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ABSZTRAKT 

A tanulmány a magyar vállalkozáspolitika lehetséges fókuszait vizsgálja a vállalkozók 
viselkedésének és elvárásainak tükrében. A kutatás hátterében a vonatkozó 
szakirodalom és hazai empirikus irodalom feltárásán túl egy 300 fős személyes 
vállalkozói lekérdezés állt, amely 5–49 főt foglalkoztató vállalkozások tulajdonos-
ügyvezetőinek véleményét, tapasztalatát mérte fel hét magyarországi nagyvárosban. 

A kutatás két témára fókuszált. A kutatás első részében azt vizsgáltuk, hogy a 
vállalkozók elvárásai mennyire találkoznak az Új Széchenyi Terv nyomán 2011-től 
megújított magyar vállalkozástámogatási rendszerrel. A vállalkozói elvárásoknak, 
vélekedések alapján látható, hogy a kormányzati politika változásának iránya találkozott 
a vállalkozók elvárásaival. A vállalkozók pozitívan ítélik meg a fejlesztéspolitika új 
irányait. E tekintetben sem területi eltéréseket nem találtunk, sem a korábbi pályázati 
tapasztalat alapján nem tapasztaltunk jelentős eltéréseket. Az egyes fejlesztéspolitikai 
eszközök és fejlesztéspolitikai célok támogatottságában, a támogatás erejében az egyes 
eszközökkel szembeni keresletben azonban már meghatározónak bizonyult a vállalkozó 
környezete, korábbi fejlesztéspolitikai tapasztalata, illetve érzékelt növekedési kilátásai. 

A kutatás második felében azt vizsgáltuk, hogy milyenek a magyar vállalkozók 
körében az üzletek létrejöttét segítő bizalmi struktúrák. A kutatás a hazai kis- és közepes 
vállalkozások (kkv-k) növekedési, versenyképességi problémáit új szemszögből 
vizsgálja meg. Kiindulópontja, hogy a kkv-k sikeressége azon múlik, képesek-e más 
gazdasági szereplőkkel (beszállítókkal, vevőkkel stb.) együttműködni. Az 
együttműködési képesség legfőbb feltételének a bizalmat tekinti, és hangsúlyozza, hogy 
a bizalom megteremtésében kulcsszerepet játszanak az informális és formális társadalmi 
intézmények (normák, gyakorlatok, játékszabályok). A kérdés fontosságát az Új 
Széchenyi Terv Vállalkozási Programja is kiemeli azonban a kormányzati politika 
teendőit nyitva hagyja, ezért e kérdés fontosságát az elméleti fontosságon túl az is adja, 
hogy feltárjuk, e kérdésben milyen szerepet tölthet be a kormányzati politika, milyen 
tényezőkre kell odafigyelnie, milyen tényezőkre építhet a jövőben. A kutatás többek 
között kimutatta, hogy személyes kapcsolatok működtetik a magyar kapitalizmust, de 
számos jel utal arra, hogy ezek gátjai is a vállalkozások növekedésének, a magyar 
gazdaság globális integrációjának, ami különös erővel tárul fel a magyar kkv-k 
multinacionális vállalatokkal fenntartott kapcsolatainak vizsgálata során, ahol úgy tűnik, 
a multik mintha kívül esnének a magyar gazdaság „bizalmi szféráján”. 
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ABSTRACT 

This paper deals with the possible focuses of the Hungarian enterprise policy, taking 
into account the behaviour and expectations of entrepreneurs. Apart from domestic 
empirical studies and related literature, our research is based on a special personal 
entrepreneur questionnaire. It was completed by 300 owner-managers, all of them 
leading a 5-49 employee large company, from 7 of the largest Hungarian cities. 

Our paper focuses on two main topics. The first part analyses the issue, how the 
entrepreneurs’ expectations meet in the new Hungarian enterprise supporter system, 
implemented by the New Széchenyi Plan in 2011. Our results show that this new trend 
was taken positively by the entrepreneurs; they appreciated the new ways of 
development policy as well. We have found no spatial bias regarding this issue, nor did 
previous competition experience show significant bias. If we focus on the support of 
certain tools and aims of the development policy, the strength of the support and the 
demand for these tools are biased by the entrepreneur’s environment, the previous 
development policy experience and the apprehended growth prospects. 

The second part analyses among the Hungarian entrepreneurs those trust 
structures that help the opening of new businesses. This research analyses the growth 
and competitiveness problems of the Hungarian small- and medium size enterprises 
(SMEs) from a new point of view. Its starting point is that the success of SMEs depend 
on the fact, whether they are able to cooperate with other business actors (suppliers, 
costumers, etc.). The most important feature of this cooperation is trust, and to create 
trust, formal and informal social institutions (norms, exercises, rules) play a crucial role. 
This issue is also emphasised by the Enterprise Programme of the New Széchenyi Plan, 
but it leaves open the specific objectives of the governmental policy; therefore, the 
importance of this issue is not only theoretical, but also practical in researching the kind 
of role governmental policy could fulfil, and what issues should it pay attention to, what 
aspects could it build upon in the future. Among other accomplishments, our results 
show that personal relations are operating the Hungarian capitalism. At the same time, 
there are numerous signs implying that these are also constraints of the growth of 
enterprises, and the global integration of the Hungarian economy. These results are 
highly visible if we analyse the Hungarian SME’s relations with the multinational 
corporations, where it seems that these multinationals are out of the Hungarian 
economy’s “trust sphere”. 
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BEVEZETÉS 

A Foglalkoztatási Hivatal vállalkozói szerződéssel megbízta a Hétfa Kutatóintézet 
Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a TÁMOP 2.5.2 kódszámú kiemelt projekt 
keretében a Gazdasági és Szociális Tanács számára elkészítse a „Kkv-politika” című 
kutatást. 

A kutatatásnak a kiírásban megfogalmazott célja a kis- és középvállalatok 
szerepének megerősítése érdekében szükséges lépések feltárása két terület részletes 
vizsgálatával, egyrészről a kis- és középvállalatok fejlesztéspolitikával szembeni 
elvárásainak feltárása, másrészről a kkv-k közötti kapcsolatok vizsgálata. Jelen 
tanulmány a kutatás során készült háttértanulmányok alapján készített köztes 
összefoglaló jelentés. 

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) a nemzetgazdaság fejlesztésének kiemelt 
területeként jelölte meg a kis- és közepes méretű vállalkozások fejlesztését. Az ÚSZT a 
korábbiaktól részben eltérő megközelítéssel és azon belül fejlesztéspolitikai 
beavatkozásokkal kívánja a kkv-k nemzetgazdasági – és különösen a foglalkoztatásban 
játszott – szerepét növelni. A kutatás első felében ezért azonosítottuk azokat a 
változásokat, amelyeket a fejlesztéspolitikában az Új Széchenyi Terv meghirdetett, 
majd felmérjük azt, hogy ez mennyiben illeszkedik a vállalkozások elvárásaihoz, 
beruházási terveihez, tehát a fejlesztéspolitika valós „keresletéhez”. 

A vállalkozások közötti üzleti kapcsolatok számát, intenzitását, 
s így értékteremtő képességét növelheti, ha a vállalkozások könnyen tudnak és mernek 
új üzleti partnerekkel üzleteket kötni. Mivel az új partnerekkel való üzleti viszony 
kialakítása nagyobb kockázattal jár, mint a már meglévő üzletfelekkel újabb üzletet 
kötni, különleges szerepe van azoknak a garanciáknak és azok költségeinek, amelyeket 
az üzleti partnerek alkalmazhatnak egymás felé az új üzlet kialakítása során. A kutatás 
második részében a kis- és középvállalkozások közötti üzleti kapcsolatok, 
együttműködések működését biztosító kulturális, piaci és állami garanciák (bizalom 
infrastruktúrája) vizsgálatára koncentráltunk tehát. A bizalom infrastruktúrájának 
szerepét a vállalkozások versenyképességének megerősítésében már az új kormányzati 
kkv-politika is felismerte, azonban ennek a konkrét fejlesztéspolitikai, 
vállalkozáspolitikai eszközökben való megjelenése feltehetően részben a vonatkozó 
kutatási ismeretek hiányában is még kidolgozásra vár. Kutatásunk második felében ezen 
eszközök kidolgozását kívánjuk segíteni azzal, hogy feltárjuk: jelenleg milyen 
átváltások, kiegészítő hatások vannak a különböző biztosítékok alkalmazása között a 
magyar kkv-k körében, milyen piaci, állami lépések erősíthetnék a vállalkozások közötti 
együttműködéshez szükséges bizalom erősítését, amely a gazdaságot olajozottabbá, 
a vállalkozások közötti tranzakciókat gördülékenyebbé tenné. Bemutatjuk a 
vállalkozások tevékenysége és a tulajdonosok, vezetők értékrendje közötti kapcsolat 
vizsgálatának eredményeit. Körbejárjuk, hogy milyen tényezők formálják a vállalkozók 
teljesítménnyel, kooperációval, újításokkal kapcsolatos vélekedését, illetve hogy ezek a 
vélekedések mennyire meghatározóak üzleti döntéseik során. 

A kutatás során alapvetően a kkv-k körében lefolytatott kérdőíves adatfelvétel 
eredményeit dolgozzuk fel. Az adatfelvétel 7 magyar nagyvárosban (Budapest, 
Debrecen, Dunaújváros, Miskolc, Szeged, Szekszárd és Zalaegerszeg) 300 darab, 5–49 
főt foglalkoztató vállalkozást érintett. A lekérdezés a vállalkozások tulajdonos 
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vezetőjével készített személyes kérdőíves megkérdezéssel zajlott 2011. április 18-a és 
2011. május 13-a között. Az adatfelvételben 101 budapesti és 199 vidéki vállalkozás 
vezetőjével készült interjú. A vállalatok 48 százaléka 5–9 főt foglalkoztat, míg 52 
százalékuk 10–49 főt alkalmaz. A vállalatok 29 százaléka ipari, 32 százaléka 
kereskedelmi és 39 százaléka a szolgáltatások területén tevékenykedik.1 
Az eredményeket a két témában eddig lefolytatott kutatások és empirikus adatfelvételek 
eredményeinek feldolgozásával vetettük össze. 

A következőkben bemutatjuk a kutatás legfontosabb megállapításait. E 
tanulmány összefoglaló jellegéből adódóan csak a legfontosabb megállapításokra 
szorítkozik, azonban az egyes kutatási kérdésekhez kapcsolódóan további részletes 
elemzések találhatók a háttértanulmányokban és a módszertani függelékben. A kutatás 
részletes módszertanát a kutatás indító jelentésében foglaltuk össze, amely szintén 
megtalálható a háttértanulmányok között. 

 

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

ELVÁRÁSOK 

A „Fejlesztéspolitikával kapcsolatos vállalkozói elvárások” című háttértanulmányban az 
eddigi empirikus tanulmányok eredményeivel összevetve kérdőíves adatelemzést 
végeztünk, amelyben a fejlesztéspolitikával kapcsolatban az alábbi három probléma köré 
csoportosítottuk kérdéseinket és elemzésünket. 

1. A fejlesztéspolitika megítélése: vagyis hogy a vállalkozások hogyan 
vélekednek a fejlesztéspolitika eddigi teljesítményéről, milyen várakozásokkal 
tekintenek az Új Széchenyi Terv felé, illetve hogy véleményüket miként 
befolyásolja a válaszadók lakókörnyezetében tapasztalt fejlesztések 
sikerességéről alkotott képe? 

2. A fejlesztéspolitikával kapcsolatos kormányzati szándékok 
támogatottsága: Hogyan viszonyulnak a vállalkozások az Új Széchenyi 
Tervben megfogalmazott vállalkozástámogatási alapelvekhez, melyek a 
leginkább támogatott kormányzati szándékok? Milyen összefüggésben van a 
különböző szándékok támogatottsága a vállalkozás jellemzőivel? 

3. A pályázatokkal kapcsolatos kereslet: vagyis hogy hányan kívánnak pályázni 
az Új Széchenyi Tervben és milyen tényezők befolyásolják a pályázási 
hajlandóságot? Milyen fejlesztéseket terveznek, melyek esetén 
támaszkodnának leginkább az ÚSZT forrásaira. Emellett a pályázók 
„rezervációs árának” felmérésével arra voltunk kíváncsiak, hogy eltérő 
támogatási intenzitás mellett mennyien és milyen típusú fejlesztésre 
pályáznának a vállalkozások. 

A kutatás során a 300 vállalkozást felölelő kérdőíves lekérdezés adatainak 
elemzését, kiegészítettünk az eddigi empirikus irodalom tapasztalataival, illetve a 
vállalkozásokkal közvetlen kapcsolatban álló szervezetek (vállalkozói érdekképviseletek, 
pályázati tanácsadó cégek) és egyéb szakértők sajtóban megjelent véleményével. 

1.1. A fejlesztéspolitikáról 2010 előtt 

A mikro-, kis- és középvállalkozások megerősítését tűzte ki célul a Magyar 
Kormány által 2007. október 10-én elfogadott a „Kis- és Középvállalkozások 
Fejlesztésének Stratégiája 2007–2013”, mely a vállalkozásokkal kapcsolatos 
kormányzati politikák, így a fejlesztéspolitika hazai keretstratégiájának is tekinthető. 
E dokumentum ugyanakkor azon túl, hogy a hazai vállalkozáspolitika első számú 
dokumentuma volt 2007 és 13 között, egyúttal a kisvállalkozások területén megjelenő 
uniós elvárások hazai megjelenítője is, amint arra maga dokumentum is hivatkozik a 
dokumentum elkészítésének és így a hazai kisvállalkozás-fejlesztési politika alapjaként 
megjelölve a Kisvállalkozások Európai Chartáját, az Európai Közösség Lisszaboni 
Stratégiáját, illetve az ez alapján készült Modern kkv-politika a növekedésért és a 
foglalkoztatásért című bizottsági közleményt. A mi témánk szempontjából ugyanakkor 
az a legfontosabb hivatkozási pont a stratégiában, hogy e stratégia „az Európai Unió 
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2007–2013-ig terjedő költségvetési periódusában megnyíló uniós fejlesztési források 
maximális kihasználása érdekében” született (GKM [2007]: 13.). 

A dokumentumban négy olyan területet azonosítanak, ahol beavatkozásokkal a 
kkv-k versenyképessége növelhető. Ezek a szabályozási környezet, a finanszírozás, 
a tudás, valamint a vállalkozói infrastruktúra. Ezek közül a szabályozási környezet 
javítása az, ahol a fejlesztéspolitikának rendkívül korlátozott eszköztára van, és azok 
sem közvetlenül a kkv-kat célozzák. A többi területen maga a stratégia is megnevez 
fejlesztéspolitikai eszközöket, melyek később az európai uniós társfinanszírozású 
Gazdaságfejlesztési Operatív Programban (GOP) is helyet kaptak. 

A fejlesztéspolitikai eszközökkel támogatható célkitűzések közül az egyik a 
kkv-k finanszírozási forrásainak bővítése. Az eszközök között szerepel a 
mikrofinanszírozás, a garanciaeszközök, valamint a tőkebefektetési alapok létrehozása, 
melyek menedzselésére a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-t lett kijelölve. 
A támogatások célcsoportját a kereskedelmi bankok által nem finanszírozott, illetve 
magas kockázatú vállalkozások képezik. A kkv-k finanszírozását, illetve likviditásuk 
növelését a GOP 4. prioritásában található eszközök hivatottak megvalósítani. 
A finanszírozás megvalósítása a piaci-pénzügyi közvetítők bevonásával történik, 
melyeket a források számára létrehozott holdingalap kezelője (az említett Magyar 
Vállalkozásfinanszírozási Zrt.) jelölt ki nyílt eljárás keretében. A GOP 4. prioritásának 
három típusú konstrukciója közül a mikrofinanszírozás célközönségét a vállalkozások 
azon rétege jelenti, amely hitelképes, de nem bankképes, tehát méretgazdaságossági 
(hitelek nagysága) vagy a gazdálkodási történet rövidsége miatt nem képes hitelhez 
jutni. A garanciakonstrukcióval a fedezetet biztosítani nem képes, a kockázati tőkealap 
társfinanszírozásával pedig a kifejezetten nagy növekedési potenciállal rendelkező, 
valamint a magvetőtőke fogadására alkalmas spin-off és a technológiaintenzív start-up 
vállalkozásokat célozzák az Operatív Programban. Az egyes konstrukciók nehezen 
indultak el, illetve részben a válságra hivatkozva menet közben változtattak 
a keretösszegeken és a célcsoportokon is2. 

A vállalkozói tudás növelését egyfelől a vállalkozói alapismeretek, készségek 
tanításának bevezetésével kívánták elérni az alap-, közép- és felsőfokú oktatásban, 
másfelől a piacon lévő vállalkozások számára a konkrét üzletmenetet, a menedzsmentet 
illető mélyebb ismeretanyag átadásával. Szintén ezt célozza a vállalkozásokat 
finanszírozó szervezetek általi információnyújtás kibővítése, valamint a vállalkozások 
működéséhez közvetlenül kapcsolódó információk elérhetővé tétele. A Társadalmi 
Megújulás Operatív Program 2. prioritásában több konstrukció is megjelent, amely a 
vállalkozói tudás növekedését támogatta.3 A konstrukciók keretében támogatott 
képzéseken a cégek határozatlan idejű munkavállalói, vezető tisztségviselői, illetve a 
segítő családtagok vehettek részt. A GOP 2. prioritásában ugyan a támogatások 
alapvetően általában technológia- és szervezetfejlesztésre igényelhetők, de a 
támogatható tevékenységek között kiegészítő jelleggel szerepelnek az ehhez kapcsolódó 
humánerőforrás-fejlesztések is. A humán fejlesztések ilyen erős szerepe a hazai 

                                                 
2 Például eredetileg csak mikrohitelek szerepeltek a prioritásban, később azonban megjelentek az Új 
Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitel is, illetve a kockázati tőkeprogramra az ún. Jeremie-
eszközök. Jellemző, hogy hosszú előkészítés után csak 2010 nyarán sikerült megjelennie ezen 
eszközöknek a piacon. 
3 2.1.3. „Munkahelyi képzések támogatása, mikro- és kisvállalkozások számára”, 2.1.4. „Munkahelyi 
képzések támogatása – ernyőszervezeteken keresztül” és 2.1.5. „Munkahelyi képzések támogatása kis- és 
középvállalkozások számára”. 
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vállalkozás stratégiában összhangban áll az uniós ajánlásokkal, így például a Small 
Business Act ajánlásaival. 

A stratégia a vállalkozói, valamint ezen belül a K+F infrastruktúra kapacitásinak 
növelését a beruházástámogatás eszközével kívánta elősegíteni. A támogatási eszközök 
között szerepelt az ipari parkok, inkubátorházak és logisztikai központok fejlesztése, 
valamint a vállalkozások telephelyei infrastruktúrájának kialakítása, 
az IKT infrastruktúra fejlesztése és a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés is. 
A stratégia emellett támogatni tervezte az innovációs folyamat kezdeti szakaszát, 
a K+F-kapacitások növelését, az egyetemek és kutatóintézetek együttműködésével 
folytatott alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést, valamint az eredmények piacra 
juttatását. A beruházástámogatási eszközök helyet kaptak a GOP 1. prioritásában, mely 
a „K+F és innováció a versenyképességért” címet viseli. E prioritás keretében egyfelől a 
vállalkozások, egyetemek és kutatóhelyek együttműködésében megvalósuló ipari 
kutatásokat és kísérleti fejlesztéseket, valamint a vállalkozások K+F-projektjeinek 
piacra vételét kívánják támogatni, másfelől a K+F+I-infrastruktúra megteremtését 
igyekeznek elősegíteni az innovációs és technológiai parkok létrehozásának 
támogatásával. A vállalkozói infrastruktúra fejlesztése megjelenik a GOP 2. 
prioritásában is, ahol az egyik intézkedésben a vállalati szervezetfejlesztés, ezen belül 
az alkalmazások, intelligens üzleti megoldások, valamint az e-kereskedelem és egyéb e-
szolgáltatások bevezetése támogatható. Az infrastruktúra fejlesztése a GOP 3. 
prioritásában is megjelenik, ugyanis ennek keretében írták ki a logisztikai központok és 
szolgáltatások fejlesztésére irányuló (GOP 3.2.1), valamint szélessávú infrastruktúra 
kiépítését támogató (GOP 3.1.1) pályázatot. 

A dokumentumban fejlesztéspolitikai eszközökkel támogatandó horizontális 
célokat is felsorolnak. Ezek között a munkaerő termelékenységének növelése, a szektor 
világgazdaságba integrálása, valamint a vállalatok közötti együttműködések 
hatékonyságának növelése szerepel. Az ilyen célok érdekében felhasználandó eszközök 
a beruházástámogatás, kereskedelemfejlesztés és befektetésösztönzés, illetve a korábban 
már említett együttműködések, valamint az innovációs klaszterek támogatása. 
Az innovációs klaszterek támogatásával a GOP 1. prioritása hozzájárul az ilyen 
együttműködések fejlesztéséhez. Az Operatív Program 2. prioritása, mely technológia- 
és szervezetfejlesztést támogat, a munkaerő termelékenységének növekedéséhez képes 
hozzájárulni. A prioritás céljai között emellett szerepel a munkahelyteremtés is, mely 
mind a korábbi (ÚMFT-s), mind az Új Széchenyi Terv égisze alatt megjelenő 
pályázatokban testet öltött. A (kül)piaci megjelenést a 3. prioritás keretében támogatták 
egyfelől egy külkereskedelmet támogató kiemelt projekt, valamint az új akciótervben 
szereplő kifejezetten a kkv-k piacra jutását támogató pályázat segítségével. 

A recesszióra adott válaszként képzéssel kombinálva a munkahelymegőrző 
támogatás is megjelent (2.3.3/A). Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-ban található 
pályázatai között ismét szerepel munkahelyi képzésre adható támogatás, azonban a 
korábbiakkal ellentétben a „támogatás feltétele az Új Széchenyi Terv meghatározott, 
gazdaságfejlesztési pályázati kiírásokban benyújtott pályázat pozitív támogatói 
döntése.” Új elem emellett a kkv-k számára megjelentetendő munkahely-teremtési 
pályázat. 
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1.2. A fejlesztéspolitikával kapcsolatos vállalkozói elvárások az 
empirikus kutatások és a vállalkozói szervezetek 
megnyilatkozásainak fényében  

Ebben a fejezetben a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéspolitikával 
kapcsolatos tapasztalatait és elvárásait vizsgáló tanulmányok eredményeit vetjük össze, 
amelyek alapvetően a pályázási rendszer gyakorlati problémáira fókuszálnak. 
A tanulmányok alapján négy fő problémát azonosítottunk, melyek a legtöbb 
konstrukciót, illetve az intézményrendszer egészét illetően felmerültek: 

1. A kkv-k alultőkésítettsége és likviditási problémái közvetlenül nehezítik e 
vállalkozások fejlesztéseit, illetve ezzel párhuzamosan a fejlesztéspolitika 
pályázati rendszerében való részvételüket. A kkv-szektor számára nagyon 
szűk a hitelkínálat, ugyanis a bankok számára kockázatos a kkv-k 
finanszírozása, és csak jelentős kockázati felár vagy a nagyvállalati 
hiteleknél magasabb kamatszint mellett kifizetődő. Az alultőkésítettség 
következménye, hogy ezek a vállalkozások sebezhetőbbek a szerződéses 
fegyelem megszegésével szemben is: késedelmes fizetés esetén könnyen 
likviditási nehézségek merülhetnek fel, lánctartozások alakulhatnak ki.  

2. A pályázati rendszert is jellemző magas adminisztratív költségek 
problémája, mely a magas adók és járulékok mellett a kkv-k számára más 
területeken is az egyik legnagyobb nehézséget jelenti. Az adminisztratív 
költségek alatt nem csak az információszolgáltatást, a támogatásokhoz 
kötődő „papírmunkát” értjük, ehhez kötődik a pályázatok érthetősége is, 
melynek csökkenésével szintén növekednek a pályázók költségei. A 
Bankárképző Központ által készített tanulmány megállapításai szerint a kkv-
k finanszírozásánál azok a termékek lehetnek sikeresek, amelyek könnyen 
megérthetőek és nem járnak túlzott adminisztrációval (Bankárképző [2008]). 
Emellett fontos követelményként fogalmazzák meg, hogy az eljárásnak 
gyorsnak és sztenderdnek kell lennie. Szintén az egyszerű pályázati kiírást 
és áttekinthető feltételrendszert találja célravezetőnek Tóth István János 
[2006], amit azzal indokol, hogy a kkv-k a nagyobb vállalatoknál sokkal 
érzékenyebbek az adminisztratív terhekre. Tóth megállapításai szerint az 
intézményi környezet változása nagyobb hatással van a kisebb 
vállalkozásokra, ilyen például az adózási szabályok változása, az 
adminisztratív terhek növekedése és egyéb jogszabályok változása, mivel a 
nagyobb cégek apparátusai ezeket könnyebben képesek kezelni. Kiss és 
szerzőtársai szerint a mikrovállalkozások körében az alacsony pályázati 
aktivitás egyik okát a projektmenedzsmenthez kapcsolódó magas 
adminisztratív költségek képezték (Kiss et al. [2006]). Pályázási tapasztalat 
hiányában maga a pályázat megírása is 1-2 hónapot vett igénybe, ami 
mutatja az adminisztratív költségek magas voltát. Egy, a pályázók 
adminisztratív költségeit felmérő2008-as tanulmány (HBF–PPH [2008]) 
megállapítja, hogy az adminisztratív költségek a fix költségek miatt nagy 
méretgazdaságossági különbségeket mutatnak a pályázati rendszerben, így a 
mikrovállalkozások számára elérhető kis összegű pályázatoknál az 
adminisztratív költségek a támogatási összeg harmadát is elérhetik. 
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3. Az információhiány a különböző tanulmányokban eltérő hangsúllyal 
szerepel, azonban általánosan megállapítható, hogy a probléma a 
támogatásra szorulónak tekintett, legkevésbé tőkeerős vállalkozások 
esetében érvényesül a legnagyobb mértékben. Kiss és szerzőtársai [2006] az 
állami finanszírozású képzési programok felmérésekor arra a 
következtetésre jutott, hogy a mikrovállalkozások esetében az alacsony 
pályázati aktivitásért az adminisztratív terhek mellett az információhiány 
felelős, ugyanis a képzési támogatások híre nem jut el az önfoglalkoztató, 
családi vállalkozásokhoz. Csite és Major [2010] az NFGM 2007–2009-es 
adatfelvételeit áttekintve úgy találja, hogy a három év során a válaszadók 
„stabil” egynegyede nem is tudott a pályázatokról, 
ők is főként a legkisebb vállalkozások közül kerültek ki (ld. még GKM 
[2007]). 

4. A pályázati rendszerrel kapcsolatos problémák között általában jelentkezik a 
döntéshozatal lassúsága, illetve a rendszer „bürokratikus” mivolta. 
Szirmai és társai [2008] kutatása szerint a pályázók a rendszer legnagyobb 
problémájának annak lassú mivoltát találták, amit alátámaszt a GVOP 
közbenső értékelése is, mely szerint a GVOP pályázatai értékelésének 
relatíve nagy volt az időigénye. 

Az empirikus kutatásokban megjelenő problémákhoz nagyon hasonló 
véleményeket találtunk sajtóelemzésünk során is. Azt vizsgáltuk, hogy a szakmai 
közbeszédbe a különböző vállalkozói érdekeket képviselő szervezetek vezetőinek 
véleményén, a tanácsadó és pályázatíró cégek által megfogalmazott kritikákon és a 
témával kapcsolatos különböző elemzések, felmérések eredményein keresztül milyen 
elvárások fogalmazódtak meg a fejlesztéspolitika átalakítása kapcsán. 

Az érdekképviseletek az intézményrendszer kapcsán több alkalommal említették 
a bürokrácia csökkentésére való igényt. A pályázatíró cégek ennél részletesebb 
ajánlásokat fogalmaztak meg, melyek között szerepelt az elbírálás, ügyintézés 
gyorsítása, a pályázatok vállalkozói igényeknek megfelelő átalakítása, a szabályok 
stabilitása, illetve a rendszer ügyfélközpontúságának növelése. A szakértők szintén úgy 
látják, hogy növelni kell a kiszámíthatóságot és csökkenteni a bürokráciát. Emellett 
megfogalmazódott az is, hogy a mikro- és kisvállalkozások célzottabb informálására is 
szükség van, ugyanis esetükben a legnagyobb terhet a pályázati információk 
megszerzése jelenti. 

A pályázás menetén szintén egyszerűsítenének az érdekképviseletek, ennek 
érdekében csökkentenék az adminisztrációt és a közbeszerzési eljárásrendeket, illetve az 
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) bevezetné az 
elektronikus pályázást. A tanácsadó és pályázatíró cégek ezzel kapcsolatban szintén az 
egyszerűsítést és az automatikus pályázatok körének kibővítését, valamint az 
egységesítést fogalmazták meg mint elvárást. Bizonyos típusú pályázatoknál a 
tanácsadó cégek indokoltnak tartják a munkahely-teremtési elvárások bevezetését is, és 
az is megfogalmazódott a K&H kkv-k körében végzett felmérésében, hogy a pályázás 
és a források felhasználásának feltételein egyszerűsíteni kellene. A feltételrendszerrel 
kapcsolatban az Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ) szintén a könnyítés 
igényét fogalmazta meg, amely mellett említették a kisebb önrészt és az 
előfinanszírozást is. 
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Az IPOSZ és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a különböző 
mikro-, kis és középvállalkozásoknak szánt források, így például a hitel- és 
garanciatermékek, képzési és beruházási támogatások bővülését szorgalmazta. 
A foglalkoztatásra több szervezet is nagyobb hangsúlyt helyezne, illetve a fejlesztési 
források K+F+I keretét és jelentőségét is többen növelnék. A tanácsadó és pályázatíró 
cégek körében fogalmazódott meg emellett, hogy fókuszterületeket, preferált ágazatokat 
lenne szükséges meghatározni, ahol 80-90 százalékos támogatási intenzitással 
támogatnának olyan projekteket, amelyek egyébként meghiúsulnának. Ugyanitt az 
elaprózottság csökkentését és a célzottság javítását is említették, valamint több forrás 
allokálását az új eszközök beszerzésére, az építési jellegű beruházásokhoz, valamint az 
induló vállalkozásoknak. 

Az MKIK és a Magyar Külgazdasági Szövetség (MKSZ) is megfogalmazta, 
hogy a külpiacra jutás és az exportképesség növelésének támogatását tartják 
szükségesnek. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a kkv-knak 
szóló hiteltermékek bővítését, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) pedig 
egy kifejezetten kisvállalkozói pénzintézet létrehozását javasolta. Az IPOSZ-nál 
fogalmazódott meg, hogy külön pályázatot kellene kiírni a beszerző-értékesítő 
hálózatok támogatására, az IVSZ pedig a beszállítói státus elnyeréséhez nyújtana 
támogatást. 

Összességében elmondható, hogy a legtöbb szereplő a pályáztatás 
egyszerűsítését, a bürokrácia, valamint az adminisztratív terhek csökkentését nagyon 
fontos teendőnek találta. A legtöbben emellett a kifejezetten a kkv-knak szóló, 
célzott források növelését is szorgalmazták, és a szervezetek és a tanácsadók körében az 
is megfogalmazódott, hogy növelni kellene a fejlesztéspolitika célzottságát, azáltal, 
hogy kifejezetten bizonyos ágazatok, ágazati fejlesztések számára kellene több forrást 
juttatni. 

1.3. A fejlesztéspolitika változásai 

1.3.1. Az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programja 

2011. január 15-én hirdette meg az új kormány tíz évre szóló gazdaságfejlesztési 
programját az Új Széchenyi Tervet. A gazdaságfejlesztési átfogó célját 2020-ra 
egymillió új munkahely megteremtésében határozta meg. A terv megvalósítását 
szolgáló ötödik program a Vállalkozásfejlesztési Program, amely a korábbi 
Kkv Stratégia (2007–2013) helyét veszi át a kormányzati szakpolitikák rendszerében. 

A kkv-kat célzó fejlesztéspolitika legújabb stratégiai dokumentuma, 
az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programja nem csak az európai uniós, 
hanem az ilyen célra fordítandó hazai források átalakítását is megcélozza. Mivel az Új 
Széchenyi Terv egésze a munkahelyteremtést szolgálja, a korábbi vállalkozásfejlesztési 
elképzelésekkel szemben az ÚSZT Vállalkozásfejlesztési Programja is elsősorban 
azoknak a vállalkozásoknak a megerősítését szolgálja, amelyek a foglalkoztatás 
bővítésében nagyobb szerepet tudnak játszani. 

Új elem a korábbiakhoz képest az ÚSZT részét képező „Vállalkozásélénkítés a 
kisvállalkozások előrelépéséért” alprogramban, hogy az adminisztráció csökkentése és 
az információ szélesebb körű elérhetősége érdekében olyan támogatási technológiák 
kialakítását is megcélozza, amelyben a kedvezményezett mikro- és kisvállalkozások az 
uniós forrásból érkező támogatásokat fejlesztési adókedvezményhez hasonló formában 
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is elérhetik. Ebben az alprogramban szerepelnek e mellett a különböző 
vállalkozásfinanszírozási eszközök, így a GOP 4. prioritásának konstrukciói és a 
Széchenyi-kártya. Újdonság, hogy a program tematikus, kitörési pontokhoz kapcsolódó, 
valamint regionális tőkealapok létrehozását is tartalmazza.  

Újdonságnak tekinthetők a “Szövetségben a vállalkozókkal a munkahely-
teremtésért” című prioritásban megjelenő versenyképességi szerződések is, 
melyek komplex, az uniós támogatási típusokat kombináló fejlesztések megvalósítását 
tennék lehetővé a vállalkozói összefogások számára. A konzorciumok által elnyerhető 
támogatás ágazati, illetve területi alapon szerveződő szövetségeknek szól, célja pedig 
egybevág az ÚSZT átfogó céljával, a foglalkoztatás bővítésével, ugyanis a szerződés 
egyik feltétele a szövetségek által új munkahelyek teremtésére vonatkozó közös 
vállalás. 

A Vállalkozásfejlesztési Program “Üzleti környezetfejlesztés” című 
prioritásában kerültek megfogalmazásra mindazon eszközök, amelyek a vállalkozók 
együttműködésének, a vállalkozások és az állam közötti együttműködésnek a feltételeit 
javítanák, tehát végső soron az üzletek megszületéséhez szükséges bizalom 
megteremtését szolgálják. Itt kerülnek felsorolásra egyfelől a szabályozást és az 
intézményi környezet átalakítását tartalmazó intézkedések az adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében, másfelől pedig a különböző szervezetek, alapítványok stb. által 
végrehajtott, vállalkozói együttműködést és kultúrát erősítő programok, termékminősítő 
rendszerek kialakításának, inkubációt segítő szolgáltatások fejlesztésének támogatása. 
Ezen belül az újdonságot a franchise-hálózatok támogatása, valamint az üzleti 
környezetet mérgező lánctartozások feloldását szolgáló faktoring-alap létrehozása 
jelenti. A kkv-k külpiaci megjelenését segítendő új eszköz a kereskedőházak alapítása 
is, melyet a program szerint a hazai és uniós források, valamint a banki finanszírozás 
együttes felhasználásával valósítanának meg. A Kárpát-medencei Térség 
Gazdaságfejlesztési Övezet alprogram megközelítése szintén újnak tekinthető, ugyanis 
az exporton túlmenően a határon túl megvalósuló befektetéseket és magyar tulajdonú 
kkv-kat is támogatni kívánja. 

1.3.2. Pályázatok változásai az Új Széchenyi Tervben 

Bár az Új Széchenyi Terv és annak Vállalkozásfejlesztési Programja is 2020-as 
célokat és feladatokat definiál, ennek nyomán a 2011-től 2013-ig terjedő időszakra is 
már számos ponton megújult az uniós pályázati rendszer. 

A GOP 2011–2013-as akciótervében koncentráltabbak lettek a pályázati 
kiírások, elsősorban azért, mert az első és második prioritásban egypár új konstrukción 
túl a korábbi konstrukciók jelentős összevonása és néhány korábbi kiírás 
megszüntetéséről döntöttek. Ezt a csökkenést az sem tudta ellensúlyozni, 
hogy a 3. prioritásban az ÚSZT-ben jóval több kiírás szerepel, amelyek többsége pedig 
teljesen új konstrukció. A 4. prioritásban a már futó konstrukciók feltételeinek kisebb 
átalakítása történt meg egyelőre. 

A támogatási intenzitások az 1. prioritás K+F-hez kapcsolódó támogatásai 
esetében növekedtek, a 2. prioritás esetében azonban a 2010 tavaszi hasonló kiírásokhoz 
képest enyhe csökkenés figyelhető meg; igaz ez a csökkenés csak a 2010 előtti 
támogatási szintre állítja vissza a támogatások feltételeit. Az újonnan megjelent 
pályázatok nagy része minden prioritásban a kkv-kat célozza, illetve több, korábban a 
nagyvállalatokra is kiterjesztett, 2. prioritásban szereplő pályázat ismét csak a kkv-nak 
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szól. A 2.1.1/A-ra újra csak mikro- és kisvállalkozások pályázhatnak, és nagy 
újdonságnak tekinthető a már megjelent 2.1.1/M, amely a 4. prioritás mikrohiteleivel 
köti össze a vissza nem térítendő támogatást. Az Új Széchenyi Tervben szereplő 
foglalkoztatási célnak megfelelően a kötelező pályázói vállalások a foglalkoztatás felé 
tolódtak el, különösen a 2. prioritásban, de közvetlen munkahelyteremtéshez kapcsolódó 
új pályázat is szerepel az akciótervben (2.2.4 – Kkv munkahelyteremtés). 
Az új pályázatok egy kivételével automatikusak, ami erőteljes elmozdulást jelent, hiszen 
korábban az egyfordulós eljárásrend volt a jellemző. Az egyetlen új nem automatikus 
pályázat esetében felmerült, hogy kiemelt projekt lesz (ELI), ami szintén nem jellemző 
a GOP-ra. 

A GOP-ban történt fenti változások természetesen nem csak az 
ÚSZT Vállalkozásfejlesztési Programjában megfogalmazott elvárásokra reflektál, 
hanem más ÚSZT-s programok céljait is szolgálja, így az 1. prioritás pályázatainak 
többsége a Tudomány-Innováció Program keretében kialakított célokra fókuszál, 
bár az eljárásrendi változtatások iránya összhangban van a Vállalkozásfejlesztési 
Program új támogatáspolitikai elveivel. 

Összefoglalva tehát azt láttuk, hogy a fejlesztéspolitika 2011-es megújítása a 
vállalkozások alapvető problémájának tekintett adminisztratív tehercsökkentést tűzte ki 
célul. Jóval erőteljesebb hangsúlyt kap a kkv-k támogatása a nagyvállalatokkal 
szemben, amit szinte minden szervezet javaslatként fogalmazott meg és – összhangban 
számos vállalkozás igényeivel –, a foglalkoztatás támogatása a munkahelyteremtéshez 
kapcsolódó pályázatokon keresztül kerül támogatásra. A vállalkozói szervezetek által 
említett és az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott tematikus fókuszálás egyelőre 
kevés látható nyomot hagyott a vállalkozásfejlesztési pályázatokon, ugyanakkor 
megjelentek a vállalkozások által csak marginálisan említett témák, 
mint az exportpiacok megszerzését és a vállalkozói együttműködések támogatását 
segítő feladatok. 

1.4. Az adatelemzés eredményei 

Az alábbi fejezetben a kutatásunk során elvégzett kérdőíves felmérés 
eredményeit mutatjuk be. E felmérésnek a fejlesztéspolitikával foglalkozó részében arra 
voltunk kíváncsiak, hogy a vállalkozások jelenleg milyen elvárásokkal rendelkeznek a 
fejlesztéspolitika felé saját gazdasági helyzetük és jellemzőik, eddigi tapasztalataik, 
jövőbeni terveik alapján. 

A felmérésben elért 300 vállalkozó (tulajdonos-ügyvezetők), 5–49 főt 
foglalkoztató vállalkozások vezetői, akik hét olyan városban (Budapesten, 
Debrecenben, Dunaújvárosban, Miskolcon, Szegeden, Szekszárdon és Zalaegerszegen) 
és olyan ágazatokban működnek, amelyek uniós vállalkozásfejlesztési pályázatokra 
pályázhatnak. A végső mintában 101 budapesti és 199 vidéki vállalkozásvezetővel 
készült interjú. A vállalatok 48 százaléka mikro-, 52 százaléka kisvállalkozás, 
29 százalékuk ipari, 32 százalékuk kereskedelmi, 39 százalékuk pedig szolgáltatások 
területén tevékenykedik. 
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Az adatelemzés során az alábbi kérdéseket vizsgáltuk: 

1. A fejlesztéspolitika megítélése: vagyis hogy a vállalkozások hogyan 
vélekednek a fejlesztéspolitika eddigi teljesítményéről, milyen 
várakozásokkal tekintenek az Új Széchenyi Terv felé, illetve hogy 
véleményüket miként befolyásolja a válaszadók lakókörnyezetében 
tapasztalt fejlesztések sikerességéről alkotott kép? 

2. A fejlesztéspolitikával kapcsolatos kormányzati szándékok 
támogatottsága: melyek a leginkább támogatott kormányzati szándékok? 
Milyen összefüggésben van a különböző szándékok támogatottsága a 
vállalkozás jellemzőivel? 

3. A pályázatokkal kapcsolatos kereslet: vagyis hogy hányan kívánnak 
pályázni az ÚSZT-ben, és milyen tényezők befolyásolják a pályázási 
hajlandóságot? Emellett a pályázók „rezervációs árának” felmérésekor arra 
voltunk kíváncsiak, hogy milyen támogatási intenzitás mellett pályáznának 
a vállalkozások, végül arra kerestük a választ, hogy a pályázatot milyen 
fejlesztésekre használnák leginkább a vállalkozások. 

Az adatelemzés részleteit a „Fejlesztéspolitikával kapcsolatos vállalkozói 
elvárások” című háttértanulmány tartalmazza. 

1.4.1. A fejlesztéspolitika megítélése 

A fejlesztéspolitika megítélése kapcsán az alábbi feltételezésekből indultunk ki. 
Feltételeztük, hogy a pályázati tapasztalattal rendelkező vállalkozások pozitívabban 
vélekednek a fejlesztéspolitika eddigi eredményeiről, hiszen ők azok, akik azt jobban 
ismerik, és feltehetően részesültek is a támogatásban. Feltételeztük, hogy ezek a 
vállalkozásvezetők kevésbé tekintenek „csodaváróan” az ÚSZT pályázataira, 
hiszen már ismerik a rendszert, nagyjából tudják, hogy mire számíthatnak. 
Feltételeztük, továbbá, hogy jelentős területi eltéréseket fogunk tapasztalni abból 
adódóan, hogy a fejlesztéspolitikával kapcsolatban a saját településén ki-ki milyen 
sikereket tapasztalt vagy milyen kudarcokkal szembesült ez idáig. Végül feltételeztük, 
hogy az eddigi országos és városi fejlesztéspolitikai elégedettség befolyásolja az Új 
Széchenyi Tervvel kapcsolatos várakozásokat. 

A válaszadók a fejlesztéspolitika eddigi megítélésével kapcsolatban egyhangúan 
rossz véleményen voltak, míg az ÚSZT intézkedéseire általában pozitívabban 
tekintenek a válaszadók. Azt találtuk, hogy az eddigi teljesítmény megítélése a pályázati 
tapasztalattal is rendelkezők körében valamelyest negatívabb volt, míg ez a különbség 
az ÚSZT-vel kapcsolatos várakozásokat vizsgálva megszűnt. A korábbi 
fejlesztéspolitika általános negatív megítélése és az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos 
általános pozitív várakozások jól magyarázhatóak a kormányzati politikák megítélésével 
kapcsolatos erős politikai torzítással. Ahogy arra Csite András és Kmetty Zoltán [2009] 
vizsgálatai rámutattak a fejlesztéspolitika megítélése alig tér el a kormányzat általános 
megítélésétől és azt elsősorban a válaszadó pártpolitikai preferenciáit tükrözik, ezért az 
általános megítélések az aktuális politikai térkép alapján nem tűnnek meglepőnek. 
Ugyanakkor a saját pályázati tapasztalattal is bírók átlagnál rosszabb megítélése a 2010 
előtti fejlesztéspolitikáról már a szakpolitika eddigi működésének tényleges kritikáját 
mutatja. 
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Kíváncsiak voltunk, hogy a fejlesztéspolitikai tapasztalat mellett mennyire 
befolyásolja a vállalkozást a saját környezetében tapasztalt gazdaságfejlesztési 
tevékenység megítélése. A kérdőív tanúsága szerint az önkormányzatok eddigi 
gazdaságfejlesztési tevékenysége – városonkénti kisebb eltérések mellett, de – igen 
negatív megítélést kapott mindenütt. A kisebb helyi eltérések viszont az országos 
fejlesztéspolitika megítélését nem befolyásolták a városokban, vagyis a vállalkozók 
vélekedését az országos fejlesztéspolitikáról érdemben nem vagy nem kimutatható 
mértékben befolyásolták a saját környezetükben megtapasztalt fejlesztéspolitikai 
akciók. A válaszadók nagy többsége (86 százaléka) nem elégedett a városában eleddig 
megtapasztalt gazdaságfejlesztő, vállalkozássegítő tevékenységgel. Míg a helyi 
fejlesztéspolitikával kapcsolatos elégedettségnél azt látjuk, hogy Szekszárdon és 
Debrecenben a vállalkozások valamelyest elégedettebbek az önkormányzatok 
vállalkozásfejlesztési politikájával, mint a többi városban, azonban ez az eltérés 
rendkívül csekély, az átlagos 1,6-es értékhez képest esetükben 1,8 illetve 1,9 a mutató 
átlaga4. Az önkormányzatok gazdaságfejlesztési tevékenységének a megítélése az 
országos fejlesztéspolitika rossz megítélésétől (amely 1,7-es értéket vett fel) alig 
különbözik, és egyik esetben sem tapasztalható szignifikáns eltérés a különböző városok 
között. Az a tény, hogy politikai hovatartozástól függetlenül a városok 
fejlesztéspolitikája is negatív ítélet alá esik a vállalkozóknál azt jelzi hogy vagy 
elhanyagolható a korábbi tanulmányokban mért politikai torzítás a helyi szinten, vagy a 
helyi fejlesztéspolitikát is az országos fejlesztéspolitika helyi változatának tekintik csak. 

 

1. táblázat. Városok fejlesztéspolitikájának átlagos megítélése 

Város Obs Mean Std. Err. [95% Conf. Interval] 

Budapest 69 1,536232 0,100255 1,336177 1,736287 

Debrecen 39 1,871795 0,128205 1,612257 2,131333 

Dunaújváros 24 1,291667 0,140897 1,000198 1,583135 

Miskolc 31 1,483871 0,102348 1,274848 1,692894 

Szeged 26 1,653846 0,174905 1,293623 2,014069 

Szekszárd 11 1,818182 0,26348 1,231113 2,405251 

Zalaegerszeg 29 1,586207 0,153106 1,272583 1,899831 

Összesen 229 1,593886 0,052741 1,489965 1,697808 

A fejlesztéspolitika megítélésével kapcsolatos három mutató összefüggését 
rangkorrelációval mértük (2. táblázat). Arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire függenek 
össze egymással a vállalkozói vélemények az eddigi helyi és országos fejlesztéspolitika 
vonatkozásában és az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos várakozásaikban. 

Azt találtuk, hogy mindhárom változó esetében szignifikáns pozitív korreláció 
mutatkozik a változók között. Tehát minél negatívabbnak tartja egy vállalat az európai 
uniós források felhasználásának hatékonyságát, annál kevésbé tartja jónak a város 
fejlesztéspolitikáját is. Ugyanígy, ha valaki negatívan ítéli meg az uniós források eddigi 
felhasználását, akkor az ÚSZT intézkedéseit is feltehetően kevésbé látja pozitívan. 
Az alábbi korrelációs tábla alapján láthatjuk, hogy a legerősebb összefüggés a város 
fejlesztéspolitikájának értékelése és az ÚSZT iránti várakozások között van. Vagyis azoknál 

                                                 
4 A skála 1-től 4 ig terjed: az 1-es az egyáltalán nem elégedett, a 4-es a teljes mértékben elégedett 
véleményt jelöli. 
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a válaszadóknál, akik szerint nagyon rossz a városfejlesztési politika eddigi teljesítménye, 
ott az ÚSZT-vel kapcsolatos várakozások is kevésbé pozitívak. Ennél alacsonyabb, de 
szintén pozitív korreláció van a város gazdaságfejlesztő tevékenysége és az uniós források 
eddigi felhasználásával való elégedettség között. A legalacsonyabb, de 5 százalékos 
szignifikancia szinten még mindig pozitív korreláció tapasztalható az ÚSZT iránti 
várakozások és az eddigi fejlesztéspolitika megítélése között. Vagyis ha valaki 
negatívabban ítéli meg a fejlesztéspolitika eddigi teljesítményét, az feltehetően az ÚSZT-re 
is kevésbé bizakodóan tekint. Ahogy az ábrán is látjuk, az eddigi fejlesztéspolitika 
megítélése alapvetően negatív, míg az ÚSZT felé általában pozitívabban tekintenek a 
válaszadók, ezért itt a korreláció értéke alacsonyabbnak is mutatkozott. 

1. ábra. A fejlesztéspolitika megítélése és az ezzel kapcsolatos várakozások 
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2. táblázat. Rangkorreláció a fejlesztéspolitikával kapcsolatos kérdésekben 
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Az adatelemzés alapján elmondhatjuk tehát, hogy várakozásainkkal ellentétben a 
pályázási tapasztalattal rendelkezők körében nem jobb, sőt rosszabb az eddigi 
fejlesztéspolitika megítélése, az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos várakozásokat 
azonban az eddigi pályázati tapasztalat nem befolyásolja. Ezek az eredmények 
azt mutatják, hogy a Bajnai kormány által megcélzott pályázati egyszerűsítések, 
könnyítések (pl. árbevétel- és foglalkoztatásnövelési előírások enyhítése, az előleg 
arányának növelésével, a garanciafeltételek lazítása) visszhangtalanok maradtak a 
válaszokban. Ennek oka lehet, hogy azok meghirdetést követően tényleges 
megjelenésüktől a pályázatokban (2009 ősz) kevesebb támogatás született, mint ezt 
megelőzően, de oka lehet az is, hogy e változtatások mértéke az elvárásokhoz képest 
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lényegesen kisebbeknek bizonyultak. Amint azt a korábbi vizsgálatok mutatták 
(Csite – Kmetty [2009]) a válság hatására (nem elhanyagolható módon az akkori 
kormányzat ezirányú kommunikációja miatt is) a fejlesztéspolitika iránt lényegesen 
megnőttek a várakozások, feltételezhetően ez is közrejátszott abban, hogy a lépések 
mértéke csalódást keltett. 

Mivel az Új Széchenyi Tervről közvetlen tapasztalattal még csak nagyon kevés 
vállalkozás bírhatott a felmérésünk idején ezért annak megítélése a bejelentéseken és a 
várakozásokon alapszik. Érdemes lesz egy év múlva ismét megvizsgálni, hogy vajon a 
mostani változtatások és a várakozások mennyiben találkoztak össze a gyakorlatban 
azok körében, akik tapasztalatot szereznek az Új Széchenyi Terv pályázataival. 
Úgy tűnik azonban, hogy jelenleg a pályázati tapasztalattal bíró vállalkozók arra 
számítnak, illetve úgy tapasztalják, hogy az új kormányzati fejlesztéspolitika éppen 
azokat az átalakítási irányokat tűzte ki célul, amelyek számukra eddig a legtöbb 
bosszúságot, csalódást okozta, ezért érdemes megvizsgálnunk, hogy a vállalkozások 
hogyan ítélik meg az Orbán-kormány által meghirdetett fejlesztéspolitika átalakítási 
szándékokat. 

1.4.2. A fejlesztési politikával kapcsolatos kormányzati szándékok 
támogatottsága 

A fejlesztéspolitikával kapcsolatos kormányzati szándékok közül kilencet 
különítettünk el a felmérés során, amelyekkel kapcsolatban arra voltunk kíváncsiak, 
hogy a válaszadók mennyire értenek egyet az adott céllal. A fejlesztéspolitikai 
szándékokkal való egyetértéssel kapcsolatban azt feltételeztük, hogy az a vállalkozások 
fő jellemzőitől (árbevétel, létszám, város) függően eltérő, például más fejlesztéspolitikai 
céllal azonosulnak a nagyobb, jobb gazdasági helyzetben lévő régióban működő 
vállalkozások, mint az alacsonyabb bevétellel rendelkező társaik. 

A választ 1-től 4-ig terjedő skálán mértük, ahol az 1-es az egyáltalán nem ért 
egyet, míg a 4-es a teljes mértékben egyet ért válaszhoz tartozott. Az alábbi táblázatban 
látható átlagokat kaptuk az egyes kérdésekre. 
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3. táblázat. A kormányzat fejlesztéspolitikai elképzeléseinek általános megítélése 

  Átlagos 
megítélés 

1. szándék 
Ha a fejlesztési források túlságosan sok fejlesztési célt próbálnak 
elérni, akkor azok szétforgácsolódnak. 

3,172249 

 

2. szándék 
A fejlesztési forrásokat érdemes gazdaság-fejlesztésre fordítani 

 

3,574163 

 

3. szándék 
Érdemes kiválasztani néhány ágazatot és azokat kiemelt 
támogatásban részesíteni 

2,851675 

 

4. szándék 
Érdemes kiválasztani néhány beruházás-típust és azokat kiemelten 
támogatni a fejlesztési források elosztása során 

2,669856 

 

5. szándék 
A kisebb összegű, 100 millió forint alatti pályázati pénzek jobban 
hasznosulnak, mint a nagy támogatások 

3,196172 

 

6. szándék 
A pályázati források elosztása során előnyben kell részesíteni a 
munkahely-teremtést célzó pályázatokat 

3,363636 

 

7. szándék 
A pályázati források elosztása során előnyben kell részesíteni a helyi 
együttműködéseket 

2,84689 

 

8. szándék 
A pályázati források elosztása során érdemes előnyben részesíteni 
területi vállalkozói csoportokat [klaszterek] 

2,5311 

 

9. szándék 
A pályázati források elosztása során érdemes előnyben részesíteni a 
vállalkozások ágazati együttműködéseit [pl.: beszállítói rendszerek] 

2,722488 

 

 

Az átlagok általában 3 körül szóródnak, tehát általában egyetértettek a 
fejlesztéspolitika átalakításával kapcsolatos kormányzati célokkal a megkérdezettek. 
A válaszadók legkevésbé azzal értettek egyet, hogy a pályázati források elosztása során 
területi vállalkozói csoportokat kellene előnyben részesíteni (8), valamint hogy 
a pályázati forrásokat egy-egy kiemelt beruházástípusra kellene összpontosítani (4), 
de még ezen esetekben is enyhén pozitívak a vállalkozói vélemények. A legmagasabb 
egyetértés a gazdaságfejlesztéssel (2), illetve munkahelyteremtéssel (6) előtérbe 
állítására vonatkozó kormányzati szándékot kísérte. 

A fenti állításokat faktoranalízist használva 3 változóba vontuk össze. 
Az első faktorba kerültek a kormányzat olyan lehetséges szándékai, amelyek a 
vállalkozások valamilyen együttműködését támogatják („együttműködés” változó). 
Ilyen állítások voltak a hetedik, a nyolcadik és a kilencedik állítás, amely az helyi, 
területi vagy ágazati vállalkozói csoportok, együttműködések támogatását javasolja. 
A második faktorba a kormányzat fókuszálási szándékait jelentő állításokat 
(első, harmadik és negyedik szándék) vontuk össze („fókuszálás” változó). 
A harmadik változó azokat az állításokat vonta össze, amely szerint a fejlesztési 
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forrásokat gazdaságfejlesztésre és munkahelyteremtésre kell fordítani 
(második és hatodik szándék). Az ötödik állítást, vagyis hogy a kisebb összegű pályázati 
pénzek jobban hasznosulnak, a faktoranalízis alapján nem vontuk össze más 
változókkal, mert ezt érdemes kihagyni a változószettből, és külön változóként kezelni. 

Az így létrehozott faktorok további vizsgálatánál azt találtuk, hogy a 
fejlesztéspolitikai szándékok megítélése a városokban szignifikánsan különböztek. 
Az együttműködés támogatását preferáló városok elsősorban Miskolc és Szeged. 
E területi eltérésre csak ellentmondásos magyarázatot adhat a városok eltérő vállalkozói 
szervezettsége, ami indokolhatná e kormányzati cél támogatását. A két városban az 
átlagnál nagyobb már jelenleg is a mintánkba került válaszadók szervezettsége. 
Szeged esetében a válaszadó vállalkozók a mintánk átlagánál (16%) nagyobb arányban 
jelezték (27%) hogy maguk is részt vesznek valamely vállalkozói vagy egyéb helyi civil 
szervezet munkájában. Miskolc esetében ugyan a vállalkozók helyi civil aktivitása 
átlagos (16%), de vállalkozásaik lényegesen nagyobb arányban tagjai gazdasági 
szervezeteknek (70%), mint az átlag (58%), Szeged esetében a vállalkozások szervezeti 
tagsága átlagos (58%). Ennek a magyarázatnak ugyanakkor ellentmondani látszik az, 
hogy a mind vállalkozói (41%), mind vállalkozási együttműködésekben (88%) 
legnagyobb aktivitást felmutató Szekszárd vállalkozói átlag alatt támogatták az 
együttműködések kormányzati megerősítésére irányuló szándékot. A három település 
vállalkozói civil aktivitásának mélyebb vizsgálata lenne szükséges annak 
megállapítására, hogy ezen eltérést magyarázni tudjuk. 

A kormányzat fókuszálási szándékaival (vagyis hogy egy kiemelt ágazatra, 
beruházás típusra érdemes fókuszálni) leginkább egyetértő város Debrecen. 
A gazdaságfejlesztést és munkahelyteremtést magában foglaló kormányzati szándékot 
mindegyik város vállalkozói helyeslik, a legmagasabb átlaggal Miskolc, Budapest és 
Zalaegerszeg rendelkezett. Az alábbi ábrán összehasonlításban láthatjuk a három faktor 
iránti egyetértés átlagát. Láthatjuk, hogy a legtöbb városban a gazdaságfejlesztés 
változóval értettek egyet. A másik két szándékkal való egyetértés viszonylag hasonló 
szinten helyezkedett el a városokban. Debrecen vállalkozóinak véleménye jelentősen 
kilóg a többi város vállalkozói véleményéből, mivel ott leginkább a fókuszálási 
szándékkal értenek egyet a vállalkozók, amely nem csak a többi város átlagánál 
magasabb, hanem Debrecenben még a gazdaságfejlesztés részarányának növelésével 
kapcsolatos szándéknál is nagyobb támogatást kapott. Mivel az ágazati megoszlásban 
nem volt jelentős eltérés a debreceni vállalkozóink és más városok vállalkozói között, 
ezért ez az eltérés feltehetően értékek és attitűdök eltérésén alapulhat, amely nem volt 
jelen kutatás része és további vizsgálatot érdemel. Ezzel kapcsolatban fontos azonban 
megemlíteni, hogy a mintánkba került vállalkozásoknál azt tapasztaltuk, hogy Debrecen 
vállalkozói tekintenek a legnagyobb optimizmussal a 2011-es évre. Körükben a 
válaszadók 70 százaléka vár árbevétel-növekedést az országos mintánkban szereplő 
vállalkozások 43 százalékával szemben és árbevétel visszaesést is csak 7,5 százalékuk 
vár, míg a teljes mintánkban ez az arány 20 százalék. 
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2. ábra. A kormányzati szándékokkal való egyetértés a városokban 

 

Míg az egyes kormányzati szándékok (faktorok) esetében tehát komoly 
eltéréseket tapasztaltunk a vállalkozások működési helyszíne szerint, 
addig várakozásainkkal ellentétben a vállalkozások mérete (árbevétele és létszáma) 
nem mutatott szignifikáns összefüggést e szándékok megítélésével, ami azt jelzi, 
hogy inkább az itt nem vizsgált „puha” tényezők (attitűdökhöz és értékekhez 
kapcsolódóak) a meghatározóak a tekintetben, hogy a vállalkozások mely dimenzióban 
fókuszálnák a fejlesztési támogatásokat. 

1.4.3. A pályázatok iránti kereslet 

A pályázatok iránti kereslettel kapcsolatban azt feltételeztük, hogy nagyjából 
hasonló tulajdonságú (árbevételű és létszámú) vállalkozások tervezik az ÚSZT-ben való 
pályázást, mint akik eddig is adtak be pályázatot, ezen kívül a tervezett beruházások 
közül azokat tervezik inkább pályázásból elvégezni, amelyekre ismert pályázati kiírások 
vannak.  

A pályázási hajlandóság vizsgálatánál azt találtuk, hogy míg a 2004–2010 
közötti időszakban általában a magasabb árbevételű, több embert foglalkoztató 
vállalatok pályáztak (amint azt a pályázati adatokat vizsgáló más empirikus kutatások is 
kimutatták), addig az ÚSZT-vel kapcsolatos pályázási szándékokban nincs kimutatható 
összefüggés a pályázási hajlandóság és az árbevétel kategória között. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a vállalkozások arra számítanak, az ÚSZT-ben a korábbiaknál 
nagyobb mértékben lesznek a kisebb vállalatok számára is megfelelő kiírások. 

Ahogy a korábbi időszak pályázatai esetén is azok a vállalkozások tervezték 
nagyobb arányban a pályázati indulást, amelyek tagjai voltak valamely vállalkozói 
szervezetnek, érdekképviseletnek, helyi együttműködésnek ez az összefüggés az 
Új Széchenyi Terv pályázatai iránti keresletben is fennmaradtak. 

Jelentős eltéréseket tapasztalatunk a vállalkozások gazdasági ág szerint pályázati 
terveiben. Míg minden ágazatban nagyobb pályázati terveket tapasztaltunk a múltbeli 
tényleges pályázati gyakorlathoz képest látványos, hogy ez a nagyobb pályázati kedv 
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leginkább az ipari vállalkozásoknál ugrott meg. Körükben többségbe kerültek 
a pályázatot tervező vállalkozások. 

 

3. ábra. A pályázók aránya az iparákagok belül (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arra a kérdésre, hogy a vállalkozások elsősorban miért kívánnak pályázatot 
benyújtani azt találtuk, hogy a legtöbben akkor pályáznak, ha van a pályázathoz 
illeszkedő projektjük, illetve ha a fejlesztési terveik illeszkednek a pályázati kiíráshoz. 
Sokan a pályázatokra kedvező forrásbevonási lehetőségként tekintenek, továbbá 
viszonylag sokan jelölték meg az új kormány gazdaságpolitikája iránti bizalmat mint 
motiváló tényezőt. A legnagyobb eltérés a pályázati tapasztalattal rendelkező és nem 
rendelkező vállalatok között a kormányzat vállalkozáspolitikája iránti bizalommotiváló 
tényezőként való említése és a tanácsadók, mások tapasztalatainak szerepénél a 
döntésben. A pályázási tapasztalattal nem rendelkezők pályázati szándékát lényegesen 
jobban befolyásolja a kormányzattal szembeni bizalom és a „tanácsadók” véleménye a 
pályázati tapasztalattal rendelkezők viszont úgy tűnik, döntésekben lényegesen kevésbé 
hallgatnak a kampányok vagy mások szavára. 
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4. ábra. Miért pályázik? 

 

 

Ezzel párhuzamosan azok között, akik nem pályáznak az ÚSZT keretében a 
legtöbben a piaci bizonytalanság miatt nem terveznek pályázatot benyújtani. 
Ugyanígy sokan jelölték meg visszatartó tényezőként a pályázati kiírás kritériumaival 
kapcsolatos aggályaikat, a túl magas önerőt és az alacsony nyerési esélyt. 
Ugyanígy az eddigi empirikus kutatásokkal összhangban a pályázással járó 
adminisztrációt is sokan kifogásolták.  

Az eddigi pályázási tapasztalattal rendelkező és nem rendelkező vállalkozásokat 
összevetve láthatjuk, hogy a legnagyobb eltérés a pályázat elkészítésével és 
benyújtásával kapcsolatos állítások esetében volt, illetve a pályázási tapasztalattal nem 
rendelkezőket a pályázatok teljesítése során a kötött gazdálkodás jobban elrettenti, 
mint a pályázási tapasztalattal már rendelkezőket. 
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5. ábra. Miért nem tervezi, hogy pályázik? 

 

 

Amint azt a következő táblázatban láthatjuk, hogy tapasztalataink hasonlóak az 
eddigi kutatások eredményeihez. Az eddigi kutatásokban a piaci bizonytalanság 
tényezője nem szerepelt, míg nálunk az első helyre került. Visszatartó okként 
közvetlenül ezután jelölték meg a válaszadók, hogy nincs a pályázathoz illeszkedő 
projektjük, amely Szirmai és szerzőtársainál [2008] a negyedik helyen szerepet. Az 
eddigi kutatásokkal konzisztensen pályázati kiírásnak való meg nem felelést az elsők 
között jelölték meg a válaszadók a távolmaradás okaként. A korábbi pályázatokkal 
kapcsolatos rossz tapasztalatok továbbra is hátul áll a listán. Míg Makó [2007] 
kutatásában az önerő jelentette az elsődleges gondot, addig nálunk ez csak az ötödik 
helyen szerepelt. Az NFGM [2008] kutatásában visszatartó okként az első helyen 
szerepelt, hogy a vállalkozók úgy vélték, kicsi a nyerés esélye. Ezt a mi felmérésünkben 
is sokan jelölték meg, a harmadik leggyakoribb válasz volt. A pályázatírással 
kapcsolatos tapasztalatok hiánya, gondját viszonylag kevesen említették, így listánkon 
is hátul szerepelt, akárcsak Szirmai és szerzőtársai esetében. 
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4. táblázat. A pályázatoktól való távolmaradás okai, akadályok a pályázati rendszerben – 
fontossági sorrend (mennyire ért egyet, illetve milyen gyakran jelölték meg a válaszadók) 

 Szirmai et al. [2008] Makó [2007] NFGM [2008] HÉTFA[2011] 

1. 
Lassú döntéshozatal, 

körülményes a 
pénzhez jutás 

Túl nagy az önerő 
Kicsi a nyerés 

esélye 
A piaci bizonytalanság 

miatt 

2. Túl magas önrész 
Kicsi a nyerés 
valószínűsége 

Nem hallott a 
pályázatokról 

Nincs a kiíráshoz 
illeszkedő projektje 

3. 
Túlzott 

adminisztráció, 
időigényes megírás 

Nem felel meg a cég a 
pályázati kiírásnak 

Nem tud eleget 
tenni a 

feltételeknek 
Kicsi a nyerés esélye 

4. 
Céljainak nem 

felelnek meg a kiírási 
feltételek 

Egyéb ok 
Egyéb ok miatt 
nem pályázik 

Nem tudok eleget tenni 
a pályázati 

feltételeknek 

5. 
A vállalkozás nem 
felel meg a kiírás 

feltételeinek 

Nem tudnak eleget tenni 
a nyertes pályázóval 
szemben támasztott 
követelményeknek 

Nem szeretné 
megkötni a 

gazdálkodását a 
pályázati feltételek 

betartása miatt 

Túlságosan nagy a 
saját rész aránya 

6. 

Rossz személyes 
tapasztalatai vannak a 

pályázatokkal 
kapcsolatban 

Túl időigényes a 
pályázati folyamat 

Túl nagy teher a 
pályázat 

elkészítése 
Szakértő lebeszélt 

7. 
Külső szakértőt kell 
alkalmazni, ami túl 

drága 

Bonyolult, 
áttekinthetetlen pályázati 

struktúra 
 Egyéb okok 

8. 

Környezetében, 
másoktól kedvezőtlen 

dolgokat hallott a 
pályázásról 

Rossz tapasztalatok 
vannak az előző évekről 

 
Korábbi pályázatokkal 

kapcsolatos rossz 
tapasztalatok 

9. 

Nem ért a 
pályázáshoz, nincs 

ideje, kellő kapacitása 
hozzá 

Az összeg elnyerése csak 
csúszópénzzel lehetséges 

 
Túl nagy energia lenne 
nekem pályázatokkal 

foglalkozni 

10. 
Nem tudja, honnan 

szerezzen információt 
a pályázatokról 

Nem hallott a pályázati 
lehetőségekről 

 

Nem szeretném 
megkötni a 

gazdálkodásomat a 
pályázati feltételek 

betartása miatt 

11.    

Környezetemben 
működő pályázók 

rossz példája 
elkedvetlenített 

13.    

A kiíráshoz nem 
illeszkedik a 
legfontosabb 

projektem 

14.    
Nem értek a pályázat 

íráshoz 

15.    

A pályázat mértéke 
[támogatás összege] 

nem illeszkedik 
fejlesztési terveimhez 

16.    
Más kedvezőbb forrás 
bevonási lehetőségei 

voltak 

17.    Szakértő lebeszélt 
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Megvizsgáltuk azt is, hogy milyen fejlesztéseket terveznek, illetve egyes 
fejlesztési lehetőségek iránt milyen keresletet mutatnak a vállalkozások. 
A vizsgálat során külön is megnéztük a budapesti és vidéki vállalkozások közötti 
eltéréseket, mivel a fejlesztési források e két csoport számára eltérő szerkezetben állnak 
rendelkezésre. 

A támogatások iránti keresletben, mind a foglalkoztatást növelő támogatások, 
mind a beruházást ösztönző támogatások esetében 30 százaléknál és 50 százaléknál 
találtunk töréspontot: A legtöbben ezen értékeknél változtatnák meg döntésüket úgy, 
hogy most már igénybe vennék a támogatásokat. Láthatjuk ugyanakkor, hogy míg a 
beruházási támogatást már az alacsonyabb értékeknél is többen igénybe vennék, 
az eltérés 50 százalék környékén jelentősen mérséklődik, mivel a foglalkoztatási 
támogatásokat a többség csak ettől az értéktől venné igénybe. Utóbbiak iránt egyébként 
minden támogatási arány mellett alacsonyabb a kereslet, vagyis a vállalkozások 
könnyebben „meggyőzhetőek” egy új beruházás elindításáról, mint egy új munkavállaló 
felvételéről. 

 

6. ábra. Támogatások iránti kereslet (%) a támogatási intenzitás függvényében 

 

 

A vállalkozások jelentős többsége a gép- és eszközpark cseréjét, munkahelyek 
létrehozását, illetve marketingfejlesztést tervezi. A jelentősen eltérnek a budapesti és 
vidéki vállalkozásoknál. A beruházást nem tervezők között a vidéki vállalatok aránya 
valamelyest magasabb, mint a budapestieké. Az eszközpark bővítését magasabb 
arányban tervezik vidéken, míg a létszámnövekedést tervező vállalkozások aránya 
Budapesten magasabb. 
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7. ábra Milyen beruházást terveznek a vállalkozások? 

 

 

Pályázati forrásokra leginkább a gép-és eszközpark cseréjénél, illetve új 
telephely létrehozásánál számítanak a felmérésünkben szereplő vállalkozások. Az alábbi 
ábra megmutatja, hogy a pályázati forrásokkal a vidéki városokban működő 
vállalkozások szinte minden bővítés tekintetében 10-20 százalékkal magasabb arányban 
számoltak. Ez egyedül az új termék bevezetésénél, illetve a marketingfejlesztésnél tért 
el, ahol nagyjából hasonló arányban választották a vállalkozásvezetők a pályázatokat 
mint finanszírozási forrást. 

 

8. ábra. Az adott fejlesztést pályázati forrásból is finanszírozni kívánók aránya 
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1.5. Összefoglalva: javuló összhang tapasztalható a vállalkozók 
és a vállalkozáspolitika között, ezért egyelőre kedvezőek a 
várakozások 

A fejlesztéspolitika intézményrendszerének átalakítására számos követelés 
hangzott el az elmúlt években, amelyek elsősorban az adminisztráció egyszerűsítését és 
a források célzottabbá tételét hangsúlyozták. Az új kormány deklarált és egyelőre 
követett célja is a kettőre irányult, amellyel kapcsolatban nagyon erős elvárásokat 
mutattak a vállalkozók: a támogatásokhoz kötődő adminisztrációs terhek csökkentésére 
és a racionalizálásra. 

A fejlesztéspolitika, illetve vállalkozásfejlesztés horizontális céljai között már az 
előző kormányzati ciklusban is megfogalmazódott a munkaerő-termelékenység 
növelése, a szektor világgazdaságba integrálása, valamint a vállalatok közötti 
együttműködések hatékonyságának növelése. Ezek egészültek ki a 
munkahelyteremtéssel, részben már az előző kormányzat idején a gazdasági válságra 
adott válaszként, de leginkább az új kormány megjelenése erősített fel ezt a kormányzati 
szándékot. 

A vállalkozások körében végzett felmérésünk azt mutatja, hogy az eddigi 
fejlesztéspolitika megítélése a vállalkozók körében kifejezetten negatív volt, ennél már 
csak saját önkormányzatuk gazdaságfejlesztési tevékenységéhez viszonyultak 
negatívabban. A vállalkozások jellemzői alapján nem tudtunk olyan csoportot 
azonosítani, amely esetében ezek a vélemények valamelyest pozitívabbak lettek volna. 
Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos várakozások azonban nem csak relatív, 
de abszolút értelemben is pozitívakká váltak. Ez feltehetően annak is köszönhető, hogy 
a fejlesztéspolitika elsődleges céljaként megjelölt munkahely-teremtési és 
gazdaságfejlesztési szándékokkal többnyire egyetértenek a vállalkozások. 
Bár az előzetes nyilatkozatokban többször elhangzott a kérés a források 
széttagoltságának csökkentésére, a kormányzat fókuszálási szándékai (egy ágazat vagy 
beruházástípus kiemelt támogatása) közepes elfogadottsággal rendelkeznek csak, 
míg szinte egyöntetű az egyetértés azzal, hogy a kisebb összegű, 100 millió forint alatti 
pályázati pénzek tudnának jobban hasznosulni. A vállalkozások az együttműködéseket 
segítő (klasztereket, területi vagy ágazati együttműködéseket célzó) szándékokkal 
értenek legkevésbé egyet, noha ez esetben sem elutasítóak. Ezek a fenntartások abból is 
fakadhatnak, hogy amint a következő fejezetben láthatjuk, a vállalkozók egymás iránti 
bizalma meglehetősen alacsony. 

Miközben a résztvevők a vállalkozói szervezetek támogatásával kapcsolatosan 
fenntartásokkal viseltetnek, a felmérés során azt találtuk, hogy azok a vállalkozások, 
amelyek tagjai valamely szervezetnek, tehát társadalmilag beágyazottabban működnek, 
gyakrabban pályáznak. Ez egyrészt azt feltételezi, hogy a szervezeten belül könnyebben 
kapnak információt az egyes pályázati lehetőségekről, másrészt pedig azt, 
hogy a szervezet hozzásegíti őket a lehetséges partnerekkel történő kapcsolatfelvételhez 
(például az együttműködésre irányuló pályázatok kapcsán). 

Az Új Széchenyi Tervvel kapcsolatos pozitív várakozásokat jelzi, hogy sokan 
terveznek pályázni az ÚSZT-ben, és közülük is viszonylag sokan jelölték be a 
kormányzat gazdaságpolitikája iránti bizalmat mint a pályázás ösztönzőjét. 
A fejlesztéspolitika átalakításának sikeres elfogadtatását mutatja, hogy többen terveznek 
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pályázni az ÚSZT keretében, mint tették eddig és a pályázástól távol maradók között is 
csökkent a fejlesztéspolitika által generált okok súlya. Az a tény, hogy a pályázást 
hátráltató tényezők listáján hátrébb szorult a túl magas önrész aránya, azt jelzi, hogy a 
fejlesztéspolitika egyelőre sikeresen tudta elfogadtatni azt is, hogy 2011-től visszaálltak 
a pályázatok a 2010-et megelőző alacsonyabb támogatási intenzitási szintre. 
A kormányzat sikereként értékelhető az adminisztrációs nehézségek miatti távolmaradás 
arányának visszaszorulása is a korábbi felmérésekhez képest. Úgy tűnik azonban, 
az Új Széchenyi Terv sikerének komoly korlátja lehet a vállalkozások körüli piaci 
bizonytalanság, ami a pályázással kapcsolatos legfőbb visszatartó erővé vált. 

A fejlesztéspolitika célkitűzései közel esnek a vállalkozások beruházási 
terveihez, a munkahelyteremtéshez kapcsolódó beruházásokat tervezők aránya magas. 
A legtöbben a gép- és eszközpark cseréjét tervezik, ezért a vállalkozások számára 
kifejezetten kedvező lépés volt, hogy a GOP 2. prioritásában kiírt új pályázatok nagy 
része automatikus pályázatként került meghirdetésre. 

Összességében a kutatás azt mutatja, hogy a kormányzat a fejlesztéspolitika 
céljainak megfogalmazásakor és eszközrendszerének átalakításakor is figyelembe vette 
a vállalkozások, vállalkozói szervezetek részéről érkező igényeket, még akkor is, ha sok 
olyan vállalkozás van, amely továbbra is úgy gondolja, hogy nem tud megfelelni a 
pályázati feltételeknek, illetve kicsi a nyerés esélye. A célok tekintetében fontos lesz 
odafigyelni arra a tényre, hogy a vállalkozások már kisebb támogatás mellett is 
hajlandóak eszközberuházásokba fogni, míg munkahelyteremtésbe csak nagyobb 
támogatás mellett vágnának bele, és ez utóbbit egyelőre lényegesen kevesebben is 
tervezik. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy amint arra más kutatások rámutattak a 
fejlesztéspolitika megítélése még a közvetlen tapasztalattal rendelkezők körében is 
nagyon erősen függenek a kormányzat politikai megítéléstől, bár a közvetlen pályázati 
tapasztalattal rendelkezők körében általában ezek a torzítások kisebbek, így minél 
szélesebb vállalkozói rétegeket ér el a fejlesztéspolitika annál erősebben függ 
megítélése saját eredményeitől. 

A kutatás első felében azt vizsgáltuk, hogy vajon a kormányzati 
fejlesztéspolitikai elképzelések mennyire találkoznak a vállalkozók ez irányú 
keresletével. Azt a kérdést azonban, hogy vajon a hagyományos fejlesztéspolitika 
mögötti gazdaságfilozófiát, melyben az állam mint a támogatások osztója jelenik meg, 
a vállalkozások fejlesztésében milyen feltételek mellett lehetne átalakítani egy, 
a vállalkozások közötti értékteremtő tranzakciók létrejöttét segítő vállalkozáspolitikává, 
egyelőre nem érintettük. A következőkben ezzel a kérdéssel foglalkozunk 
részletesebben. 
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2. A VÁLLALKOZÁSOK KAPCSOLATAI ÉS BIZALMI 

INFRASTRUKTÚRÁJA MAGYARORSZÁGON 

2.1. Elméleti keret: a vállalkozások kapcsolatairól az új 
intézményi közgazdaságtan perspektívájából 

A kutatás a hazai kis- és közepes vállalkozások (kkv-k) növekedési, 
versenyképességi problémáit új szemszögből vizsgálja meg. Kiindulópontja, hogy a 
kkv-k sikeressége azon múlik, képesek-e más gazdasági szereplőkkel (beszállítókkal, 
vevőkkel stb.) együttműködni. Az együttműködési képesség legfőbb feltételének a 
bizalmat tekinti, és hangsúlyozza, hogy a bizalom megteremtésében kulcsszerepet 
játszanak az informális és formális társadalmi intézmények (normák, gyakorlatok, 
játékszabályok).  

Kutatásunk elméleti háttere az új intézményi közgazdaságtan, amelynek 
irodalmában egyre inkább teret nyer a felismerés, hogy pusztán az állami jogrendet és 
szabályozást vizsgálva nem érthető meg a gazdaság működése (North [1990], Acemoglu 
[2004], Dixit [2004]). Az informális mechanizmusok különösen fontosak a fejlődő, 
illetve tranzíciós gazdaságokban: a gyenge állami jogrend pótlékául szolgálhatnak, 
ugyanakkor gátját is jelenthetik a „személytelen cserén” (Greif [2006], V. Smith [2008]) 
alapuló gazdasági rend kiépülésének. A kutatás elsődleges eredménye, hogy az eddigi 
vizsgálatoknál teljesebb körűen mutatja be azt a sokrétű intézményrendszert, amely a 
hazai kis és közepes vállalkozások valódi működési kereteit adja.  

A hazai empirikus irodalomban is növekvő figyelem övezi a bizalmat. Az eddigi 
kutatások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy képet formálhassunk a különböző 
társadalmi csoportok különféle (családi, baráti, kisközösségi, politikai, gazdasági) 
kontextusokban tanúsított bizalmi attitűdjéről (Tóth [2009], Giczi – Sík [2009]). 
A bizalom kialakulásának és fennmaradásának megértéséhez ugyanakkor túl kell lépni 
a bizalmi attitűd és viselkedés elterjedtségének feltárásán, és a bizalmat 
befolyásoló informális és formális intézményeket is be kell vonni a vizsgálatba 
(Kornai et al. [2004]).  

Kutatásunk első lépése a bizalmat támogató személyes attitűdök, preferenciák 
azonosítása (Gintis et al. [2006]). A második lépés a bizalom és az intézmények közötti 
interakció feltárása. Egy gazdasági tranzakció esetén ugyanis a másik fél ígéretébe 
vetett bizalom attól függ, mennyire tudja a másik fél hitelesen elkötelezni magát az 
ígérete betartása mellett. Az elköteleződés hiteléül informális és formális szerződéses 
garanciák szolgálhatnak, amelyek egy tágabb intézményi környezetbe ágyazódnak 
(North [1990]). A bizalmat támogató informális és formális intézmények összességét 
ezért saját korábbi kutatásainkban a „bizalom infrastruktúrájának” neveztük 
(Balás et al. [2009]).  

A gondolat, hogy a magyar társadalom és gazdaság szerkezetét egyfajta 
kettőség jellemzi, különböző formákban visszatérő gondolata a magyar 
társadalomtudományoknak. Említhetjük Erdei kettős társadalom elméletét, 
Szelényi „két háromszög” modelljét vagy a „második gazdaság” fogalmát 
(áttekintés: Csite [1997]). Az újabb közgazdasági irodalomban a kettősség gondolata a 
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világgazdaság vérkeringésébe való bekapcsolódás kérdése kapcsán jelenik meg. 
Eszerint a hazai gazdasági szereplőknek csak egy kis része képes a bekapcsolódásra, 
nagyobb részük nem tud kitörni a lokális piacok, a bevált személyes, de szűkös üzleti 
kapcsolatok világából (Kopasz [2001], Szerb – Márkus [2008], Kuczi [2000]). 
Úgy véljük, a magyar gazdaság szegmentált vagy integrált volta megragadható a 
vállalkozások által használt irányítási mechanizmusok közötti különbségtétel 
segítségével. 

2.2. Bizalom és üzleti siker a magyar vállalkozók körében 

2.2.1. A magyar társadalmat jellemző bizalmi attitűdök hatása alól 
a vállalkozók sem vonhatják ki magukat 

Nemzetközi összehasonlításban a magyar társadalmat az emberekkel szembeni 
általános bizalmi attitűd alacsony szintje jellemzi (Skrabski [2003], Medgyesi – Tóth 
[2005]), miközben erőteljes bizalmat fejezünk ki a legszűkebb személyes 
környezetünkben: családunkban, barátainkban, ismerőseinkben (Giczi – Sík [2009]). 

Felmérésünk szerint ez a dualitás a magyar vállalkozók körében is megjelenik. 
Arra a kérdésre, hogy egyetért-e azzal, hogy a legtöbb emberben meg lehet bízni, 
1–4 skálán mérve az átlagos válaszérték 2,43 volt. Ez nagyon közel esik ahhoz az 
értékhez (2,39), amelyet a TÁRKI 2004-es reprezentatív lakossági felmérése mutatott ki 
(Medgyesi – Tóth [2005]). Ezzel szemben a családba vetett bizalom értéke a magyar 
vállalkozók körében 3,96. Amint a lakosság egésze, a vállalkozók is nagyon bíznak a 
családjukban. 

 

5. táblázat. Vállalkozók bizalmi attitűdjei – átlagos értékek 

Állítás 
(1 – egyáltalán nem értek egyet, 4 – teljesen egyetértek) 

Átlagos érték 

A legtöbb emberben meg lehet bízni 2,43 

A magyarokban általánosságban meg lehet bízni  3,10 

A családjában meg lehet bízni 3,96 

A legtöbb vállalkozásban meg lehet bízni 2,16 

 

Az általános bizalom alacsony szintje a vállalkozók populációján belül is 
megjelenik. Arra a kérdésre, hogy egyetért-e azzal, hogy „a legtöbb vállalkozásban meg 
lehet bízni”, az átlagos válaszérték 2,16 volt, ami lényegesen alacsonyabb az egész 
lakosságra vonatkoztatott bizalmi mutatónál. A vállalkozók tehát átlagosan rossz 
véleménnyel vannak egymásról, egymást még kevésbé tartják bizalomra méltónak, mint 
általában a magyarokat, illetve „a legtöbb embert”. Ez egybecseng azzal, 
hogy a magyarok a vállalkozásokat nem igazán tartják tiszteletre méltó, a közjóhoz 
hozzájáruló társadalmi szereplőknek (Csite [2009]).  

Az emberekbe és a vállalkozókba vetett általános bizalom statisztikailag 
összefügg: minél kevésbé bízik valaki az emberekben, annál kevésbé bízik 
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a vállalkozókban is. A vállalkozói populáción belüli bizalom szintjére tehát a gyenge 
általános bizalom kimutathatóan rányomja bélyegét. 

2.2.2. A magyar vállalkozók többsége gyanakvóan fordul új üzleti 
partnereihez 

A vállalkozók egymásról alkotott általános véleménye mellett azt is 
megvizsgáltuk, mennyire fordulnak ténylegesen bizalommal egymáshoz. 
A vállalkozókat eredendően jellemző bizalmi viselkedést úgy próbáltuk megragadni, 
hogy megkérdeztük, hogyan reagálnának egy ismeretlen, de tartalmilag vonzó ajánlatot 
tevő másik vállalkozó megkeresésére. A válaszadóknak két állításról kellett 
eldönteniük, mennyire jellemzőek rájuk: 

Ha sikerülne is megállapodnunk, a kapcsolat kezdetén gyanakvó (rendkívül 
óvatos) lennék.  

Ha bizalmat érzékelnék, bizalommal viszonoznám akkor is, ha nem adna 
kézzelfogható garanciát.  

Az első kérdésre válaszolók 73 százaléka volt inkább gyanakvó, mint a másikban 
megbízó, a második kérdésre válaszolóknak pedig 62 százaléka. 
A két kérdésre adott válaszok összefüggtek: aki eleve bizalommal fordul a másik félhez, 
az hajlott arra is, hogy viszonozza a bizalmat. A magyar vállalkozók gyanakvását oldja 
valamelyest, ha bizalmat érzékelnek a partnerük részéről. A gyanakvás falát néha áttöri 
a másik személy felénk irányuló bizalma. 

2.2.3. A bizalom mégis létrejön a tényleges üzleti kapcsolatokban – bizalom 
nélkül nincs együttműködés 

A gazdasági együttműködés sikere szempontjából nem az a kulcskérdés, milyen 
az érintettek bizalmi attitűdje vagy viselkedése, hanem hogy milyen fokú bizalmat 
sikerül ténylegesen létrehozni egy üzleti kapcsolatban. Az intézményi gazdaságtan 
központi állítása, hogy ezt a vállalkozók attitűdjén és viselkedésén túl a felek 
rendelkezésére álló, a bizalmat támogató szerződéses garanciák is befolyásolják. 

Minden vállalkozónak két tranzakcióra vonatkozóan tettünk fel kérdéseket. 
Először arra kértük őket, gondoljanak egy konkrét, tipikus vállalkozásra, amelytől a 
vállalkozásuk szolgáltatást vagy terméket rendel meg. Ezután pedig arra, 
hogy gondoljanak egy tipikus megrendelőjükre, illetve vevőjükre. A két tranzakciós 
kapcsolatot jellemző bizalom szintjét úgy ragadtuk meg, hogy a következő három állítás 
értékelésére kértük a vállalkozókat:  

Az üzletfelem kihasználja a lehetőséget, ha az én rovásomra növelheti a profitját. 

Az üzletfelem nagyon együttműködő és segítőkész, ha nehézségeim adódnak. 

Az üzletfelem ígéreteire nyugodtan ráhagyatkozhatok. 

A három állítás a bizalomra méltóság három aspektusát ragadja meg. 
Az első arra kérdez rá, mennyire kell tartani az üzletfél opportunista viselkedésétől. 
A második arra, hogy az üzleti partner mennyire hajlandó pozitív lépéseket tenni, 
áldozatokat hozni a kapcsolat érdekében. A harmadik állítás pedig az üzletfél 
hozzáállása mellett az ígéretei teljesítésére való képességét is magában foglalja. 
A három állításra adott válaszok szorosan összefüggtek egymással mind a megrendelői, 



 

37 

mind a beszállítói kapcsolatokban, ezért az elemzésekben egy közös tranzakciós 
bizalom változóba vontuk össze őket. 

 

6. táblázat. A megrendelő üzletfélbe vetett bizalom mértéke – válaszok eloszlása (%)* 

 Az üzletfelem 
kihasználja a 

lehetőséget, ha az 
én rovásomra 

növelheti a 
profitját. 

Az üzletfelem 
nagyon 

együttműködő és 
segítőkész, ha 
nehézségeim 

adódnak. 

Az üzletfelem 
ígéreteire 

nyugodtan 
ráhagyatkozhatok. 

Egyáltalán nem 
jellemző 

50,6 4,1 4,8 

Inkább nem jellemző 28,9 12,7 6,7 

Inkább jellemző 12,3 34,5 31,7 

Teljesen jellemző 8,2 48,7 53,2 

* A beszállítói kapcsolatokra kapott adatok csaknem pontosan azonosak. 

 

Míg az attitűdök és a viselkedés szintjén a magyar vállalkozókat nagyfokú 
bizalmatlanság jellemzi, a megvalósuló, működő üzleti kapcsolataikban létrejön a 
bizalom. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy könnyen létrejön, és az általános 
bizalmatlanság nem gátló tényező. Ezt erősíti meg, hogy a gazdasági kapcsolatok nagy 
többsége nem működőképes magas szintű bizalom nélkül. 

2.2.4. Az üzleti siker kulcsa a bizalom 

A siker és a bizalom összefüggését az egyes üzleti kapcsolatok és a vállalkozás 
szintjén is megvizsgáltuk. A megrendelői és a beszállítói kapcsolatoknál nem csak az 
üzletfélbe vetett bizalomra kérdeztünk rá, hanem a tranzakciók sikerességére is. 
A sikerességet a megkérdezett vállalkozó szubjektív percepciója alapján mértük. 
A válaszadónak arra a kérdésre kellett választ adnia, hogy üzleti szempontból sikeresnek 
tartja-e az adott kapcsolatot. 

 

7. táblázat. Összefüggés az üzletfélbe vetett bizalom és a kapcsolat sikeressége között 

A modell szignifikanciaszintje: 0,000 

 

Határozott pozitív összefüggést találtunk a kapcsolat érzékelt sikere és az 
üzletfélbe vetett tranzakciós bizalom között. Annál sikeresebb a kapcsolat, minél inkább 

A kapcsolat üzleti szempontból sikeresa B 

Intercept ,294 
Inkább jellemző 

üzleti partnerbe vetett bizalom ,256 
Intercept -1,316 

Teljesen jellemző 
üzleti partnerbe vetett bizalom ,597** 
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megbíznak a megkérdezettek az üzleti partnerükben. Ez megerősíti azt az elméleti 
kiindulópontunkat, hogy a bizalom az együttműködés sikerének kulcsa. 
Felmerülhet kérdésként, hogy az üzletfélbe vetett bizalom és az üzleti siker között az 
okozatiság iránya milyen irányú. A bizalmi mutató olyan kérdéseken alapul, amelyek 
konkrétan az üzletfél opportunizmusára, kooperativitására és ígéreteinek 
megbízhatóságára vonatkoznak, ezért ezeket a válaszadók feltehetően a kapcsolatuk 
sikerességétől függetlenül meg tudják ítélni. Három hatásmechanizmust érdemes 
elkülönítenünk: (1) az elméleti közgazdasági irodalom állításának megfelelően, a 
bizalom előfeltétele a sikernek; (2) üzleti siker esetén a vállalkozó optimistábban 
nyilatkozik a partnere megbízhatóságáról (függetlenül annak tényleges viselkedésétől); 
vagy (3) az üzleti partnert ösztönzi megbízhatóságra, ha egyszer üzletileg sikeressé 
válik a kapcsolat.  A 2. hatást intuitíve nem tartjuk túl valószínűnek (legalábbis az egész 
vállalkozói populáció szintjén), mivel a vállalkozóknak erős érdekük fűződik ahhoz, 
hogy reálisan mérjék fel az üzleti partnereiket. A 3. hatásmechanizmusra a 
közgazdasági magyarázat az lehet, hogy a sikeres üzleti kapcsolatot megéri hosszabb 
távon fenntartani, amihez fontos a másik fél bizalmának megőrzése. Ugyanakkor ez az 
érvelés visszavezet az 1. mechanizmushoz, hiszen azt állítja, hogy egy sikeres 
kapcsolatot is úgy lehet fenntartani, hogy megszerezzük, fenntartjuk a másik fél belénk 
vetett bizalmát. Ezért elméleti megfontolásokból a bizalomtól az üzleti siker irányába 
mutató okozatiságot tekintjük dominánsnak. 

A vállalkozás szintjén a sikeresség egy fontos mérőszáma a nettó árbevétel 
növekedési üteme. Többváltozós adatelemzés alapján állíthatjuk, hogy ez szintén 
összefügg a tipikus üzletfelekbe vetett bizalommal. Akik jobban bíznak üzletfeleikben, 
átlagosan gyorsabban nőnek. 

2.3. A bizalom infrastruktúrája 

2.3.1. „Kapcsolatháló-kapitalizmus”: a személyes kapcsolatháló mint a 
bizalom és siker kulcsa 

A bizalom infrastruktúrájának legfontosabb elemét a személyes kapcsolatok 
jelentik. Ez támasztja alá először is, hogy a vállalkozók kevés hajlandóságot mutatnak 
arra, hogy túllépjenek a személyes kapcsolataik hálóján. A következő kérdést tettük fel: 

Képzelje el azt a helyzetet, hogy egy ismeretlen vállalkozó bejelentkezik Önhöz 
és egy tartalmilag vonzó ajánlatot tesz. Mennyiben igaz a következő állítás az Ön 
reakciójára?  

Csak akkor kötnék vele üzletet, ha a személyes ismeretségeimen keresztül 
ki tudnám deríteni, hogy megbízható-e. 

A megkérdezettek 67,4 százaléka nyilatkozott úgy, hogy jellemző rá az állítás; 
ezen belül 28,8 százalék állította, hogy „teljesen jellemző”. A vállalkozók közel 
harmada tehát egyáltalán nem köt üzletet, ha nem „éri el” az ügyfelét személyes 
kapcsolatain keresztül. További egyharmada szintén nem szívesen köt így üzletet. És 
csak a fennmaradó harmadára igaz, hogy hajlandó a személyes kapcsolathálóján túl is 
terjeszkedni. 
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8. táblázat. Személyes kapcsolatháló fontossága új üzleti kapcsolat esetén 

Mennyiben igaz a következő állítás az Ön reakciójára? – Csak akkor 
kötnék vele üzletet, ha a személyes ismeretségeimen keresztül ki tudnám 
deríteni, hogy megbízható. 

Válaszok eloszlása 
(%) 

Egyáltalán nem jellemző 12,6 

Inkább nem jellemző 20,0 

Inkább jellemző 38,6 

Teljesen jellemző 28,8 

 

A személyes kapcsolathálóhoz ragaszkodás „kifizetődik” a bizalom 
szempontjából, amelyről pedig láttuk, hogy a bizalom kulcsa. A tipikus üzleti 
kapcsolatokban az előzetes személyes viszonyokon alapuló kapcsolatfelvétel pozitívan 
függ össze a bizalommal, az előzetes ismeretség nélküli vagy az üzletfél piaci 
ismertségén alapuló kapcsolatfelvétel pedig negatívan. A bizalom tehát egyértelműen 
nagyobb mértékben van jelen azokban az üzleti tranzakciókban, amelyeknél az 
üzletfelek közös személyes kapcsolatháló részei. A személyes kapcsolathálón kívülről 
érkező üzletfél egyértelműen nagyobb kockázatot jelent. 

 

9. táblázat. Hogyan függ össze a kapcsolatfelvétel módja és az üzletfélbe vetett bizalom? 

 Standardizált 

együtthatók (Béta) 

(Konstans)  

rokon vagy barát ajánlotta az üzletfelet ,179** 

korábbi üzletfél ajánlotta Önnek ,220** 

jól ismert piaci szereplő -,017 
Függő változó: az üzleti partnerbe vetett bizalom 
A modell jellemzői: kiigazított R2=0,059, N=574 
 

2.3.2. A bizalom infrastruktúrája személyes és személytelen, informális és 
formális elemeket is tartalmaz 

A kapcsolatfelvételt követően a bizalom fenntartásához támogató társadalmi 
környezetre van szükség. A bizalmat többé vagy kevésbé személyes szerződéskötés 
utáni garanciák támogathatják. Mindegyik tranzakció esetében megvizsgáltuk a 
következő garanciák szerepét: (1) a kapcsolatban már megtapasztalt megbízhatóság, 
(2) a kapcsolat hosszú távú természete (és ebből fakadóan a szerződés 
„önkikényszerítő” jellege), (3) baráti, rokoni viszonyokba ágyazottság, (4) személyes 
piaci reputáció, továbbá (5) a bírósági kikényszeríthetőség és (6) a nyilvános piaci 
cégreputáció. 

Az 1. és a 2. garancia a vállalkozók közötti szoros személyes üzleti kapcsolaton 
alapul. A 3. és 4. garancia már túlmutat a két személy közötti viszonyon: a tágabb 
személyes kapcsolatháló fontosságát jelzi – a 3. a szoros, üzleten túli (vagy inkább 
„inneni”) személyes kapcsolatokét, a 4. pedig a vállalkozói közösségen belüli lazább 
kapcsolatokét. A bírósági és a piaci reputációs garancia túl van a személyesség 
szféráján: ezeket személytelen garanciáknak nevezhetjük. 
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Amint az alábbi táblázat mutatja, mindegyik garanciaelemnek fontos szerepe 
van a vállalkozások közötti kapcsolatokban. A bizalom infrastruktúrája többrétegű: 
személyes és személytelen, informális és formális elemeket is tartalmaz. 

 

10. táblázat. Szerződéskötés utáni garanciák az üzleti partnerekkel való kapcsolatokban* 

Mi garantálja, hogy az üzletfele az Ön 
elvárásainak megfelelően teljesíti vállalásait? 
Mennyire jellemző, hogy… 

Jellemző 
(3-4) 

% 

Nem 
jellemző 

(1-2) 
% 

Átlagérték 
(1–4) 

Fontos, hogy a jövőben is fenn akarja velem 
tartani az üzleti kapcsolatot  (N=572) 

94,3 5,7 ,66867 

[az együttműködésünk során] korábban 
megtapasztalt személyes megbízhatóság fontos 
(N=571) 

91,9 8,1 ,74890 

Fontos, hogy üzletfelem jól ismert piaci 
szereplő (N=567) 

61,9 38,1 2,8134 

Rossz teljesítés esetén a jövőben mások sem 
kötnének vele üzletet (N=515) 

53,3 46,7 2,6147 

Részletes, bírósági úton is érvényesíthető 
szerződést kötünk (N=572) 

45,7 54,3 2,4075 

Segít, hogy baráti, rokoni viszony fűz az 
üzletfelemhez (N=566) 

16,3 83,7 1,5004 

 

2.3.3. A legfontosabb szerződéses garancia a hosszú távú, szoros személyes 
együttműködés 

Amint a fenti táblázat mutatja, messze a legtöbben (több mint 90 százalék) 
az üzletféllel kapcsolatos korábbi üzleti tapasztalatot és a kapcsolat hosszú távú jellegét 
említették mint jellemző garanciát. Ezt követi a személyes és személytelen piaci 
reputáció, majd a bírósági kikényszerítés. Nagyjából a vállalkozók fele hagyatkozik 
érdemben ezekre a garanciákra. Viszonylag kevesen, a válaszadók mintegy 20 százaléka 
említette a rokoni-baráti beágyazottságot mint szerződéses garanciát, ami különösen 
érdekes annak fényében, hogy az általános bizalom szintjén mennyire erősen kötődnek a 
vállalkozók a családjukhoz. 

Ugyanezt a sorrendet kapjuk, ha az egyes garanciáknál megadott értékeket 
(1-től 4-ig) átlagoljuk. Különösen figyelemre méltó, hogy a személyes garanciák értéke 
nagyon magas, az 1–4 skálán 3,5 fölötti. 

A magyar vállalkozók tehát döntően úgy védik a kapott szerződéses ígéreteiket, 
hogy hosszú távú, erősen személyes kétoldalú üzleti viszonyt alakítanak ki 
partnereikkel. Egy nagyságrenddel kevésbé fontosak a piaci reputációs garanciák, 
és ezeknél is valamivel kisebb a jogi szankciók szerepe. Végül, az üzleti kapcsolataikat 
ritkán ágyazzák rokoni, baráti viszonyokba, aminek egy lehetséges hipotézise, 
hogy mivel általában nem bíznak üzletfeleikben, nem akarják az üzlettel megrontani 
családi kapcsolataikat. 

2.3.4. Az üzletfelek között a bizalmat az erősen személyes jellegű garanciák 
teremtik meg elsősorban 

Többváltozós adatelemzéssel megvizsgáltuk, mely szerződéses garanciák 
teremtik meg az üzletfélbe vetett bizalmat. Kétfajta garancia hatása mutatható ki 
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egyértelműen az összes tranzakciót tekintve. Az egyik ilyen garancia a hosszú távú 
személyességen alapuló üzleti kapcsolat kiépítése, amelynek két összetevője a már 
megtapasztalt személyes megbízhatóság, illetve a kapcsolat hosszú távra tervezése 
(és ebből fakadó önkikényszerítő jellege). Mindkét összetevő hatása rendkívül erős. 
A másik bizalomnövelő garanciatípus a baráti és rokoni kapcsolatokba való 
beágyazottság. Mint láttuk, ez a vállalkozóknak viszonylag kis részét jellemzi. 
Most azt látjuk, hogy ebben a szűkebb körben azonban jelentősen hozzájárul a bizalom 
létrejöttéhez.  

Azt találtuk tehát, hogy a legszemélyesebb jellegű szerződéses garanciák: az 
üzleti kapcsolatban hosszú távon kiépülő személyes megbízhatóság, valamint a baráti, 
rokoni viszonyok a legerőteljesebb támaszai az üzletfélbe vetett bizalomnak a magyar 
kkv-szektorban.  

 

11. táblázat. A szerződéskötés utáni garanciák hatása a bizalomra 

Mi garantálja, hogy az üzletfele az Ön elvárásainak megfelelően teljesíti vállalásait? 
Mennyire jellemző, hogy… 

Standardi
zált 

együttható
k (Béta) 

(Konstans)  

részletes, bírósági úton is érvényesíthető szerződést kötünk -,046 

[az együttműködésünk során] korábban megtapasztalt személyes megbízhatóság fontos ,217** 

fontos, hogy a jövőben is fenn akarja velem tartani az üzleti kapcsolatot ,154** 

rossz teljesítés esetén a jövőben mások sem kötnének vele üzletet ,061 

fontos, hogy üzletfelem jól ismert piaci szereplő -,050 

segít, hogy baráti, rokoni viszony fűz az üzletfelemhez ,133** 

a: függő változó. az üzleti partnerbe vetett bizalom 
a modell jellemzői: kiigazított R2=0,130, N=577 

2.4. A bizalomra ható tényezők 

2.4.1. Tranzakciós jellemzők hatása a bizalomra: az erősek, 
az elkötelezettek és a hosszú távra tervezők bíznak 

Az üzleti tranzakciók jellemzői befolyásolják az üzletfelek közötti bizalom 
kialakulását is. A tranzakciós költségek gazdaságtana hagyományosan három alapvető 
tranzakciós jellemzőt különböztet meg: a specifikus beruházások nagyságát, a teljesítést 
övező bizonytalanság fokát és a tranzakció alkalmi vagy ismétlődő jellegét 
(Williamson [2002], lásd még Kopasz [2005], Csabina et al. [2001]). 

Hosszú távra tervezés. Ha a felek hosszú távra terveznek, a „jövő árnyéka” 
kooperatív stratégiákra ösztönzi őket, ami kölcsönös bizalmat szül. 
(A pozitív összefüggést erősíti az ellenkező irányú hatás: bizalom hiányában nem 
fognak hosszú távra tervezni.) 
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Tranzakciós bizonytalanság. Ha nagyfokú a bizonytalanság, a felek nem 
hagyatkozhatnak egyszerű, könnyen kikényszeríthető szerződésre, ezért fontos a 
bizalom kiépítése. Ugyanakkor bizonytalanság esetén vélhetően nehezebb kialakítani az 
együttműködés stabil kereteit, amelyek szükségesek a bizalom megteremtéséhez. 
A hatás tehát elméletileg nem egyértelmű. 

Tranzakció-specifikus beruházások. Specifikus beruházások esetén a felek 
bizonyos fokig bezárják magukat az üzleti kapcsolatba. A kapcsolat megszakításával 
járó szankciók (reputáció, bíróság) kevésbé alkalmazhatók, a feleknek maguknak kell 
megoldaniuk a felmerülő vitákat. Jelentős beruházásokra azonban vélhetően nem 
hajlandók, hacsak nem viszonylag magas a kölcsönös bizalom szintje. 
A specifikus beruházás jelenléte tehát várakozásaink szerint magas bizalommal jár 
együtt. 

Relatív alkuerő. A fenti tényezőkön túl azok folyományaként érdemes még egy 
tényezőt vizsgálni a kapcsolatok irányításával és a bizalom kialakulásával kapcsolatban. 
A kapcsolat megszakítása általában nem egyformán érzékenyen érinti a két felet. 
Minél nagyobb a különbség a két fél között abban, hogy mennyire könnyen találnak 
alternatív szerződéses partnert a kapcsolat megszakadása esetén, annál egyenlőtlenebb a 
két fél alkuereje. Az erősebb alkupozíció eredendően kiszolgáltatott helyzetbe hozza a 
másik felet, aki így ösztönözve lesz arra, hogy fenntartsa a másik fél bizalmát. 
A nagyobb alkuerejű félnek is érdekében áll ugyan bizalmat kelteni önmaga iránt, 
de ehhez módot kell találnia arra, hogy hitelesen elköteleződjön (például reputációt kell 
kiépítenie). Ez költséges, így arra számíthatunk, hogy a bizalmi aszimmetria fennmarad. 

Az elvégzett többváltozós elemzés alapján igazolást nyert, hogy a hosszú távra 
tervezett kapcsolat, a nagyobb specifikus beruházás és a megkérdezett nagyobb 
alkuereje mind növeli az üzletfélbe vetett bizalmat. A bizonytalanság hatása negatív, 
vagyis minél nagyobb a tranzakciót övező bizonytalanság, annál nehezebb 
megteremteni a bizalmat. Eszerint azokat az üzleti kapcsolatokat, amelyekben az egyik 
fél kiszolgáltatott helyzetben van, a bizalom terén is aszimmetria jellemzi: a hátrányban 
lévő üzletfél kevésbé bízik a partnerében, mint amaz őbenne. Az erősek nem akarnak, 
vagy nem tudnak magukkal szemben bizalmat kelteni. Továbbá, a kapcsolati iránti 
elkötelezettség és a hosszú távra tervezés hiányában pedig nehéz megteremteni a 
bizalmat.  

2.4.2. A vállalkozó személyének hatása a bizalomra: az idősebbek kevésbé 
gyanakvóak, a fiatalabbak jobban bíznak a jogrendben 

A vállalkozó személyes jellemzői közül a legfigyelemreméltóbb az életkor, 
illetve a vállalkozóként eltöltött idő hatása. Hasonlóan a népesség egészéhez az 
idősebbek jobban bíznak általában az emberekben, és tükröződik a vállalkozókról 
alkotott általános képükben is. Ez a pozitív összefüggés megjelenik a konkrét 
üzletfelekbe vetett bizalom szintjén is (amely nem egyszerűen a kapcsolat eddigi 
előéletéből fakad). Ugyanakkor akik fiatalok, és akik nem régóta vállalkozók, 
nagyobb bizalommal vannak a jogi jellegű garanciák: a bíróságok és a hivatalos 
cégadatok iránt. Eközben nincs különbség azt illetően, hogy milyen garanciális szerepet 
tulajdonítanak a személyes kapcsolathálónak. 

2.4.3. A vállalkozók családi hátterének hatásai 

Minden fejlett kapitalista gazdaság kkv-szektorában rendkívül fontosak a családi 
vállalkozások, amelyek egyik fő erőforrását a vállalkozói hagyományok, a vállalkozói 
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szerepkészlet családon belüli átörökítése jelenti. Magyarországon is kialakulóban 
vannak családi vállalkozói hagyományok. Ezek jelentőségét megerősíti a felmérésünk. 
A vállalkozói attitűdökre és viselkedésmintákra rányomja a bélyegét, ha van a 
vállalkozó családjában követhető minta és támogatás. Mi jellemzi a „vállalkozói 
családból” jövő vállalkozókat? A többi vállalkozóval összehasonlítva, kevésbé bíznak 
általában az emberekben, ugyanakkor potenciális üzleti partnereik felé nagyobb 
bizalommal vannak, és nagyobb hajlandóságot mutatnak arra, hogy túllépjenek a 
személyes üzleti kapcsolataikon, és a bírósági szerződésérvényesítésre hagyatkozzanak 
új kapcsolataikban. Ez azt mutatja, hogy – legalábbis a kinyilvánított hajlandóságok 
szintjén – bátrabban, a partnereikben és a jogrendben is jobban bízva alakítják üzleti 
kapcsolataikat. Bár a legfontosabb következtetésünk, hogy a „vállalkozó családok” 
szerepét jobban fel kellene tárni, megkockáztatjuk, hogy a családon belüli vállalkozói 
tapasztalatok felhalmozása lehet az egyik olyan folyamat, amely elősegítheti hosszabb 
távon a lazább, kevésbé személyes üzleti kapcsolatokban is a magasabb fokú bizalom 
kiépülését.  

2.4.4. A vállalkozói szerveződések hatásai 

A különböző „köztes” (se nem állami, se nem piaci) intézmények a bizalmi 
infrastruktúra potenciálisan fontos elemei. A megkérdezett vállalkozóknak több mint a 
fele tagja kamarának vagy más ágazati szerveződésnek, viszont alig több mint tíz 
százaléka vesz részt civil szerveződésben helyi vállalkozói klubban, vagy akár 
önkormányzati munkában. Annak ellenére, hogy a megnevezett tipikus üzletfelek több 
mint 60 százaléka a vállalkozó saját településén működik. A helyi gazdaság bizalmi 
infrastruktúrája eszerint rendkívül kis mértékben intézményesült. Ráadásul a helyi 
szerveződések bizalmi szempontból inkább „bezárják” a vállalkozókat: csökkentik a 
hajlandóságukat, hogy potenciális új üzleti kapcsolataikban a formális jogrendre 
(akár a szerződés bírósági érvényesítésére, akár a hivatalos cégadatokra) 
hagyatkozzanak. A (jellemzően országos) ágazati szervezetekben való részvétel hatása 
pozitívabbnak tűnik: a tagjaik jobban bíznak tipikus üzletfeleikben, és másoknál inkább 
állítják, hogy egy vonzó üzleti ajánlatért hajlandók lennének túllépni a személyes 
kapcsolathálójukból.  

2.4.5. Az üzletfelek hatása a bizalomra: a vállalkozók nem bíznak a 
multikban 

A vállalkozók megbízhatóságáról alkotott általános képet nem befolyásolja, 
hogy vannak-e nagyvállalat, illetve külföldi cégek a tipikus partnerek között. 
A hazánkban működő multinacionális céggel ápolt kapcsolat azonban a jelek szerint 
gyanakvóbbá teszi a vállalkozókat a potenciális új üzleti partnereikkel szemben. 
Ami a legkedvezőtlenebb megfigyelés: a multinacionális üzletfelükben kevésbé bíznak 
a magyar vállalkozók, mint a hazai kkv-kban vagy a magyar nagyvállalatokban. 
E vállalkozók számára viszonylag fontosak a személytelen bírósági garanciák, 
miközben a személyes garanciák nem veszítenek jelentőségükből. 

A magyar tulajdonú nagyvállalatokkal szemben nem áll fenn hasonló 
bizalomhiány. S azok a vállalkozók, akiknek ilyen partnereik vannak, nagyobb 
hajlandóságot mutatnak arra is, hogy egy új üzleti kapcsolat kedvéért túllépjenek a 
személyes kapcsolathálójukon, és abban a szerződések bírósági érvényesíthetőségére 
hagyatkozzanak. Ezek a megfigyelések azt sugallják, hogy a magyar nagyvállalati 
kapcsolatok és a multik eltérő „bizalmi szférába” tartoznak. Míg az előbbiek meg tudják 
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teremteni a bizalmat magukkal szemben, a multik erre nem igazán képesek. 
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a különbség az üzleti kapcsolatok számos jellemzőjének 
kiszűrése után is fennmarad. 

 

12. táblázat. A tipikus üzletfél típusának hatása a vállalkozó viselkedésére – ahhoz képest, 
amikor az üzletfél magyar kkv* 

Tipikus üzletfélként megnevezett vállalat típusa  
Magyarországon 

működő multinacionális 
cég 

Magyar nagyvállalat Külföldön működő cég 

Kisebb bizalom 
meglévő üzletfélben  

Igen – – 

Gyanakvó viselkedés 
új üzleti partnerrel 
szemben  

Igen – – 

Személyes 
kapcsolatháló kisebb 
szerepe a tipikus üzleti 
kapcsolat létrejöttében  

Igen Igen – 

Szerződés bírósági 
érvényesíthetőségének 
nagyobb szerepe a 
tipikus üzleti 
kapcsolatban 

Igen – – 

Nagyobb hajlandóság 
kilépni a személyes 
kapcsolathálóból  

– Igen Igen 

Nagyobb hajlandóság 
bíróságra hagyatkozni 
egy új kapcsolatban  

Igen Igen – 

* A „–” azt jelenti, hogy nincs statisztikailag kimutatható kapcsolat 
 

2.5. Tanulságok a vállalkozáspolitika számára, teendők és 
korlátok egy bizalom alapú gazdaság kiépítése irányában 

A kormányzat gazdaságpolitikájának nem a kapitalizmus valamilyen absztrakt 
modelljéből kell kiindulnia, hanem a magyar gazdaság létező viszonyaiból. 
A kapitalizmus „magva” az önkéntes, üzleti célú együttműködés. A hazai 
kkv-szektorban az együttműködés alapvetően személyes kapcsolatokon, informális 
garanciákon nyugszik. A formális jogrend fontos ugyan, de másodlagos jelentőségű. 
A bizalom nehezen épül ki, de ha egyszer kiépül, hosszú távú kapcsolatokban „őrzik” a 
vállalkozók. A gazdaságpolitikának ezt középtávú adottságként el kell fogadnia. 

Ha a kormányzat elő szeretné segíteni, hogy a vállalkozások tartósan sikeressé 
váljanak, akkor elsősorban a bizalom megszületését és megerősödését kell támogatnia 
az üzleti kapcsolataikban. A vállalkozók közötti (valamint hasonló logika alapján: a 
vállalkozók és a munkavállalók, illetve a vállalkozók és fogyasztók közötti) kooperációt 
kell tehát támogatnia. Méghozzá, a hosszú távú, személyes kapcsolatokon alapuló 
kooperációt.  

A személyes kapcsolatok működtetik a magyar kapitalizmust, de számos jel utal 
arra, hogy ezek gátjai is a vállalkozások növekedésének, a magyar gazdaság globális 
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integrációjának. A multinacionális cégek partnereiként működő vállalkozások vezetői 
gyanakvóak, a multik és a beszállítóik között alacsony szintű a bizalom. A megoldást a 
bizalmat támogató intézményi infrastruktúra fejlesztése jelentheti. A gazdaságtörténeti 
és fejlődés-gazdaságtani irodalmat követve, olyan intézményekre van szükség, amelyek 
képesek áthidalni a szorosabb személyes kapcsolatok hiányát és lazább, vállalkozói 
közösségeken átívelő kapcsolatokat hoznak létre. Ezek leginkább önkéntesen 
szerveződő vállalkozói közösségek, hálózatok lehetnek. A kormányzat létre nem hozhat 
ilyeneket, de létrejöttüket ösztönzőkkel támogathatja. Az ágazati szerveződések 
bizalomnövelő hatása kimutatható. Helyi szinten gyakorlatilag nincsenek a gazdasági 
életet szervező önszerveződő intézmények. 

A vállalkozói attitűdökre és stratégiákra komoly hatással vannak a vállalkozás 
családi hagyományai. Ezekről jelenleg nagyon keveset tudunk. Eredményeink arra 
utalnak, hogy a családon belüli vállalkozói tudás felhalmozódása lehet az egyik olyan 
tényező, amely hosszabb távon elősegítheti a személytelenebb üzleti kapcsolatok 
terjedését. 

Kiemelt figyelmet érdemelnek a multinacionális cégek kkv-kapcsolatai, 
amelyeket alacsony bizalmi szint jellemez. Ennek forrása nem egyszerűen az 
„erőkülönbség”, mivel a magyar nagyvállalatoknál ez a hatás nem jelentkezik. 
A multik mintha kívül esnének a magyar gazdaság „bizalmi szféráján”. Ennek mélyebb 
okait fontos lenne részletesebben is megvizsgálni, akár az érintettek bevonásával. 
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