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AA VÁLLALATI KOCKÁZATKEZELÉS

A vállalati kockázatkezelés (enterprise risk
management – ERM) holisztikusan integrált
megközelítése szembekerül az egymástól füg-
getlenül és elkülönülten kezelt, azaz „tartály
jellegû” osztályokba sorolt kockázatokkal (silo
approach). A finanszírozási, a mûködési, a
kompetitív, a jogi kockázat például ilyen tipi-
kus kockázati osztályok közé tartozik. A válla-
lati szinten aggregált kockázat jelentõsége ab-
ban rejlik, hogy milyen valószínûség mellett
képes a cég fontos – mûködési, beruházás és fi-
nanszírozási – céloknak eleget tenni. Összvál-
lalati szinten kell kezelni a különféle kockázati
kitettségek egyesített hatását, amely kiterjed a
jelenlegi és jövõbeli mûködési pénzáramokra,

valamint a beruházási és finanszírozási dönté-
sek közötti, intertemporális átváltási (trade-off)
összefüggésekre egyaránt. A kockázati aggre-
gálás lehetõvé teszi, hogy az egymástól külön-
bözõ módon függõ kockázatok interdependen-
ciája feltárhatóvá váljon, segítségével a me-
nedzsment eldönthesse, hogy a kockázat és a
lehetõségek közötti átváltás ismeretében mely
kockázatokat tartja meg, és melyeket vonja
kockázatkezelés alá. A vállalati kockázati bü-
dzsé (corporate risk budgeting – ERB) egy
olyan kockázatkezelési kvantitatív módszer,
ami egyesíti a portfólióelméletet (portfolio theory)
a vállalati kockázat elmélettel (corporate risk
theory) a teljes vállalati kockázati univerzum
alatt (lásd 1. táblázat).

A teljes vállalati kockázat egyes tényezõinek
felismerése mozdítja elõ, hogy a vállalati sza-
bad pénzáram volatilitása és annak valószínû-
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sége elõre jelezhetõ legyen. A tradicionális
szcenárióelemzés és érzékenységvizsgálatok
determinisztikus kockázati modelljei helyett
nagy számú szimulációra épülõ dinamikus
módszertanra alapoz, közben integrálja a válla-
lati kockázatkezelést, a pénzügyi tervezést, a
kockáztatott cash flow-koncepciót és a fedezeti
ügyleteket. 

A KOCKÁZTATOTT CASH FLOW 

Különbséget kell tenni különféle profitalapú
(EaR) és cash flow-alapú (cash-flow@risk –
CFaR) kockázati mérõszámok között. Az
elõbbiek közé tartoznak a kockáztatott mûkö-
dési jövedelem (OpINC@R), a kockáztatott
értékcsökkenés és amortizáció elõtti mûködési
profit (EBITDA@R), a kockáztatott kamat és
adófizetés elõtti profit (EBIT@R) és a kockáz-
tatott nettó profit (NI@R). A kockáztatott
cash flow koncepcióját a J. P. Morganon belül a
Riskmetrics csoport fejlesztette ki 1999-ben,
amikor is a VaR-modell cash flow-megfelelõjét
próbálták létrehozni. A Riskmetrics-definíció
szerint a CFaR számos tényezõbõl származó
piaci kockázattól függõ cash flow-volatilitást
célozza meg, ideértve a devizakitettséget, a ka-
matlábkockázatot vagy az árupiaci árakra ér-
zékeny bevételeket és költségeket. Más meg-
határozás szerint a kockáztatott cash flow a
jelenben hozzáférhetõ információtól függõen
a vállalati mûködési pénzáram valószínûségi

eloszlására utal jövõbeli idõhorizontra vetítve. 
A CFaR egy olyan kockázati mérõszám, ami
információt szolgáltat a vállalati pénzáram – 
bizonyos hozzátársított valószínûség mellett
megragadható – visszaeséseirõl, amit a vállalat
idõrõl idõre megtapasztal, így a vállalati koc-
kázatkezelés (ERM) témakörébe tartozik.
Annyiban tér el a kockáztatott érték (VaR-)
analógiájától, hogy a FCaR a mûködési cash
flow-ra koncentrál, a VaR az eszközértékre,
valamint a CFaR idõhorizontja lehet akár ne-
gyedév vagy egy év is.  A FCaR-metrika lénye-
ge, hogy a teljes vállalati kockázati kitettséget
egyetlen egy, kezelhetõ számmá sûrítse. A me-
nedzsmentnek tisztában kell lennie azzal,
hogy a vállalat érintettjei melyik kockázati
mérõszámot kísérik figyelemmel, és ennek
megfelelõen kell közzétenniük a kapcsolódó
információt kockázati beszámoló formájában. 

Az EBITDA a mûködési profitabilitás köz-
kedvelt tényezõje, amelynek valószínûségi nor-
mál eloszlása kockázatkezelési terep. A vállalati
cash flow-szükségletek az értékcsökkenés és
amortizáció elõtti mûködési profit volatilitásá-
nak spektrumában a normál eloszlási görbéje al-
sóoldali széle mentén jelentkezõ kockázatoknak
eshetnek áldozatul. EBITDA-sokkok hatására
csökkenteni kell a kutatás-fejlesztés-innováció
területére allokálható kiadások szintjét, mérsé-
kelni kell a marketingre áldozható költségek
nagyságát, felül kell bírálni a jövõbeli beruházási
döntések (CAPEX) jóváhagyhatóságát, át kell
tekinteni az osztalékfizetési politika fenntartha-

1. táblázat 

A VÁLLALATI KOCKÁZATKEZELÉSI MEGKÖZELÍTÉSEK OSZTÁLYOZÁSA

Forrás: Alviniussen – Jankensgard, 2009, 16. oldal
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tóságát, valamint kérdõjeleket kell tenni az adós-
ságszolgálati terhek viselhetõsége fölé. Ezek a
tételek eszközoldalon a jövõbeli növekedési le-
hetõségek realizálásának reálopciós kötési árai
(K+F+I, CAPEX), forrásoldalon pedig ugyan-
ezen jövõbeli potenciál finanszírozási hátteré-
nek folytatólagosságot biztosító bázisai (oszta-
lékfizetés, adósságszolgálat). 

Az 1. ábra alapján jól elkülöníthetõ a vállalat
kockázati abszorpciós képessége (készpénz-
többlet területe) és annak lépcsõzetes – kész-
pénzkiadási tételek feláldozása mentén kirajzo-
lódó – hiánya (készpénzszükséglet). A magas
kockázatkapacitás (risk capacity) azon manõve-
rezési lehetõségre utal, hogy a vállalat milyen
mértékben képes a nehéz idõket túlélni anélkül,
hogy az üzleti tevékenységeket költséges mó-
don ki kelljen igazítania. Ennek Alviniussen és
Jankensgård (2009) három területére hívja fel a
figyelmet:

• a készpénz- és az értékpapírszint, valamint
a kényszerértékesítés nélkül eladható esz-
közök mennyisége, 

• a többletadósság felvállalásának képessége és
• a fedezeti ügyletek pozíciói. 
Magas kockázati kapacitás esetén realizálha-

tók a jövõbeli növekedési lehetõségek (PVGO)
és van mód a finanszírozók megkövetelt meg-
térülésének, azaz a tulajdonosi és a hitelezõi el-
várásoknak való megfelelésre. 

Alacsony kockázati kapacitás esetén a jelen
vagy jövõbeli beruházásokat vissza kell fogni, a
kutatás-fejlesztés-innováció kiadásait meg kell
kurtítani, a marketingráfordításokat mérsékelni
kell, az éves osztalékot csökkenteni, esetleg át-
menetileg szüneteltetni kell vagy éppen a hitele-
zõi elvárási rendszereket (például kovenánsok)
kell a vállalatnak megszegnie. Értelemszerûen
ezen területek közötti forrásallokáció során a
menedzsmentnek törekednie kell a kockázati
optimalizációra.

A kiesõ cash flow-k az alsóoldali kimenetek
mentén a vállalat számára költségesek. Ezen
implicit költségek csökkentik a tulajdonosi ér-
téket, amelynek fontosabb területei az elvesz-
tett jövõbeli növekedési lehetõségek jelenérté-

1. ábra

AZ EBITDA VALÓSZÍNÛSÉGÉNEK NORMÁL ELOSZLÁSA

Forrás: Buehler et al., 2008, 107. oldal
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kében (present value of growth opportunities –
PVGO), a tõkeköltség emelkedõ kockázati
prémiumának citromköltségeiben (lemon
costs), a pénzügyi ellehetetlenülés költségeiben
és a csõdköltségekben ragadhatók meg. Az
EBITDA visszaesése miatt a vállalat elkötele-
zõdési lehetõségei csorbulnak a beruházások, a
tulajdonosok és a hitelezõk által támasztott
készpénzkifizetések felett, amelyeknek koráb-
ban vázolt negatív eseménysorai akkor válnak
még költségesebbé, amikor az adósságszolgála-
ti képesség is tartósan megrendül. Negatívan
aszimmetrikus vagy ferde eloszlású kitettségek
megtartásának költsége általában sokkal maga-
sabb, mint a pozitívan ferde kitettségeké. Rá-
adásul, ha a vállalatnak negatívan ferde kitettsé-
ge van, akkor sokkal agresszívabban keresi a fe-
dezeti ügyleteket és közben a beruházási stra-
tégiája kevésbé agresszív, de jobban diverzifi-
kált lesz (Froot, 2003).

Kockázatkezelési szempontból a vállalat sa-
ját mûködési, beruházási és finanszírozási dön-
téseivel képes formálni az EBITDA eloszlási
valószínûség görbe alakján. Buehler és szerzõtár-
sai (2008) a beágyazott kockázatkezelési mód-
szerek között tartják nyilván: 

• a mûködési döntésekben az értékláncter-
vezést, a kiszervezést, a munkaerõköltség-
megtakarítást, földrajzi értelemben vett di-
verzifikált termelést, a beszállítói rendsze-
rek flexibilitását, valamint a fedezeti ügyle-
teket (opciók, futures); 

• a beruházási döntésekben a negatív NPV
tartományának azonosítását, valamint a 
reálopciók alkalmazását; 

• a finanszírozási döntésekben pedig a koc-
kázatott cash flow és a vállalatérték közöt-
ti átváltás kapcsolatát, a fedezeti ügyletek
és az adósságkapacitás viszonyát. 

Az aggregált vállalati kockázatnak túlzottan
kitett vállalat kockázati szintjét az optimális
szint felé úgy mozdíthatja el, ha fedezeti ügyle-
teket alkalmaz, ha tõkeáttételt csökkent, ha a
vállalati eszközök egyedi kockázatait port-

fóliószemléletben kezeli, vagy ha operatív tevé-
kenységei során kockázatcsökkentõ szerzõdé-
seket alkalmaz. Túlbiztosított vállalat ezzel
szemben az optimális szint felé úgy törekedhet,
ha többlethitel-állományt vállal magára vagy a
többlet cash flow-t a tulajdonosoknak visszaju-
tatott készpénz formájában csapolja le, ami nö-
veli a likviditási kockázatot. 

Az EBITDA és annak kockázatossága a vál-
lalatot megilletõ szabad pénzáram (free cash
flow to firm – FCFF) mûködési pénzárammal
kapcsolatos oszlopa, így pedig a vállalatérték
kulcstényezõje. Az alsóoldali volatilitás követ-
kezményei csökkenthetik a vállalatértéket.
Amíg a vállalat kezeli és transzferálja a kocká-
zatokat elfogadható költség mellett és a negatív
következmények valószínûségét csökkenti, ad-
dig a vállalat értéke növekedhet. Bancel és
Tierny (2010) integrálják a kockáztatott cash
flow-megközelítést a vállalati értékelés mód-
szertanával, amikor is Merton és Perold (1993)
gazdasági tõke koncepcióját nem pénzügyi vál-
lalatokra is alkalmazzák (lásd 2. ábra). A gazda-
sági tõke arra utal, milyen mértékben képes a
vállalat a bizonytalanságot, illetve a kockázatot
elnyelni, azaz a legrosszabb szcenárió esetére szó-
ló túlélési puffert teremteni. 

A cash-flow-at-risk modelljük értelmében a
szcenárióelemzés segítségével különbséget
tesznek a vállalatot megilletõ szabad pénzáram
(FCFF) minimuma és maximuma között.
Véleményük szerint a FCFF minimuma ele-
gendõen biztos pénzáram ahhoz, hogy a köl-
csöntõkével (a hitelezõket megilletõ szabad
pénzárammal, FCFD) kapcsolatos adósság-
szolgálati terhek viselését lehetõvé tegye, így az
adósságalapú forrásszerzéshez is megfelelõ 
bázis, ami visszatükrözi a részvényesek relatív
kockázatkerülésének elfogadható finanszírozá-
si szerkezetét. A FCFF és a FCFD közötti 
különbség a gazdasági tõke, amit a tulajdono-
soknak kell befektetni a cégbe. Ebben az össze-
függésben a vállalati eszközdiverzifikáció jelen-
tõsége abban rejlik, milyen mértékben képes az
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egyedi eszköz által generált, növekményi cash
flow önmagáért való (stand-alone) kockázata
az összvállalati kockázat csökkentésére és így a
gazdasági tõkeszükséglet mérséklésére. Még
célirányosabban úgy is megfogalmazható, hogy
a tulajdonosi tõke a kockázatiállomány-
egyesítés (pool) opciókosara, a vállalati rossz
teljesítmény kockázata elleni párna.

A kockáztatott EBITDA minimuma, vala-
mint Culp és szerzõtársai (1998) úgynevezett
megcélzott szint alatti kockázat (below-target
risk) koncepciója összefügg. A kockáztatott
cash flow korlátjait Jankensgård (2007) abban
látja, hogy cash flow visszaesésekor a koncep-
ció nem húz vonalat a költséges és nem költ-
séges következmények között, vagyis a koc-
kázat költségeit hagyja figyelmen kívül. Ezt a
problémát kezeli a feltételes alsó parciális mo-
mentum- (CLPM-) keret (lásd 2. táblázat)
bevezetése, amely lehetõvé teszi a nem kocká-
zatos és kockázatos kimenetek közötti megkü-
lönböztetést egy kritikus küszöbszint beiktatá-
sával (Jankensgård, 2008). A nem kockázatos
likviditás-visszaesést külsõ finanszírozás lát-
hatja el forrással az adósságkapacitás mérté-

kéig, amikor is a cég még folytatni tudja stra-
tégiai terveit (K+F+I, CAPEX) és eleget tud
tenni más, fontos készpénz-elkötelezettségei-
nek (például osztalék, kamatfizetés); a kocká-
zatos likviditás-visszaesés a hiányzó adósságka-
pacitás negatív következményeihez vezethet.
Az elõzõ a lefedett, az utóbbi a le nem fedett
likviditás-visszaesés (uncovered liquidity
shortfall). 

Az adósságkapacitástól függõ cash flow-
kockázati (likviditáskockázati) mérõszám al-
kotásáról van itt szó, ahol Froot és szerzõtársai
(1993) nyomán az adósságkapacitás maga is egy
sztochasztikus, állapotfüggõ változó. A koc-
káztatott cash flow és az adósságkapacitás kö-
zötti kapcsolat feltételességét (conditionality) a
nettó adósság/tulajdonosi tõke arányhoz1,
adósságkovenánsokhoz vagy hitelminõsítéshez
lehet kötni. Sõt, üzleti terv is képezheti a meg-
célzott szint alapját. A CFaR-modellbe építhe-
tõ kondicionalitás keretrendszere bõvíthetõ a
makroökonómiai és piaci faktorokkal kapcsola-
tos feltételesség beépítésével (Andrén et al.,
2005) vagy három vállalati tényezõvel: az ösz-
szes eszközzel, a tõkekiadással (CAPEX) és a

2. ábra

A NORMÁL ELOSZLÁS ÉS A GAZDASÁGI TÕKE

Forrás: Bancel-Tierny, 2010, 10. oldal
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nettó forgótõke-változással ( NWC) össze-
függõ feltételesség kialakításával (Maurer,
2011) is. 

A KOCKÁZTATOTT CASH FLOW 
ÉS A FINANSZÍROZÁSI FLEXIBILITÁS

A finanszírozási politika és a pénzügyi flexibi-
litás közötti kapcsolatot a teljes – szisztemati-
kus és vállalatspecifikus – kockázat kezelésé-
nek tükrében lehet megérteni. A finanszírozá-
si flexibilitás a vállalat azon képességére utal,
hogy milyen mértékben tud idõben és érték-
maximalizáló módon reagálni nem várt, vállala-
ti cash flow-változásokra vagy beruházási lehe-
tõségekre. Arról van tehát szó, hogy a negatív
cash flow-sokkokat hogyan kezelik a vállala-
tok, a beruházási lehetõségeik pozitív sokkjai-
ra pedig hogyan tudnak válaszolni. A költséges
külsõ finanszírozás, a bizonytalan cash flow-k
és az elõre jelezhetetlen növekedési lehetõsé-
gek között a likviditásmenedzsment szem-
pontjából sokféle összefüggés létezik (Denis,
2011). A finanszírozási flexibilitás kérdéskörei
kiterjednek a készpénztartásra, a készpénztar-

tás vállalati cash flow érzékenységére, a vállala-
ti likviditás reálhatásaira, valamint az alacsony
forrásköltségû finanszírozáshoz való hozzáfé-
rés rugalmasságát adó tõkeszerkezeti és oszta-
lékpolitikai döntésekre. A pénzügyi súrlódások
jelenléte teszi még értékesebbé a flexibilitást
megõrzõ finanszírozási politikákat. Ha a külsõ
finanszírozás költséges, akkor a vállalatok ab-
ban érdekeltek, hogy pénzügyi többletet
(financial slack) halmozzanak fel, hogy elke-
rüljék a profitot vagy beruházási lehetõségeket
érõ sokkokat.

A finanszírozási flexibilitás és a kockáztatott
cash flow normál eloszlása közötti kapcsolatot a
vállalatnak a növekedés (K+F+I, CAPEX,
PVGO) és a tõkepiaci finanszírozáshoz való
hozzáférés megõrzése (osztalék, adósságszolgá-
lat) közötti megtérülés/kockázat dichotómiában
kell menedzselnie, miközben a készpénz-kifi-
zetési elkötelezõdések szakaszosan részesed-
hetnek az összvállalati mûködési cash flow-ból
volatilis piaci környezetben. A magas kockáza-
ti kapacitás nagyfokú pénzügyi rugalmasságot
von maga után.  Recesszió alatt a profitveszte-
ségek, a hitelszûke és a részvényesi érték meg-
csappanása miatt nõ a cash flow-volatilitás, át-

2. táblázat

A VÁLLALATI KOCKÁZATKEZELÉS FÕ MEGKÖZELÍTÉSEI

Forrás: Jankensgård, 2008, 8. oldal

• Adósságkapacitás-információt is magában
foglal

Hivatkozik másodlagos valószínûségi elosz-
lásra, amely lehetõvé teszi a kockázatos és
nem kockázatos visszaesések elkülönítését 

Feltételes alsó parciális momen-
tum (CLPM) 

• A kockázatkerülés változó szintjeit köny-
nyen kezeli

• Az adósságkapacitással semmilyen kap-
csolata nincs

A kockázatkerülési koefficiens által büntetett,
megcélzott szint alatti eltérés kockázati
mérõszáma

Alsó parciális momentum (LPM)

• Aszimmetrikus, azaz a veszteséget eltérõen
kezeli a nyereségtõl

• Mûködési cash flow-alapú

Adott statisztikai konfidenciaszinthez tartozó
maximális veszteséget méri

Kockáztatott cash flow

• A kockázat szimmetrikus érzékelése
• Normál eloszláson alapul

Átlag körüli szórást mériSzórás
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alakul a normál eloszlási görbe alakja és módo-
sul a finanszírozási flexibilitás is. 

Érdekes kérdés, hogy az elõretekintõ finan-
szírozási flexibilitást hogyan menedzselik a vál-
lalatok a recesszió jövõben várható valószínû-
ségét feltételezve. Az utóbbi a CFaR-modell
makrotényezõkre kiterjesztett feltételességé-
nek keretrendszerét villantja fel. A globális
pénzügyi krízis hatására francia vállalati mintán
végzett kutatás szerint a pénzügyi vezetõk két-
harmada jelentette azt, hogy erõs volt a válság
hatása, likviditási problémákkal küszködtek, a
bankok vonakodtak a hitelezéstõl, költségeket
kellett visszavágni és csak a belsõ forrásokkal
rendelkezõ vállalatok szembesültek enyhébb
krízishatásokkal (Bancel – Mittoo, 2010). A re-
cesszió idején jellemzõen a flexibilitás egyéb
formái – mint például a folyószámlahitel-keret,
a cash flow, az eszközeladás, az adósságkapaci-
tás – száradnak fel, a készpénztartás követke-
zésképpen fontossá válik, amely tartalékot
azonban a pénzügyileg nem korlátozott és ex
ante készpénzben bõ vállalatok képesek csak
felhalmozni (Ang – Smedema, 2011). Érthetõ
tehát, hogy a készpénz-tartalékolás motivációi
között ott van a mûködési pénzáram változé-
konysága, amely vállalati diverzifikációval
csökkenthetõ. Nem véletlen, hogy a készpénz-
tartás értéke szignifikánsan alacsonyabb a di-
verzifikált cégeknél, mint az egyszegmensûek-
nél (Tong, 2011). 

A FINANSZÍROZÁSI FLEXIBILITÁS FORMÁI

A készpénztartás a finanszírozási flexibilitás
egyik forrása. Az ezredforduló évtizedében a
megnövekedett készpénztartás a fokozódó
cash flow-volatilitás és az eszközök immateri-
alizáltságára vezethetõ vissza (Bates et al.,
2009).  A készpénztartás értéke a jövõbeli cash
flow-k bizonytalanságának emelkedésével
együtt nõ (Gamba – Triantis, 2008). A kész-
pénztartás flexibilitási szempontból bármely

idõpontban feltételhez nem kötött likviditást
nyújt, ezzel szemben a hitelkeretek feltételhez
kötött likviditást jelentenek, mert addig állnak
nyitva, míg a hitelezõ újra és újra hajlandó ren-
delkezésre tartani, ha a cég nem szeg kovenánst
és hitelképessége is fennmarad. 

A legtöbb cég fennálló hiteltartozásának leg-
nagyobb részét a folyószámlahitel-szerzõdések
adják, sõt a ki nem használt keret kétszer akko-
ra, mint a kihasznált (Sufi, 2009). Alacsony
cash flow-val és magas ügynöki költségekkel
rendelkezõ vállalatok számára a készpénztartás
és a hitelkeret nem tekinthetõ egymást helyet-
tesítõ, likviditási instrumentumnak (Yun,
2009). Vállalati likviditási forrásként a hitelke-
retek a készpénz nem tökéletes helyettesítõi,
mert a hozzáférés és a hitelkereten keresztüli
hitelfelvétel az adós hitelminõsítésének, alter-
natív külsõ forrásainak és pénzügyi korláto-
zottság esetén magas külsõ finanszírozási költ-
ségeinek, valamint a hitelezõk kondícióinak fel-
tételességeihez kötöttek (Demiroglu – James,
2011). A vállalati likviditás két típusát eltérõ
kockázatok fedezésére használja a menedzs-
ment. A nem mûködési célú készpénztartás
véd a jövõbeli cash flow-sokkok ellen rossz
idõkben, a hitelkeretek pedig opciót nyújtanak
a vállalatok számára, hogy a jövõbeli üzleti le-
hetõségeket jó idõben kiaknázhassák, másképp
fogalmazva: a készpénztöbbletet a vállalatok ál-
talános célú biztosításként tartják, a hitelkere-
tet pedig a jövõbeli növekedési opciók finanszí-
rozásához (Lins et al., 2010). 

A finanszírozási flexibilitás nagy horderejû
oszlopa az adósságkapacitás kérdésköre is. Az
adósságkapacitás a vállalat azon képessége,
hogy milyen mértékben képes új hitelhez olyan
tõkeköltség mellett jutni, ami nem haladja meg
a vállalat e többletforrásokon várhatóan elérhe-
tõ, kockázattal korrigált megtérülését. Az
adósságkapacitást olykor „le nem csapolt hitel-
felvételi erõként” is definiálják. A vállalat adós-
ságkapacitása akkor merül ki, ha a vállalat hitel-
korlátozott, nem kap új hitelt, illetve ha a mér-
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lege olyan gyenge, hogy az új hitelfelvétel nö-
veli a jövõbeli pénzügyi ellehetetlenülés költsé-
geit. Nem meglepõ, hogy a cash-többletet a
vállalatok elsõdlegesen adósság-visszafizetésre
használják ahelyett, hogy a részvényeket vásá-
rolnák vissza vagy készpénztartalékot halmoz-
nának fel (Byoun, 2008). A hitelek lejárati szer-
kezete is szerepet játszik az adósságkapacitás
kezelhetõségében. A rövid lejáratú adósságtúl-
tengés (short term debt overhang) erõsebben
korlátozza a vállalat beruházási hajlandóságát,
mint a hosszú távú (Diamond – He, 2010). 
A 2008-as hitelkrízis alatt azoknál a vállalatok-
nál, ahol nagyobb volt a hosszú lejáratú hitelek
éven belül esedékes része, erõsebben csökken-
tek a beruházások, mint azoknál, ahol kisebb
(Almeida et al., 2010). A rövid lejáratú túlzott
eladósodás tehát hitelkrízis alatt az adósságka-
pacitás gyenge láncszeme.

Az adósságkapacitás új dimenziókat nyit meg
a tõkeszerkezeti dinamikában. A vállalatok az
alacsony szintû tõkeáttétel fenntartásában oly
mértékben érdekeltek, míg megõrizhetik a hi-
telfelvételi opciójukat a magas tõkeszükségletû
periódusokra (DeAngelo – DeAngelo, 2007).
Cash flow-szûkösség alatt az úgynevezett idõ-
szakos adóssághoz (transitory debt) való hozzáfé-
rés lehetõsége a finanszírozási flexibilitás forrá-
sa nem anticipált tõkeszükségletek kielégítésére
(DeAngelo et al., 2011). Az ideiglenes hitelfel-
vétel után a vállalatoknak nem elsõdleges céljuk,
hogy minél hamarabbi adósság-visszafizetéssel
visszatérjenek a hosszú távon megcélzott tõke-
szerkezethez. Valójában vállalati cash flow-több-
let kell ahhoz, hogy az eladósodottsági szintet
csökkentsék, ha a likviditásszûke fennmarad,
még több hitelt vesznek fel, akár annak az árán
is, hogy a tõkeáttétel jelentõs mértékben a meg-
célzott arány fölé kerül (Denis – McKeon,
2011). Az eredmények tükrében a tõkeáttételi
mutatóknak egy idõben párhuzamosan lehet-
nek permanens és idõszakos komponensei.  

Az úgynevezett idõszakos adósság az inter-
temporális finanszírozási súrlódások kontextusá-

ban formálja a vállalati tõkeszerkezeti dinamikát.
A jelenben felvett hitelek haszonáldozati költsé-
ge az lehet, hogy a jövõben a cég nem képes köl-
csöntõkét bevonni. Az optimális finanszírozási
politikák ex ante õrzik meg a tõkepiacokhoz 
való ex post hozzáférést cash flow-visszaesések
vagy be nem tervezett beruházási lehetõségek
esetén.  

Likviditásszûke idején finanszírozási flexibi-
litást nyújthat az is, ha a vállalat eszközeladás ré-
vén szabadít fel cash flow-t, hogy ne kelljen
visszafognia sem a beruházásokat, sem az osz-
talékfizetést. A korlátozott vállalatok számára
a beruházások érzékenysége az eszközök ön-
kéntes értékesítésébõl származó pénzáramokra
szignifikánsan erõsebb, mint a kontrollcsopor-
té (Hovakimian – Titman, 2003). A vállalati
eszközök illikviditása ellenben ezt az opciót
megfizethetetlenül költségessé teszi (Shleifer –
Vishny, 1992; Pulvino, 1998). 

A finanszírozási flexibilitás negyedik nagy
területe a készpénztartás, az adósságkapacitás
és az eszközök eladása mellett a tulajdonosok
számára történõ készpénzkifizetés. A beruházási
szükségletek és adósságszolgálati kötelezettsé-
gek kielégítése után a vállalat a maradék pénz-
áramát vagy osztalékként és részvény-visszavá-
sárlásként visszajuttathatja a tulajdonosoknak
vagy készpénz és értékpapírok formában tarta-
lékolhatja. A részvényeseknek visszajuttatott
cash-bõl a részvény-visszavásárlás nagyobb ru-
galmasságot biztosít a vállalat számára, mint a
„beragadó” osztalékfizetés, bár az utóbbiban is
van flexibilitás, amennyiben a vállalati életcik-
lushoz alkalmazkodik a kifizetési politika. Di-
namikusan változó, bizonytalan környezetben
az osztalék flexibilitási hipotézise (DeAngelo –
DeAngelo, 2006; Blau – Fuller, 2008) nyomvona-
lán megfogalmazódik, hogy a gyors növekedésû
vállalatok a rugalmassági megfontolásoknak
megfelelõen fizetnek osztalékot, az alacsony
növekedésûek pedig a szabad pénzáram ügynö-
ki problémája miatt (Lee el al., 2011).

Az 1992–2006 közötti idõszakra a S&P 1500



TANULMÁNYOK 

500

vállalati mintán végzett kutatásának tanulsága,
hogy nem túl sok vállalat (6 százalék) vágja 
vissza az osztalékot, többségük (68 százalék) a
beruházásokat csökkenti inkább, a cash flow
visszaesésének felét a beruházási kiadások visz-
szafogása, a másik felét adósságalapú finanszí-
rozás fedezi, miközben a nettó részvénykibo-
csátás, a készpénztartalék-zuhanás vagy az esz-
közeladás elenyészõ hányadát teszi ki (Daniel
et al., 2010). Ezek alapján néhány fontos, a ko-
rábbi szakirodalmi konszenzust megkérdõjele-
zõ következtetést vonnak le a szerzõk: 

• az adósságkapacitás alkalmazásának jelen-
tõsége nagyobb a készpénztartásnál likvi-
ditásszûke idején, 

• az osztalékfizetés a cash flow-rangsorban
elõrébb van, mint a beruházási politika
reziduális megvalósítása, 

• a tõkeszerkezeti dinamikában az úgyneve-
zett idõszakos adósság cash flow-hiány ha-
tására épül fel és emeli meg a vállalati tõke-
áttételt, késõbb cash flow-többlet idején a
vállalat visszafizeti az adósságát, így az el-
adósodottsági ráták idõbeli változékonysá-
ga nagymértékben együttmozog a cash
flow alakulásával.  

A finanszírozási flexibilitás függ a mûködési
rugalmasságtól, ami fordítva is igaz. A pénzügyi
flexibilitás segít megõrizni a mûködési flexibili-
tást (Shapiro, 1990). A menedzseri diszre-
cionalitás miatt a termelési flexibilitás nyomon
követhetetlensége fokozza a kockázati eltoló-
dás veszélyét, ami csökkenti az adósságkapaci-
tást. Ezzel szemben a beruházási flexibilitás 
a menedzseri opportunizmus miatt növeli az
eszközhelyettesítés veszélyét, amit a hitelezõk
korlátozó szerzõdésekkel és szigorúbb kovenán-
sokkal próbálnak meggátolni, a reálflexibilitás
ezen formája viszont magasabb adósságkapaci-
tást tesz lehetõvé. Az érvelés alapján a reál- 
és pénzügyi flexibilitás egymás helyettesítõi
(MacKay, 2003). 

Nem szabad elfeledkezni a finanszírozási fle-
xibilitás „fekete oldaláról” sem. A relatíve ala-

csony beruházási lehetõségek – a magas ügynö-
ki költségek mellett – a tulajdonosok irányába
mûködõ magasabb cash flow-juttatás politikája
felé mozdítják el a palettát (Officer, 2011), ami
növekvõ likviditási kockázatot eredményez.
Ezen felül a magasabb készpénztartás alacso-
nyabb megtérülést hordoz, fokozza az ügynöki
problémákat a menedzserek birodalomépítése
révén, a több tulajdonosi tõke alkalmazása 
lemond a kamat adóvédelmérõl és növeli a vál-
lalati tõkeköltséget, továbbá a fedezeti ügyle-
teknek is megvannak a maguk hátrányai. 

KOCKÁZTATOTT CASH FLOW 
ÉS A PÉNZÜGYI KORLÁT

A kockáztatott cash flow normál eloszlásának
alsóoldali kockázatai felvetik a pénzügyi kor-
látosság problémáját. Ha a mûködési cash
flow nem üti meg a beruházások és az oszta-
lékfizetés elvárt mértékét, akkor a vállalatnak
csökkentenie kell az osztalékkifizetést, vissza
kell fognia a beruházásokat vagy forrásokat
kell szereznie a tõkepiacokon, illetve eszköz-
eladás révén. A korlátozott vállalatok, ame-
lyek folyamatosan alacsony és csökkenõ cash
flow-t mutatnak fel, nem képesek megfelelõ
készpénztartalék felépítésére, következéskép-
pen e vállalatok beruházási kiadásai nagyban
függnek az éppen aktuális cash flow-tól
(Denis – Sibilkov, 2010). 

A pénzügyi korlát irodalmában felmerül a
cash flow és a beruházások közötti kapcsolat a
belsõ és külsõ források eltérõ költségeinek bázi-
sán (Fazzari et al., 1988). Olyan tõkepiaci egye-
netlenségek miatt olcsóbbak a belsõ források a
külsõknél, mint az információs aszimmetria
(Myers – Mayluf, 1984) vagy az ügynöki problé-
mák (Myers, 1977; Jensen – Meckling, 1976;
Jensen, 1986). E tökéletlenségek vezethetnek 
hiteladagoláshoz vagy olyan helyzetekhez, ame-
lyekben a vállalati beruházások megvalósítható-
sága belsõ forrásoktól függ. 
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Pénzügyi korláttal szembesülõ vállalatok
nem tudnak addicionális jövõbeli beruházáso-
kat végezni anélkül, hogy jelenlegi beruházá-
saikat ne csökkentenék vagy magasabb kész-
pénztartásra ne törekednének, hiszen kimerí-
tették külsõ finanszírozási forrásaikat. Korlá-
tozott vállalatok nagyobb hajlandóságot mu-
tatnak, hogy a növekményi cash flow-ból
készpénzt tartalékoljanak el, mint a nem kor-
látozott cégek. Sõt, a korlátozott vállalatok
készpénztartásának cash flow-érzékenysége
recessziók alatt nõ, ami nem igaz a másik vál-
lalati csoportra  (Almeida et al., 2003). A hi-
telkeretekhez korlátozottan hozzáférõ vállala-
toknak a megtakarítások és a beruházások kö-
zött kellett dönteniük a válság alatt, míg kész-
pénzszûkével nem viaskodó cégek magasabb
kiadásszintet engedhettek meg, következés-
képpen a hitelkeretek enyhítették a globális
gazdasági válság hatását a vállalati költések fö-
lött (Campello et al., 2010). A pénzügyileg
korlátozott vállalatok magasabb készpénzállo-
mánya amiatt is érzékeny a cash flow-volati-
litásra, mert a finanszírozási korlát intertem-
porális átváltást (trade-off) teremt a jelenlegi
és jövõbeli beruházások között (Han – Qiu,
2007). A szerzõk szerint a jövõbeli cash flow-
volatilitás nem diverzifikálható volta a korlá-
tozott vállalatokat elõvigyázatossági cash tar-
tására ösztönzi. 

A globális világgazdasági válság likviditási
sokkjának hosszú távú költségei a finanszírozá-
si korláttal küszködõ vállalatok számára azok-
ban a drasztikus készpénzkiadás-visszavágá-
sokban ölt testet, amelyek a csökkentett vagy
törölt – pozitív nettó jelenértékû – beruházási
kiadásokban, a munkaerõ-elbocsátásban, a ku-
tatás-fejlesztésre fordított összegek megkurtí-
tásában mutatkoztak meg, s amelyek a jövõbeli
növekedési lehetõségeket és az értékteremtést
ássák alá (Campello et al., 2009). Finanszírozá-
si korlát mellett a megfelelõ készpénztartalék
nélküli vállalat illikviddé válhat és a nemfizetés
állapotába kényszeríthetõ, miközben hosszú

távon még mindig szolvens. A likviditás és a
szolvencia közötti interakciót az információ, a
fedezeti ügyletek és a tõkeáttétel csatornái
nyújtják (Gryglewicz, 2011).

A FEDEZETI ÜGYLETEK

A mûködési és finanszírozási fedezeti ügyletek
a költséges volatilitás következményeit csök-
kenthetik, illetve a vállalati cash flow szintjét
biztosíthatják. A kockázatkezelési tranzakciók
mûködési és finanszírozásit flexibilitást hoznak
létre s rajta keresztül vállalati értéket teremt-
hetnek. A kockázatkezelés – visszautalva a koc-
káztatott cash flow és gazdasági tõkemodellek-
re – gyakorlatilag a részvénytõke direkt helyet-
tesítõjének tekinthetõ (Stulz, 1996), mert
adósságkapacitást hoz létre. Általánosságban a
kockázatkezelés – így a fedezeti ügyleti straté-
giák – vállalati szintû elõnyei közé tartozik 

• a csõdköltségek csökkentése (Smith – Stulz,
1985), a várható adófizetés mérséklése, 

• a részvényesek kockázati kompenzációjá-
nak csökkentése (Shapiro – Titman, 1986), 

• az alulberuházottsági probléma kezelése a
külsõ finanszírozási költségek miatt
(Froot et al., 1993), 

• az osztalékcsökkentési lépések elkerülése
(Lessard, 1990) és 

• az eszközök kényszerértékesítésétõl való
mentesülés (Schleifer – Vishny, 1992). 

A vállalati eszközök hatékonytalan piaca,
más szóval az eszközillikviditás veszélye a cé-
geket arra ösztönzi, hogy fedezeti ügyleteket
alkalmazzanak, mivel az eszközök kényszerér-
tékesítése a jövõbeli pénzáramok diszkontált
értékéhez mérten további diszkontot jelent
(Jankensgård – Hagströmer, 2011).

A fedezeti ügyletek hátrányai akkor jelent-
keznek, ha a forward kontraktusoknál a felsõ-
oldali potenciált fel kell adni, ha az opciós pré-
miumot alternatív módon is – például beruhá-
zási kiadásként – fel lehetett volna használni, ha
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a fedezeti ügyletek könyvelése számviteli zajt
idéz elõ, ha az úgynevezett „margin call” likvi-
ditási zavarokat kelt, illetve ha a nem jól struk-
turált fedezeti ügyletek „rejtett kockázatokat”
váltanak ki (Alviniussen – Jankensgård, 2009).

Ha a mérlegben a kötelezettségek túlsúlya
(liability overhang) áll fenn, akkor az alul-
beruházottság értékessé teszi a fedezeti stra-
tégiákat, ha viszont a külsõ forrásokhoz való
hozzáférés elegendõ a cég cash-szükséglete
szempontjából, azaz kimeríthetõ az adósság-
kapacitás, akkor a fedezeti ügyletek kevésbé
vonzók. Utalva a 2. táblázatra, ha az alsó par-
ciális momentum (LPM) és a feltételes alsó
parciális momentum (CLPM) közötti kü-
lönbség pozitív, akkor a fedezeti ügyletek
ténylegesen részvénytõke-helyettesítõként
funkcionálhatnak (Jankensgård, 2008). 
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