni:egyrészt növelni 
szükséges az üzleti transzparenciát, azazavállalkozásokműködésére,számlafizetésiviselkedésérevonatkozó,széleskörben
ésingyenesenhozzáférhetőinformációkkörét,másrésztszintén fokozni kell a vállalkozások tudatos partnermenedzsmentet 
lehetővé tevő ismereteit.Ekétalapelvmenténmegfogalmazottszabályozásijavaslatokatazalábbipontokbanmutatjukbe.
Hangsúlyozniszeretnénkazonban,hogyetanulmánybancsupánötletszerűenvillantjukfelepotenciálismegoldásijavaslato-
kat, snemcélunkezekmegvalósításának részleteit kidolgozni, ahogyhatástanulmányokkal sem rendelkezünka felvetett
javaslatokpotenciáliselőnyeinek,hátrányainak,valamintköltségeinekfelmérésére,továbbáamegvalósításátfutásiidejére
vonatkozóan.

A. Szakmai kamarák szerepének erősítése – pozitív/negatív iparági adóslista

Elengedhetetlennektartjukabizalomteremtésszempontjából,hogyavállalkozásoktevékenységénekeredményére,számla-
fizetésimagatartásáravonatkozótranszparencianövekedjék.Anyilvánosságugyanis jó„fegyver”lehetarravonatkozóan,
hogykiszűrjeazopportunistamagatartást,valamintmegfelelőinformációvallássaelavállalakozásokatavevőik/beszállító-
ikfizetésimagatartásáról.Etranszparenciát,illetveazintézményibizalmatiserősíthetiaszakmaikamarákszerepénektováb-
bierősítése.2012.január1-jétőlkötelezőagazdálkodószervezetekszámáraakamarairegisztráció,amilehetővétette,hogy
agazdaságikamarák(illetékesterületiszerveikenkeresztül)pontosinformációvalrendelkezzenekaműködővállalkozásokról.
Ennekkapcsánmerülfelalehetőség,hogyakamarákjogkörüktovábbibővítésévelún.pozitív/negatívadólistákatállíthas-
sanakössze.E feladatellátásátvégezhetnék (regisztrált) tagiönkéntesközreműködésenalapulva,vagysajáthatáskörben
eljárva,kötelezőadatszolgáltatásrakötelezvearegisztráltakat.Természetesenegyilyenlistaösszeállításánálnagyonfontos
akörültekintőeljárás,hogycsakalátámasztható,pontosésaktuálisinformációkalapjánkerüljenekfelvállalkozásokakára
jól,akáranemfizetőadósokközé,ígyvalószínű,hogyakamarákbárjelenlegisbírnakarendszerlétrehozásáhozszükséges
kompetenciával,feltételezhető,hogyjelenlegierőforrásaiknemelegendőekannakműködtetésére.Avárhatópozitívhoza-
dékamiatt érdemesnek tartjukmegvizsgálni e kamarai adóslisták alkalmazását, hiszen a vállalkozások számára hasznos
információtnyújthatna,ssegítenéapartnereikirántibizalomnövekedését.

EzenjavaslatunkraakormányzatáltalkidolgozottÚjSzéchenyiTervbenistalálhatunkpéldát,aholisavállalkozóiszervezetek
vállalkozásminősítőprogramjainaktámogatásafogalmazódottmeg.Ezalapjánamegfelelőüzletipartnermegtalálásának,az
egymásfeléadhatógaranciáknakegyiklegolcsóbbformájalehet,haavállalkozásokkorábbikorrekt/inkorrektüzletimaga-
tartásáróltanúskodóinformációkelérhetővéválnánakazegyesiparágakban.

Aszakmaikamaráknaknagyszerepjuthatmégemellettaregisztráltvállalkozásaikképzéseterénis.Felmérésünkeredménye
egyértelműenaztigazolta,hogyalegtöbbkkváltalkövetettpartnermenedzsmenttevékenységgyengelábakonáll,avállal-
kozásokjellemzőensajátszemélyestapasztalatukraalapozvadöntenekvevőkapcsolataikról.Aztgondoljuk,hogyavállalako-
zások részéremárma is számos olyan, akár ingyenesen, akár díj ellenében hozzáférhető információ15 rendelkezésre áll,

15Ingyenesenelérhetőkavállalatokbeszámolói,cégadatai,aNAVminősítettadózóiadatbázisa.Akülönbözőszofisztikáltelemzéseketvégzőadós-
éskövetelésminősítővállalkozásokelemzéseipedigtérítésellenébenszinténavállalkozásokrendelkezéséreállnak.

5. Megoldási javaslatok, normatív 
következtetések
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amelyekalapjánmegítélhetiküzletipartnerükviselkedését.Aszakmaikamarákfontosfeladatalehetne,hogyezekrefelhívják
avállalkozásokfigyelmét,valamintfigyelmeztessékacégeket,hogymennyirekockázatosmagatartásazelőismeretek,part-
nerinformációkhiányábantörténősodródás.

B. A NAV nyilvános adatszolgáltatási körének bővítése

Azadóhatóságmármostistöbbértékeséshasznosinformációvalrendelkezikavállalkozásokköztartozásáról,illetveadó-és
járulékfizetésipontosságáróléshajlandóságáról,mintamitanyilvánossággalahatályosadó-ésadatvédelmijogszabályok
alapjánmegoszthat.Létezik,ésaNAVhonlapjánelérhetőazún.negatívadóslista,amelya10millióforintfelettiadótartozást
felhalmozómagánszemélyeket,illetvea100millióforintfelettiadótartozástfelhalmozóvállalkozásokattartalmazza.Prob-
lémásviszont,hogyanegatívadóslistáncsakjogerősítéletutánlehetszerepeltetniavállalkozásokat,deaddigkétvagytöbb
éviseltelhetazeljáráskezdetétől.Ígyelőremutatólenne,haafolyamatbanlevőeljárásalattállókadataitisnyilvánosságra
lehetnehozni.EmellettpozitívadóslistájaisvanaNAV-nak,deamagyar–elsősorbanadatvédelmi–szabályozásokmiatt
nemtehetőnyilvánossá.Érdemesnektartjukejogiproblémátmegvizsgálni,hogymennyibensértenéamagánérdeket,illet-
venövelnéaközérdeketapozitívadóslistakorlátlanhozzáférhetővététele.Érzékelveabizalmiproblémát, jógyakorlatot
alakítottkiaNAVazún.köztartozásmentesadózóiadatbázissal.2012végénmintegy50ezeradózóregisztráltezenadatbá-
zisba,deennéljóvalkevesebbentagjaiazún.minősítettadózóikörnek,amiavállalkozáselmúlt3éviadó-ésjövedelemtar-
tozás-mentességétvizsgálja.Sajnosazadószabályokmiattnemautomatizmusalistábavalóbekerülés,hanemkérvényeznie
kellaztazadózónak.E térenérdemes lennemegvizsgálni,hogymilyen jogiakadályokatkellene„lebontani”ahhoz,hogy
mindenelőzeteskérelemésbeleegyezésnélkülaNAVönállóanállíthassaösszeéstehesseközzéadatbázisát(ezgyakorlatilag
apozitívadóslistávallenneegyenértékű).

Célszerűlehetemellettazoniselgondolkozni,hogyvajonérdemes-emegvárni,hogyegyvállalkozás100millióforintosadó-
tartozásthalmozzonfel,scsakazutánkerüljönfelanyilvánosnegatívadóslistára.Érdemesleheteztazértékhatártjelentő-
senlecsökkenteni,hiszenatranszparencianövelésekiemeltszempontjaabizalomépítésnek.

Afentmegfogalmazottkéttípusú,avállalkozásokfizetésimagatartásátminősítőadóslistafelállításátazértlátjukcélszerű-
nek,mertaNAV adatainak a jelenlegitől bővebb tartalommal való közzététele a vállalkozások közteher-fizetési hajlandósá-
gáról adhatna képet, a szakmai kamarák pedig a vállalkozások egymás közötti fizetési műveletekben követett magatartását 
monitorozhatnák.

C. Garanciát nyújtó banki termékek megismertetése – bankok ösztönzése ezek nyújtására

Abankitermékkörben–ahitelezésentúl–többmegoldásislétezhetazüzletikapcsolatokkiszámíthatóságának,stabilitásá-
naknövelésére, ilyenlehetpéldáulakülönbözőtípusúbankgaranciavagyazakkreditívügyletek.Általábanvévejellemző,
hogyazismerethiányés/vagyaköltségekmiattezekabankitermékekkülönösenakkv-szektorbannemváltakáltalánosan
elterjedtté,16 illetvekisebbgyakorisággalalkalmazzákazokat,mintazoptimális lenne.E térenszükségesnek látjuk–akár
formális,akárinformálismódon–ösztönözniabankokat,hogyegyrésztismertessékmegetermékeketkülönösenkkv-ügy-
feleikkel,selérhetőfeltételekmellettbiztosítsákazokigénybevételét.Ebankitermékekterjedésévelegyrésztnövekedhetne
avállalkozásokbizalomraméltósága,másrésztpedigkivédhetők, illetvekönnyebbenkezelhetőklennénekanemfizetéssel
kapcsolatoskockázatok.

Nyilvánetermékeknemingyenállnakazügyfelekrendelkezésére,savevőkmegbízhatóságaalapjánesetilegérdemesmér-
legelniigénybevételüket.Nagyértékű,többmilliósügyleteknélazonbanmindenképpérdemeselgondolkodniazigénybevé-
telükön,hiszenazesetlegesnemfizetésbőladódókárjóvalmagasabblehetabankgaranciaköltségénél.

D. Explicit tranzakciós költségek

Részbenatranszparenciahiányának,részbenazelégtelenmenedzsmentismereteknektudhatóbe,hogyavállalkozásoksok
esetbenazért(is)preferáljákakészpénzhasználatot,mertnincsenektisztábanannakköltségeivel,singyenesnekvélikazt.Ezt
atévhitetkönnyenellehetneoszlatniazáltal,haavállalkozásokszámáraszámszerűsíthetővéválnánakakészpénzhasználat

16Jellemzőencsakakkorveszikigénybeavállalkozások,hakötelezőfeltételeegyügyletnek(pl.közbeszerzésesetén).
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explicitésimplicitköltségei.Úgygondoljuk,etérenabankoknakkelleneelemzéstkészíteniükarravonatkozóan,hogypre-
zentáljákazüzletiügyfeleikszámáraazt,hogymilyenköltségekkeljár(példáulnapiadminisztrációsteher,szigorúszámadású
pénzkezelési bizonylatok készítése, biztonsági kockázat, kevésbé átlátható cash-flow, készpénzfelvétel költsége stb.), ha
xmillióforintotkészpénzbentartanakmaguknál,sabbólfizetikakötelezettségeiket,vagyhaaszámlájukontartjákugyanezt
azösszeget,éselektronikusutalásokatbonyolítanak.Továbbizavarótényező,hogyastratégiaiárazásalkalmazásamiatta
bankokakészpénzmenedzsmentköltségeit sokszorhajlandókvállalniazért,hogy többfélepénzforgalmiéshitelterméket
tudjanak„csomagban”értékesíteniavállalkozásoknak.
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Tanulmányunkban elemeztük a nemzetközi összehasonlításbanmagasnak számító hazai készpénzkeresletmotivációjának
okait,amikapcsánakészpénzigénymintegykétharmadátkitevő,nemtranzakcióscélúkészpénzkeresletegyikösszetevőjét,
azüzletiszereplőkközöttibizalmatvizsgáltuk.Kvalitatívéskvantitatívmódszerekreegyaránttámaszkodókutatásieredmé-
nyeinksoránarrajutottunk,hogyjelenlegbizalomhiánytapasztalhatóazüzletiéletben,amialattelsősorbanaztkellérteni,
hogyazüzletikörnyezetbizonytalannávált.Avállalkozásoktartanakattól,hogyüzletfelükmegszegielőzetesentettígérete-
it,ésváratlanul,opportunistamódoncselekszik.Azüzletiszereplőkközöttibizalomalacsonyszintjenemcsakakészpénz-
használatmiattproblémás,hanemabizalommultiplikatívszerepemiattagazdaságiaktivitástiscsökkenti.Ebizalomhiány
főforrásaelsősorbanaB2Btranzakciókbantapasztalhatóhanyagfizetésimagatartás,illetveazennekeredményekéntkiala-
kuló lánctartozások, vállalati likviditásproblémák.A fizetési késedelmekakut jelenlététazüzletiéletben tanulmányunk is
igazolta:avállalatokközelháromnegyedejelezte,hogyvoltlejártköveteléseafelmérésidőpontjában,ésazelmúltháromév
soránamegkérdezettektöbbmintfelénekbehajthatatlanköveteléseiskeletkezett.Továbbiokozójalehetmégaproblémá-
nak a vállalkozások nemmegfelelően tudatos ügyfélkapcsolat-menedzsmentje, valamint a személyes kapcsolatokra való
túlzotttámaszkodás.Anemfizetésvagyhatáridőntúlifizetéssajnálatoskövetkezménye,hogyaproblémávalsúlyosanérin-
tettvállalkozásoknakszinteesélyesincsanövekedésre,hiszenafolyamatoslikviditásigondoknapiműködésükbiztonságát
fenyegetik.

Avállalatikészpénzhasználatterénkutatásieredményeinkarramutattakrá,hogyakis-ésközépvállalatokfelehasználfize-
tésitranzakcióisoránrendszeresenkészpénzt.Etranzakcióknakértékszempontjábólnagyjábólfeletekinthetőkisebbérté-
kűnek,50ezerforintalattinak,sfelenagyobbértéketteszki. Ígyaztmondhatjuk,hogyavállalatokáltalkövetettfizetési
gyakorlatjelenlegmesszetávolállatársadalmilagoptimálistóléskívánatostól.Ekészpénzhasználatindokaiközöttamegkér-
dezettekközelnegyedejelöltmegüzletibizalom-hiánnyalösszefüggőtényezőket,desokan(40százalék)akisértéknagyság,
vagyamegszokás(18százalék)ésazegyszerűség(23százalék)miatthasználnakkészpénzt.Aztmondhatjuk,hogyakész-
pénzhasználatmotivációiigenerősekésstabilak,azutóbbiidőszakszabályozásiésinfrastrukturálisváltozásainakegyikesem
befolyásoltaérdembenakészpénzesfizetéseket.

Tanulmányunkbannormatívjavaslatokattettünkavállalkozásokközöttibizalomlehetségesnövelésére,ejavaslatokfőként
avállalkozásokműködésérevonatkozótranszparenciafokozására,valamintakkv-kpénzügyiésmenedzsmentismereteinek
növeléséreirányulnak,azazalapvetőenapartnerekbizalomraméltóságánakmegítélhetővéválásátcélozzák.
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