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Absztrakt (magyar – angol)  

Kutatásunk alapvetése, hogy egy ország versenyképessége az értékteremtı munkamegosztást 
támogató teljes közösségi intézményrendszer sikeres mőködésén múlik. Munkánkkal arra kerestük a 
választ, milyen értékek és motivációk alakítják a magyar gazdaság intézményrendszerét. Nem a 
hivatalos magatartási szabályok statikus elemzésére koncentráltunk, hanem a normák, konvenciók és 
innovációk világára, az intézményrendszer jövıjét befolyásoló dinamikus elemekre. Elemzésünk 
fókuszában a társadalmi és vállalkozói értékek, a gazdaságpolitika formálók versenyképességi 
narratívái, a helyi gazdaságok versenyképességi tényezıi, a versenyképesség javítását szolgáló 
magánkezdeményezések és a nonprofit szektor mőködése álltak.  
 
Fı eredményünk, hogy a Magyarország jövıbeli versenyképességét befolyásoló tudati elemek - a 
gazdasági döntéshozók motivációi és normái – megfelelı alapot teremtenek a gazdaságunk 
versenyképességét megerısítı üzleti, civil és kormányzati kezdeményezések számára. Magas 
közösségi és morális elvárások jellemzik a lakosság és a vállalkozók értékrendjét. A gazdaságpolitika-
alkotók nyitottak az intézményi problémákra, a magyar véleményformálók körében egyetértés van a fı 
versenyképességi kihívásokat illetıen. Jól azonosíthatóak a szervezık erıfeszítéseit kompenzálni 
képes versenyképességi összefogások keretei. A helyi gazdaságfejlesztés intézményei alakulóban 
vannak. A nonprofit szektor mőködési viszonyainak bizonytalansága ellenére a közcélúság és a 
versenyképesség közös területein (mint az atipikus foglalkoztatás) jól teljesít.  
 
Ezek az eredmények egyszerre nyitnak perspektívát a tudományos vizsgálódás és a gyakorlati 
cselekvés számára. Az önérdek és a közösségi értékteremtı képesség javításának motivációja közötti 
kapcsolat tudományos vizsgálata, a társadalmi innovációk kutatása a versenyképesség 
javíthatóságának kereteit tárhatja fel. Az üzleti, civil vagy kormányzati szereplık pedig akkor tudják a 
fogyasztói, közösségi elvárásokat sikeresen összeegyeztetni stratégiai céljaikkal, ha a gazdasági és 
társadalmi szereplık normáihoz, konvencióihoz igazítva alakítják ki intézményformáló stratégiáikat. 
 
 
 
The competitiveness of nations is based on the successful function of the institutions that support the 
division of labor on value creation – this is the basic principle of this research. Our project investigates 
what values and motivations shape the institutional setting of Hungarian economy. We study the world 
of norms, conventions and innovations – the elements that shape the institutions. The static analysis of 
official rules has only a minor role in this approach. Research focuses (1) on the value system of 
entrepreneurs (2), on the mind setting of public managers and executives of economic policy (3) on the 
factors of local economic competitiveness, (4) on the actions of private and non-profit sector in order to 
enhance competitiveness. 
 
The main finding of this research is that the cognitive factors that shape the competitiveness of Hungary 
– the norms and motivations of decision makers in the economy – give a positive support for the 
competitiveness strengthening initiatives of business, non-profit and public sectors. The studies on the 
values system of entrepreneurs and citizens show that expectations and moral values connected to 
competitiveness are strong. The public managers of economic policy are open-minded and there is a 
general consensus of experts, business and politics on the key competitiveness challenges of Hungary. 
There are well defined frameworks to conceptualize the schemes that make organizers’ efforts 



affordable in private initiatives for competitiveness. There are various developments on the field of 
institutions for local economic development. The nonprofit sector has good results on the common fields 
of competiveness and equity (like atypical forms of employment) despite the uncertainties in the 
background of the sector.  
 
These results open perspectives both for scientific research and practical applications. The research on 
connection between individual goals and motivation to improve value creating ability of the society and 
the study of social innovation reveal new aspects of competitiveness. Business, non-profit or public 
leaders can better synchronize their strategies with the expectation of consumers, communities and 
constituencies if their intentions to shape institutional settings fit better to the norms and conventions of 
the social and economic stakeholders. 
 



 
 

Fıbb megállapítások és eredmények – Vezetıi összefoglaló 

Kutatásunk alapvetése, hogy egy ország versenyképessége az értékteremtı munkamegosztást 
támogató teljes közösségi intézményrendszer sikeres mőködésén múlik. Munkánkkal arra kerestük a 
választ, milyen értékek és motivációk alakítják a magyar gazdaság intézményrendszerét. Nem a 
hivatalos magatartási szabályok statikus elemzésére koncentráltunk, hanem a normák, konvenciók és 
innovációk világára, az intézményrendszer jövıjét befolyásoló dinamikus elemekre. Elemzésünk 
fókuszában a társadalmi és vállalkozói értékek, a gazdaságpolitika formálók versenyképességi 
narratívái, a helyi gazdaságok versenyképességi tényezıi, a versenyképesség javítását szolgáló 
magánkezdeményezések és a nonprofit szektor mőködése álltak.  
 
Fı eredményünk, hogy a Magyarország jövıbeli versenyképességét befolyásoló tudati elemek - a 
gazdasági döntéshozók motivációi és normái – megfelelı alapot teremtenek a gazdaságunk 
versenyképességét megerısítı üzleti, civil és kormányzati kezdeményezések számára. Magas 
közösségi és morális elvárások jellemzik a lakosság és a vállalkozók értékrendjét. A gazdaságpolitika-
alkotók nyitottak az intézményi problémákra, a magyar véleményformálók körében egyetértés van a fı 
versenyképességi kihívásokat illetıen. Jól azonosíthatóak a szervezık erıfeszítéseit kompenzálni 
képes versenyképességi összefogások keretei. A helyi gazdaságfejlesztés intézményei alakulóban 
vannak. A nonprofit szektor mőködési viszonyainak bizonytalansága ellenére a közcélúság és a 
versenyképesség közös területein (mint az atipikus foglalkoztatás) jól teljesít.  
 
Ezek az eredmények egyszerre nyitnak perspektívát a tudományos vizsgálódás és a gyakorlati 
cselekvés számára. Az önérdek és a közösségi értékteremtı képesség javításának motivációja közötti 
kapcsolat tudományos vizsgálata, a társadalmi innovációk kutatása a versenyképesség 
javíthatóságának kereteit tárhatja fel. Az üzleti, civil vagy kormányzati szereplık pedig akkor tudják a 
fogyasztói, közösségi elvárásokat sikeresen összeegyeztetni stratégiai céljaikkal, ha a gazdasági és 
társadalmi szereplık normáihoz, konvencióihoz igazítva alakítják ki intézményformáló stratégiáikat. 
 
A kutatási alprogram a versenyképességet tágan definiálja: (1) a gazdasági munkamegosztásba való 
bekapcsolódásként (2) értékteremtı módon (3), úgy hogy a tevékenység relatív hozama nem csökken. 
Az ilyen stratégiák lehetıségét és vonzóságát az intézményrendszer jelentısen befolyásolja, a 
versenyképesség nagyban függ a közösség meghatározottságától, konvencióitól, a szabályok és 
normák tartalmától és rugalmasságától, a közösségi környezet tudatos alakításával foglalkozó 
szereplık motivációjától . 
 
Az European Value Survey (EVS) 2008-as hullámának európai adatait valamint a HÉTFA Kutatóintézet 
2011-es hazai kisvállalkozói lekérdezésének eredményeit összevetı elemzés szerint a magyarok nem 
azért elégedetlenek demokráciájukkal, mert az elmarad a mércétıl, hanem – európai 
összehasonlításban – nagyon magasan van ez a mérce. Az adómorál megítélése terén a magyarok 
nagyon szigorúak, s a magyar kisvállalkozók még a lakossági átlagnál is szigorúbban utasítják el az 
adócsalás és az állami támogatásokkal való visszaélés gyakorlatát - ami ellentmond mindennapi 
tapasztalatainknak és a bennünk élı vállalkozóképnek. Az informális, személyes üzleti kapcsolatok 
világában mozgó vállalkozók a normaszegést erısebben elítélınek bizonyultak azoknál, akik a 
multinacionális vállalatok beszállítóiként tevékenykednek. Mindez arra (is) utalhat, hogy nem kellıen 



megalapozott a hazai gazdaság megkettızıdött struktúrájához kettıs erkölcsiséget társítanunk, vagy 
ha társítunk is, a normaszegés (legalábbis megítélésének) mértéke nem a feltételezett irányban tér el. 
 
Az European Social Survey (ESS) 2008-as hullámának európai, ill. 2010-es hullámának magyarországi 
adatait valamint a HÉTFA Kutatóintézet 2011-es hazai kisvállalkozói lekérdezéseit összehasonlító 
elemzésünk szerint az európai vállalkozók által vallott értékek (önállóság, stimuláció, 
teljesítményorientáltság, biztonságra törekvés hiánya) megfelelnek a vállalakozásokkal foglalkozó 
szakirodalom által felállított ideáltípusoknak. Újdonság annak azonosítása, hogy a hedonizmus és a 
tisztelet kivívása fontos értékek a 21. század európai vállalkozói körében. Az élménytársadalom (G. 
Schulze) néhány vonása jellemzı az európai vállalkozókra is, s a Max Weber által feltárt takarékos, az 
evilági élet hívságai elıtt nem meghajló vállalkozó ideáltípusa nincs összhangban a mai valósággal.  
A magyarországi kisvállalkozók értékvilága európai összehasonlításban a Nyugat és a Kelet „határán” 
helyezkednek el, ez a „határhelyzet” nemcsak a vállalkozókra, de a magyar felnıtt lakosságra is igaz. 
Az európai vállalkozókra jellemzıkkel összhangban a magyar kisvállalkozót az önállóság magasabb, 
illetve a biztonság és az univerzalizmus alacsonyabb fontossága teszi a társadalom jól elkülöníthetı 
csoportjává. 
 
A közszféra versenyképesség képét vizsgáló elemzésünk kiinduló pontként öt narratívát különít el: a 
fiskális és monetáris politikára fókuszáló makrogazdasági narratívát, az intézményi narratívát, a reál- és 
humáninfrastruktúra kulcselemire fókuszáló fundamentalista narratívát, a szabályozó narratívát, a 
vállalati szféra tıkehiányára és szétaprózódottságára fókuszáló fejlesztı narratívát különítjük el kiinduló 
pontként. Interjúkra és szövegelemzésre épülı kutatásunk szerint a magyar gazdaságpolitika napi 
formálói nyitottabban, vállalkozásorientáltabban, a makrokeretekbıl jobban kitekintve gondolkoznak, 
mint ahogy azt gondoltuk. Az igazgatás, a politika, a hazai és nemzetközi üzleti élet helyzetértékelése 
és iránymegjelölése a legfıbb kérdésekben megegyezik. Ezek a gazdaságpolitika kiszámíthatatlansága, 
a magas adók és adminisztrációs terhek, a szabályozás változékonysága és hiányosságai, a 
foglalkoztatás alacsony szintje, a szürke gazdaság kiterjedtsége és az oktatás, szakképzés alacsony 
színvonala.  
 
A helyi gazdaságfejlesztési elképzeléseket interjúk és dokumentumelemzése alapján három 
középvárosban: Jászberényen, Szekszárdon és Zalaegerszegen vizsgáltuk. A vállalkozók és a 
városvezetık szerint az eredményes helyi gazdaságfejlesztési tevékenység legnagyobb akadályai: a 
szakképzés rendszere, a vállalkozásokat terhelı adminisztratív terhek és a fejlesztési források 
felhasználása. A helyi gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb gyakorlati kérdése az, hogy milyen 
gazdasági és társadalmi beágyazottsággal rendelkeznek a betelepült külföldi tulajdonú vállalkozások, s 
a beágyazottság szintje miként növelhetı.  

 
A versenyképesség javítását célzó magánkezdeményezések vizsgálata során részletes 
esettanulmányok segítségével tárja fel, milyen modellekben, milyen fennmaradási kockázatok mellett 
növelhetı üzleti alapon a versenyképesség társadalmi környezete. Eredményeink alapján a belsı 
minıségbiztosítás, elsısorban a belépı tagok megfelelı kiválasztása és ennek a harmadik szereplı 
felé való eredményes kommunikációja a meghatározó tényezı. Valamennyi üzleti modell a 
minıségbiztosítás valamilyen formájára épül, ami a formális és rendszeres minıségellenırzésen túl a 
tagság meghatározott idıközönkénti megújításáig vagy a taggá válást korlátozó ajánlási intézményig 
terjed. E minıségbiztosítási mechanizmusok finanszírozása és hasznának elosztása kulcsszerepet 
játszik e modellek finanszírozásában és hosszú távú fenntarthatóságában. 
 
A civil szféra versenyképesség erısítı lehetıségeit nagyban behatárolja az autonómia és a 
forrásbevonás közötti ellentmondás dilemmája. A kormánnyal, politikai erıkkel, más civil szervezetekkel 



való együttmőködés jelentıs tıke és társalmi támogatás nélkül felemésztheti a szervezetek energiáit, 
azonban ezek a kapcsolódási pontok gyakran elkerülhetetlenek a továbblépés érdekében. 
A KSH adatai alapján a nonprofit szektor a gazdaság egészéhez képest nagyobb arányban tud élni és 
él, az atipikus foglalkoztatási formákkal az alacsonyabb képzettségőek, a részmunkaidıs alkalmazást 
keresık, a munka világába nehezen visszavezethetı, vagy egészségügyi állapotukból, 
fogyatékosságukból kifolyólag nehezen elhelyezkedni képes rétegek számára. 
 
Az alprogram új kutatási irányt nyitott, eredményeink alapján célszerő kiszélesíteni a versenyképesség 
intézményi környezetét, és az intézményi környezetet formáló szándékok, értékek és konvenciók 
vizsgálatát. 
 
A zárótanulmány szövege a kutatás tanulmányaira és azok minıségbiztosítói értékeléseire épül. 
 

Bevezetés (mőhely céljai, felépítése)  

A kutatási program célja annak vizsgálata volt, hogyan befolyásolják a magyar társadalom 
mőködésének jellemzıi gazdaságunk versenyképességét. Kutatásunk kiindulópontja, hogy az egyéni 
motivációk és az egyéni magatartást befolyásoló formális és informális szabályok (normák és 
intézményi keretek) komoly hatást gyakorolnak a vállalkozások értékteremtı- és versenyképességére. 
Ennek alapján elemeztük, mire épül a gazdaságot mőködtetı vezetık motivációja, együttmőködési 
készsége. A társadalmi folyamatok versenyképességre gyakorolt hatásának vizsgálatát két területre 
fókuszáltuk: egyrészt a közszféra kapcsolatára a versenyszférával, másrészt a civil szféra szerepére. A 
kutatásunk az alábbi három témaköre köré szervezıdött: 

− A társadalom állapota és a gazdaság  

− A közszféra mőködése és kapcsolata a versenyszférával  

− A civil szféra és a gazdasági versenyképesség 
A mőhely keretében hét mőhelytanulmány készült, melyeket az alábbi fejezetekben mutatunk be 
részletesen.  

A kutatás irányai, céljai, fıbb eredményei  

A kutatási alprogram keretében egy tanulmány a versenyképesség közösségi, intézményi elemzésének 
elméleti hátterét vizsgálta. Két tanulmány foglalkozott a magyar lakosság és a magyar vállalkozók 
versenyképességhez kapcsolódó értékrendjének európai kontextusú vizsgálatával – ennek keretében a 
HÉTFA kutatóintézet adatait elemeztük együtt az EVS és az ESS adataival. Két tanulmány 
esettanulmányokra épülve vizsgálata a helyi gazdaságfejlesztés és a magánszereplıktıl származó 
versenyképességi kezdeményezések lehetıségeit, egy tanulmány pedig a civil szféra versenyképesség 
alapításában játszott szerepének korlátait és potenciálját vizsgálta. 
 

A versenyképesség elméleti keretei 
 



A versenyképesség mára a közgazdaságtani és a hazai közéleti diskurzusnak is bevett fogalmává vált. 
Ennek ellenére (vagy talán éppen ezért) a fogalom tartalma meglehetısen homályos, gyakran 
egyszerően a „jól mőködı, sikeres” szinonimájává válik. Szepesi Balázs és Pogonyi Csaba tanulmánya 
arra tesz kísérletet, hogy a fogalom jelentését pontosítva elhelyezze azt az intézményi közgazdaságtan 
elméleti keretében. Ebben a keretben a gazdasági tevékenységek sikerességének kulcsa a támogató 
intézményi környezet. Ez a környezet jóval több elembıl áll, mint amit a mikroökonómiai piacmodellek 
általában feltételeznek: elengedhetetlen részét képezi azok az egyéni aktorok (magánszemélyek, 
vállalkozások) és az állami szabályozás között elhelyezkedı „köztes intézmények” sokasága. A szerzık 
is ezekre helyezik a hangsúlyt azzal, hogy megalkotják a közösségi versenyképesség fogalmát. 
Ugyanebben az elméleti keretben, de felhasználva Baumol különbségtételét is a produktív és 
improduktív járadékszerzı vállalkozások között, a versenyképesség lényegeként az értékteremtı 
munkamegosztás rendszerének kiterjedését, illetve egyéni szinten az ebbe való bekapcsolódást emeli 
ki.  
 
A tanulmány célja a versenyképesség közösségi beágyazottságának elemzéséhez alkalmas keretek 
bemutatása és a versenyképesség fogalmának vizsgálata a fogalom intézményi, normatív tartalma 
szempontjából. Cél a közösségi versenyképesség fogalmának és az ezt elemezni képes megközelítés 
kidolgozása. A feladat kettıs:  

1. A versenyképesség értelmezése a döntések közösségi keretei szempontjából 
2. A közösségi keretek versenyképességre gyakorolt hatásának elemzése 

Ennek érdekében a szerzık a tanulmány fejezete az egyéni döntést meghatározó tényezıket és az 
egyéni döntések jövıbeli interakciók környezetére gyakorolt hatását elemzı keretet mutatja be. Az 
egyéni döntést négy tényezı határozza meg. a közösségi környezet, a természeti környezet, s 
személyes jellemzık és az interakciós partnerek. Az ez alapján születı döntések formálják a jövıbeli 
döntési környezetet.  
A döntések hatásának elemzéséhez a környezetre gyakorolt hatások értékelését orientáló fogalomra 
van szükség. Elemzésük esetében ez a fogalom az értékteremtés, amit a következıképp határoznak 
meg: az értékteremtı tevékenységek során valaki arra törekszik, hogy saját személyes céljait a 
másokkal való kölcsönösen elınyös együttmőködések lehetıségeinek bıvítésével, hozamainak 
növelésével szolgálja. 
A második fejezetben az egyéni döntések közösségi kereteit és az egyéni döntések közösségre 
gyakorolt hatását elemezik részletesen.  
A formális és informális intézmények világát, a közösségi magatartásokat szabályozó normák és 
konvenciók rendszerét a következı öt – a valóságban gyakran keveredı - alapelemre bontják: 
értékrend, konvenció, közösségi szabály, hivatalos elıírás, egyének közötti megállapodás. Ezek közül a 
magánszereplık együttmőködésének az érintett szereplık által módosítható intézményi elemeinek 
(konvenció, megállapodás) alkalmazkodása a leggyorsabb, a közösség egészét irányító formális 
intézmények a status quo iránti elfogultságuk miatt lomhábbak, míg a közösség életét informálisan 
befolyásoló normák a legstabilabb intézményi elemek.  
A közösségek változása általában lassú, legtöbbször nem szándékolt hatások következménye. 
Mindezek mellett a közösségi intézmények tudatos alakításában komoly szerepe van (1) a 
konvenciókat megújító intézményi innovátoroknak, (2) a szerzıdéses formulákon módosító 
vállalkozóknak és (3) a hivatalos elıírások formálásába bekapcsolódó politikai szereplıknek politikai 
vállalkozóként, tisztviselıként, vagy közéleti résztvevıként. 
A harmadik fejezet a versenyképesség fogalmát elemezi, és ez alapján határozza meg a közösségi 
versenyképesség fogalmát. A tanulmány azt vizsgálja, milyen feltevésekkel él a fogalom a közösségi 
környezettel kapcsolatban, illetve milyen normatív elemei vannak a definíciónak. Az elemzés a 
versenyképesség fogalmának egy lecsupaszított változatát használja. E szerint a versenyképesség 
valaki képessége értékteremtı módon bekapcsolódni a gazdasági munkamegosztásba úgy, hogy 



tevékenysége relatív hozama nem csökken. Az elemzés alapján a versenyképesség a közösségi 
környezet következı hét elemére épül: 

1. A közösség tagjainak és a tagság tartalmának meghatározottsága; 
2. A potenciális együttmőködı felek közös múltja, jövıje, konvenció- és normarendszere; 
3. A gazdasági együttmőködés intézményeinek (csere, vállalkozás, tulajdon, szerzıdés) 

mőködıképessége; 
4. Az értékteremtés normatív koncepciója és az arra épülı részleteiben meghatározott, és 

részleteiben is közösségi legitimációval bíró szabályrendszer; 
5. Az innovációt támogató és a kellıen rugalmas értékrend és közösségi szabályok.  
6. A gazdasági munkamegosztás igényeihez részleteiben és változásával is igazodó konvenciók, 

hivatalos elıírások és szerzıdések; 
7. A közösségi környezet tudatos alakításával foglalkozó szereplık (közösségi innovátorok, 

vállalkozók és politikai szereplık) motivációja és lehetısége a hozamok relatív szintjének 
tartását támogató intézményi környezet karbantartásában. 

A versenyképesség fogalmának intézményi elemzése rámutat, hogy a fogalom gazdag 
értéktartalommal és határozott közösségi intézményrendszer-képpel rendelkezik. A közösségi 
versenyképesség ez alapján a versenyképesség fogalmába kódolt közösségi környezetként 
határozható meg.  
A kutatás következı lépése a közösségi versenyképesség meghatározása, az azt befolyásoló 
mechanizmusok feltárása és javítását támogató elemzési eszközök, gyakorlati segédletek kidolgozása. 
Ezen feladatok elıkészítése érdekében a tanulmány mellékletében két történelmi esettanulmányt 
mutatnak be, röviden áttekintik a téma szempontjából releváns irodalom fıbb eredményeit és 
bemutatunk egy praktikus alkalmazásra szánt normatív elemzési eszközt, mellyel az elemezhetı, hogy 
az állami lépések mennyire bátorítják az értékteremtı vállalkozást. 
 

Egyéni és kormányzati felelısség a vállalkozói kultúrában – Európában és Magyarországon 

 
Luksander Alexandra, Mike Károly és Csite András e tanulmánya annak a két elembıl álló vizsgálatnak 
a része, ami az európai és benne a hazai társadalom értékrendszerével foglalkozik, s amelyekben a 
vállalkozók által vallott értékeket állították figyelmük középpontjába. Ahogy az új intézményi 
közgazdaságtan legjelentısebb alakjainak (Greif, North és Williamson) nyomán e mőhelytanulmány is 
megjegyzi, az egyén általános értékrendje befolyásolja az egyes konkrét intézményekre vonatkozó 
értékrendjét, ezen keresztül pedig az intézményekkel kapcsolatos viselkedését, és végsı soron az 
intézmény mőködését, sikerességét. Mindez pedig kihat az adott társadalom gazdasági teljesítményére, 
élhetıségére. A szerzık a vizsgálat fókuszát e tanulmányban – szemben a másik, a vállalkozók 
általános értékrendjére vonatkozóval – kiegészítik a kormányzattal (állam) kapcsolatos általános 
lakossági és vállalkozói meggyızıdések elemzésével.  
A mőhelytanulmány készítése során a szerzık két adatbázist elemeztek, az European Value Survey 
(EVS) 2008-as hullámának európai adatait valamint a HÉTFA Kutatóintézet 2011-es hazai kisvállalkozói 
lekérdezésének eredményeit. A munka során az európai összehasonlításra alkalmas adatbázis 
másodelemzésére és egy új, reprezentatív adatfelvétel feldolgozására is vállalkoztak.  
A tanulmány legfontosabb megállapítása az, hogy a magyarok nem azért elégedetlenek 
demokráciájukkal, mert az elmarad a mércétıl, hanem – európai összehasonlításban – nagyon 
magasan van ez a mérce, nagyon sokat várunk el az államtól, s mivel az e mércét nem tudja megütni 
(lehet más állam sem tudná…), ezért elégedetlenek és bizalmatlanok vagyunk. Mindez egy jelentıs 
csapdahelyzetre utal: mert noha tudjuk (de legalábbis tapasztalataink alapján sejtjük), hogy a magyar 
állam, a magyar demokrácia nem tud úgy mőködni, ahogy itt és most szeretnénk, de a mércét mégsem 
akarjuk lejjebb tenni, és megbüntetjük azokat a vezetıinket, akik a mérce leszállítását javasolják.  



Meglepı és mindenképp további viták tárgyát kell képezze a tanulmány azon megállapítása, miszerint 
az adómorál megítélése terén a magyarok nagyon szigorúak, s a magyar kisvállalkozók még a 
lakossági átlagnál is szigorúbban utasítják el az adócsalás és az állami támogatásokkal való visszaélés 
gyakorlatát. A normaszegés ilyetén merev és elutasító megítélése ellene mond mindennapi 
tapasztalatainknak és a bennünk élı vállalkozóképnek. Lehet természetesen, hogy nem 
vállalkozóképünk szorul módosításra, hanem a vállalkozók a kérdésekre az „elvárt” válaszokat adták. 
Lehet az is – ahogy a szerzık fogalmaznak, – hogy a magyar vállalkozók képmutatóak, s bár tudják mi 
helyes, mindennapi mőködésük során mégsem ennek megfelelıen járnak el. Bármelyik feltételezés is 
az igaz, egyik sem utal arra, hogy a magyar vállalkozók a normanélküliség, az anómia világában 
élnének.  
Meglepı eredménye a vizsgálatnak, hogy az informális, személyes üzleti kapcsolatok világában mozgó 
vállalkozók a normaszegést erısebben elítélınek bizonyultak azoknál, akik a multinacionális vállalatok 
beszállítóiként tevékenykednek. Mindez arra (is) utalhat, hogy nem kellıen megalapozott a hazai 
gazdaság megkettızıdött struktúrájához kettıs erkölcsiséget társítanunk, vagy ha társítunk is, a 
normaszegés (legalábbis megítélésének) mértéke nem a feltételezett irányban tér el. Természetesen 
további vizsgálatoknak kell majd arra a kérdésre választ adniuk, hogy a normakövetés kapcsán a 
hazánkban megjelent nagy külföldi vállalkozások milyen gyakorlatot erısítettek. 
Fontos eredménye ennek a tanulmánynak, hogy a vállalkozókkal azonosított általános és speciális 
értékek vizsgálata alapján Magyarország helye Európa „térképén” nem határozható meg egyértelmően. 
E bizonytalanság nem pusztán abból fakad, hogy az ország nem sorolható be az észak-nyugati, a keleti 
és a déli modellek egyikébe sem, hanem sokkal inkább abból, hogy nem mutatható ki ezeknek a 
törésvonalaknak, ill. nagytérségeknek a léte. Vannak olyan értékek, megrögzött vélekedések amikben 
kimutatható az Európán belüli nagytérségi törésvonalak megléte, de a legtöbb érték esetében nem ez a 
helyzet. Sokkal erısebbeknek tőnnek az országok közti különbségek a nagytérségieknél, ami arra int, 
hogy a „posztkommunista” múlt magyarázó erejének mértéke vagy akár a „balkanizálódás” sejtése 
újragondolásra szorul a hazai társadalomkutatásban. 
A fentiek alapján nem állunk talán messze az igazságtól akkor, amikor ezt a mőhelytanulmányt egy 
olyan új kutatási program egyik elsı kimenetének tekintjük, ami vállalkozásról, vállalkozóról és a 
vállalkozó-állam kapcsolatról kialakult eddigi képünk újragondolására fogja sarkallni a hazai 
tudományosságot. 
 
 
Maguk urai - a magyar vállalkozó lelkialkata 
 
A hazai üzleti szféra versenyképességének állapota, a befolyásoló tényezık közti összefüggések nem 
tárhatók fel az üzleti élet szereplıinek versennyel és vállalkozással kapcsolatos attittődjeinek és az 
ezeket befolyásoló értékeinek elemzésbe vonása nélkül. Luksander Alexandra, Mike Károly, Csite 
András és Szabó-Morvai Ágnes e mőhelytanulmányban a vállalkozók által vallott értékeket és a 
vállalkozóhoz, mint sajátos személyiségprofilhoz társított értékek társadalmi elfogadottságát vizsgálták.  
Az önállóság, a teljesítményorientáltság, a kockázatvállalási hajlandóság olyan sajátos, a vállalkozó 
személyiségével (is) azonosított értékek, amelyek mértéke és elismertsége befolyásolja egy 
nemzetgazdaság vagy kisebb területi közösség gazdasági teljesítményét és növekedését. Hasonló 
tematikájú tanulmány kevés született még Magyarországon. A tematika különösen releváns a 
nemzetközi gazdasági és pénzügyi válság idıszakában, amikor azt keressük, hogy a krízisbıl való 
kilábalás milyen erıforrások feltárását, mozgósítását és a korábbinál hatékonyabb felhasználását 
igényli. 
A mőhelytanulmány készítése során a szerzık három adatbázist elemeztek, az European Social Survey 
(ESS) 2008-as hullámának európai, ill. 2010-es hullámának magyarországi adatait valamint a HÉTFA 
Kutatóintézet 2011-es hazai kisvállalkozói lekérdezésének eredményeit. A munka során tehát egyszerre 
hajtották végre az európai összehasonlításra alkalmas adatbázisok másodelemzését és egy új, 



reprezentatív adatfelvétel feldolgozását. A „saját” adatfelvétel növeli a tanulmány újszerőségét, s 
lehetıvé teszi a hazai kisvállalkozók értékvilágának más társadalmi csoportokkal történı – európai 
kitekintéső – összehasonlítását. 
A mőhelytanulmány arra a gondolatra épül, hogy az értékszociológia nemzetközileg is elismert kutatója, 
Shalom Schwartz által kifejlesztett értékvizsgálati kérdéssort (21 kérdés) a fentiekben jelzett ESS során 
a felnıtt lakosság körében lekérdezték, s ezekkel az eredményekkel a szerzık összevetették a 
Schwartz féle kérdésekre a HÉTFA 2011 kisvállalkozói survey-e keretében adott válaszokat. Ezzel 
egyszerre vált lehetıvé a hazai kisvállalkozók európai kisvállalkozókkal történı összehasonlítása, a 
magyar kisvállalkozók magyar felnıtt társadalommal történı összehasonlítása, valamint az európai 
országok összehasonlítása a vállalkozó értékek elismertségének tekintetében.  
Az elemzés eredményeként a szerzık azt kapták, hogy az európai vállalkozók által vallott értékek 
(önállóság, stimuláció, teljesítményorientáltság, biztonságra törekvés hiánya) megfelelnek a 
vállalakozásokkal foglalkozó szakirodalom által felállított ideáltípusoknak. Újdonság annak azonosítása, 
hogy a hedonizmus és a tisztelet kivívása fontos értékek a 21. század európai vállalkozói körében. A 
mindennapi fogyasztás magas szintje és az élet élvezete irányi vágy magas respektje arra utal, hogy az 
élménytársadalom (G. Schulze) néhány vonása jellemzı az európai vállalkozókra is, s a Max Weber 
által feltárt takarékos, az evilági élet hívságai elıtt nem meghajló vállalkozó ideáltípusa nincs 
összhangban a mai valósággal. Vélhetıen e tekintetben még ma is jelentıs különbség vannak 
ugyanakkor a távol-keleti és az európai vállalkozók között. 
A másik kiemelendı eredmény az, hogy a magyarországi kisvállalkozók értékvilága európai 
összehasonlításban átmenetinek tekinthetı, a Schwartz-féle skála alapján vállalkozóink a Nyugat és a 
Kelet „határán” helyezkednek el. A kapott eredmények robusztusságát növeli, hogy ez a „határhelyzet” 
nemcsak a vállalkozókra, de a magyar felnıtt lakosságra is igaz. A szerzık azt is megállapítják, hogy az 
európai vállalkozókra jellemzıkkel összhangban a magyar kisvállalkozót az önállóság magasabb, illetve 
a biztonság és az univerzalizmus alacsonyabb fontossága teszi a társadalom jól elkülöníthetı 
csoportjává (p. 57). 
Ezek az eredmények részben ellentmondanak a legújabb hazai vizsgálatok egynémely eredményének 
(Lásd Tárki „A gazdasági felemelkedés társadalmi-kulturális feltételei” c. kutatás, 
http://www.tarki.hu/hu/research/gazdkult/kutatas.html), melyek a világ értéktérképén Magyarországot a 
balkáni és kelet-európai posztszovjet országok csoportjába sorolták.  
 
 
 
A versenyképesség javításának értelmezési keretei vállalkozók, gazdaságszervezık, 
kormánytisztviselık és politikusok szemszögébıl 
 
Balás Gábor és Barta Márton tanulmánya a magyar versenyképesség narratíváit térképezi fel és 
hasonlítja össze négy meghatározó körben: a Nemzetgazdasági Minisztérium középvezetıinek 
véleményét, a kormánypolitika versenyképességi irányait, a magyar üzleti szféra meglátásait és a 
nemzetközi versenyképességi rangsorkészítı intézetek elemzési eredményeit.  
 
A narratívák elemzése új kérdésfelvetés a gazdaságpolitikák hazai elemzésében. A politikatudomány és 
a nemzetközi kapcsolatok területén alkalmazott megközelítés nem csupán a közbeszéd alakulását 
kívánja vizsgálni. A gazdaságpolitikát nagyban alakítja, hogy az azt kialakító és az arra reagáló 
gazdasági és politikai szereplık milyen elvárásokkal, vélekedésekkel tekintenek a kormányzat elıtt álló 
feladatokra.  
A versenyképesség társadalmi alapjait vizsgáló kutatási programhoz mind tartalmilag, mind 
módszertanilag jól illeszkedik a megközelítés. Egyrészt az érintettek percepciói komoly hatást 
gyakorolnak a gazdaságpolitikai döntésekre, ezáltal a vélekedéseket alakító társadalmi interakciók 
hatását építik be a politikába. Másrészt a program elemzési megközelítése az intézményi 



közgazdaságtani kereteire épül, ebben pedig a formális intézmények mellett az aktorok értékei és 
vélekedései komoly hangsúllyal szerepelnek. Az értékrendet, a narratívákat a múltbeli tapasztalatok és 
a társadalmi cselekvések eredményei formálják olyan informális intézményekké, amelyek hatása és 
stabilitása sokszor erısebb a tudatos döntések alakította formális intézményeknél. A közösségi 
döntéseket alakító játszmák megértéséhez fontos a várakozások és vélekedések hatásának vizsgálata, 
ebbe a tematikába illeszkedik a szerzık munkája. 
 
Az elemzés a versenyképesség öt megkülönböztetésének jelenlétét vizsgálja a négy szférában. A 
tanulmány a fiskális és monetáris politikára fókuszáló makrogazdasági narratívát, az intézményi 
narratívát, a reál- és humáninfrastruktúra kulcselemire fókuszáló fundamentalista narratívát, a 
szabályozó narratívát, a vállalati szféra tıkehiányára és szétaprózódottságára fókuszáló fejlesztı 
narratívát különíti el kiinduló pontként. A narratívák elemzésétıl, fı elemeik és történeti hátterük 
áttekintésétıl a tanulmány eltekint, ezt a kutatás folytatása során célszerő pótolni. 
 
A tanulmány komoly empirikus eredménye a magyar közigazgatási vezetık narratívájának feltárása. A 
munka az igazgatással kapcsolatos negatív képre épülı hipotézisekbıl indul ki. Ezen elızetes 
feltevések egy része igazolódik, azonban közülük többet cáfol a kutatás. A magyar gazdaságpolitika 
napi formálói nyitottabban, vállalkozásorientáltabban, a makrokeretekbıl jobban kitekintve 
gondolkoznak, mint ahogy azt gondoltuk.  
A szerzık elızetes hipotézisei szerint az igazgatási vezetık, szők és portfolióorientált fókusszal, 
államközpontú fiskális gondolkozással rendelkeznek, a versenyképességet az FDI-vonzó képességgel 
azonosítják és a politikát a megoldások gátjának tartva a ’felvilágosult abszolutizmus’-ban hisznek. A 
kormánytisztviselıi visszaemlékezések, sajtónyilatkozatok, publikációk elemzése nagy valószínőséggel 
alátámasztaná a hipotéziseket. Ezen vizsgálat elvégzése nélkül azonban nem tudjuk, megváltoztak-e 
az apparátus vezetıi vagy eddig élt rossz kép róluk a közvélekedésben. 
 
A dolgozat további részeiben a szerzık szövegelemzés és irodalomfeldolgozás alapján vizsgálják a 
versenyképesség politikai, üzleti és nemzetközi narratíváit. A kormányprogram elemzése alapján a 
kormányzati megközelítés a narratívák és jövıképek teljes regiszterét beemeli a politikaalkotásba, a 
nemzetközi versenyképességi rangsorok a makrogazdasági, intézményi, fundamentalista narratívákra 
fókuszálnak. 

A dolgozatból jól kirajzolódik a magyar versenyképesség helyzetérıl alkotott vélekedések közös 
pontjait. Az igazgatás, a politika, a hazai és nemzetközi üzleti élet helyzetértékelése és 
iránymegjelölése a legfıbb kérdésekben megegyezik. A szerzık a gazdaságpolitika 
kiszámíthatatlanságát, a magas adókat és adminisztrációs terheket, a szabályozás változékonyságát és 
hiányosságait, a foglalkoztatás alacsony szintjét, a szürke gazdaság kiterjedtségét és az oktatás, 
szakképzés alacsony színvonalát jelölik meg, mint a versenyképességi hiányosságokról alkotott 
konszenzus elemeit.  
 
 
Versenyképesség haloptikával – Helyi gazdaságfejlesztési problémák fejlıdı városokban 

 
Kabai Gergely, Németh Nándor és Farkas Máté mőhelytanulmánya egy viszonylag kevés tudományos 
és elemzıi figyelmet kapó témakör, a helyi (jelen esetben városi) gazdaságfejlesztés aktuális hazai 
helyzetét elemzi empirikusan. A mőhelytanulmány három középváros, Jászberény, Szekszárd és 
Zalaegerszeg gazdaságfejlesztésének néhány eredményét és napjaink feszítı problémáit tárgyalja, 
rendkívül informatív módon, s úgy, hogy e városok jelenét múltjuk vázlatos megismerésébıl is értelmezi. 
A helyi gazdaságfejlesztés eredményeinek, kudarcainak, a sikertörténetek mögött meghúzódó 
magyarázó tényezıknek a feltárása releváns kutatási-elemzési tevékenység napjaink Magyarországán, 



amit részben az Európai Unió támogatáspolitikája, részben a gazdasági válságból való kitörés 
fontossága indukál. 
A mőhelytanulmányban a szerzık rövid bevezetıt követıen 3 nagyobb fejezetben mutatják be a három 
város gazdaságának múltjáról és jelenérıl közölni kívántakat, majd a záró fejezetben rávilágítanak 
azokra a jelentısebb problémákra, amik az eredményes helyi gazdaságfejlesztési tevékenység 
legnagyobb akadályai: a szakképzés rendszere, a vállalkozásokat terhelı adminisztratív terhek és a 
fejlesztési források felhasználása. E fejezetben néhány olyan szakpolitika-átalakítási irányt is vázolnak, 
melyek megvalósítása álláspontjuk szerint növelheti a helyi gazdaságfejlesztés eredményességét. 
A jászberényi Lehel/Elektrolux, a 2011-ben létrehozott zalaegerszegi városi szenátus és a szekszárdi 
autóipari klaszter elemzése a gazdaságszervezés három különbözı eszközét veszi górcsı alá.  
Az esettanulmányok tapasztalatai alapján a helyi gazdaságfejlesztés rendszerek szerkezetére 
vonatkozóan két modell azonosítható: 

- Nagyvállalat vezérelte helyi gazdaságfejlesztés (Jászberény) 
- Települési önkormányzat vezérelte helyi gazdaságfejlesztés (Zalaegerszeg). 

A kutatás alapján a helyi gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb gyakorlati kérdése az, hogy milyen 
gazdasági és társadalmi beágyazottsággal rendelkeznek a betelepült külföldi tulajdonú vállalkozások, s 
a beágyazottság szintje miként növelhetı. A tanulmány a beágyazottságra ható tényezık közül a 
következıket emeli ki: 

 1. privatizációs elızmény, ipari és üzemi hagyományok 
 2. a betelepült külföldi cég mérete 
 3. a betelepült külföldi cég pozíciója a tulajdonos vállalatrendszerében 
 4. a településeken eszközölt speciális beruházások volumene. 

 
 

Versenyképességi kezdeményezések üzleti modellben Magyarországon 

 
Az új intézményi közgazdaságtan a cserét, mint a jószágok tulajdonjogára és jellemzıire vonatkozó 
megállapodást definiálja a szereplık között. Ennek a megállapodásnak kikényszerítı intézménye 
klasszikusan a felek közötti szerzıdés. A játékelméleten alapuló újabb megközelítések azonban 
hangsúlyozzák, hogy a szerzıdéseken túl más eszközök is biztosíthatják a csere létrejöttét, olyan 
reputációs mechanizmusok, amely a jövıbeli csere létrejöttének valószínőségét a felek múltbeli 
cselekedetei alapján jelzik elıre. Greif szerint ennek a mechanizmusnak a mőködéséhez a 
közösségben a normák fenntartásához kell lennie bizonyos mennyiségő információnak a felek múltbeli 
cselekvéseirıl.  
Bognár Fruzsina és Balás Gábor a kutatásban abból az elméleti megfontolásból indultak ki, hogy a 
vállalkozások versenyképességét növeli az olyan intézményi környezet, amelyben olcsóbban tud 
üzleteket kötni, könnyebben léphet be új szereplıként egy piacra, ahol eladó és vevı több garanciát 
nagyobb biztonságot tud adni egymásnak. Minél specifikusabb a termék vagy apriori minél kevésbé 
megállapítható egy termékrıl, egy szolgáltatásról annak értéke, elınyei, hibái, annál nagyobb bizalmat 
feltételez a szereplıktıl, hogy megállapodjanak egymással, így az ebbe fektetett erıforrások más 
produktív értékteremtı üzleti tevékenységtıl veszik el az erıforrásokat. Minél nagyobb bizalommal 
lehetnek egymás iránt vevı és eladó annál kevesebb érték megy el a keresés, a szerzıdéskötés, a 
garanciák megteremtésének költségeire, így a két fél közötti cserébıl létrejövı értéktöbblet növekszik, 
mindkét fél versenyképessége javul. 
Minden olyan intézmény és mőködési forma esetén, amelyben olcsóbb az egymásról és annak 
termékérıl való információ szerzés, illetve amelyben a tisztességtelen üzleti magatartás 
megbüntetésének valószínősége növekszik (pl. mindazon specifikus beruházásaink várható hozama 
jelentısen csökken, amely termékünk vagy cégünk jó hírébe fektettünk) könnyebben bízhat meg 
egymásban vevı és eladó, könnyebben tudnak megszületni az üzletek. Mindazon intézmények, 



infrastruktúrák, amelyek a tisztességes üzleti magatartás hozamát növelik, valójában az üzletkötéshez 
szükséges bizalom létrejöttének/megszerzésének költségét csökkentik, ezért korábbi kutatások nyomán 
ezeket a bizalom infrastruktúrájának nevezzük (részletesen lásd Szalai-Szepesi 2009). Természetesen 
ilyen infrastruktúra a jól mőködı jogrend, ahol a károkozás büntetése jogi úton gyorsan és 
nagyvalószínőséggel kikényszeríthetı, de ilyen infrastruktúra az az erkölcsi normarendszer is, ahol a jó 
hírnév gyors elvesztésével és ezáltal komoly büntetéssel járhat a tisztességtelen üzleti viselkedés. Ilyen 
infrastruktúrának tekinthetıek továbbá mindazon a termék eladója és vevıje között meglévı 
információs aszimmetriát csökkentı minısítı rendszerek vagy kötelezı információ szolgáltatási 
rendszerek, amelyek révén kereslet és kínálat a megfelelı ár-érték mentén hamar egymásra találhat stb. 
Ahol tehát a bizalom infrastruktúrája erıs ott könnyebben köttetnek üzletek és nagyobb érték jön létre 
az üzletekbıl, tehát a bizalom infrastruktúrája a saját hatókörében lévı vállalatok versenyképességét 
javítja. 
Az elızı bekezdésben a bizalom infrastruktúrájára felsorolt példák jelentıs részét a közgondolkodás 
vagy az állam feladatának tekinti vagy az államtól várja azok létrejöttének elısegítését. Ennek 
elsıdleges oka, hogy ezek az infrastruktúrák sok esetben a közjószágok tulajdonságaival bírnak, hiszen 
például az erkölcsi normarendszer vagy a jogrend, de még a minısítési rendszerek jelentıs része is 
valamennyi vevı és eladó számára elérhetı garancia-források lehetnek. Ugyanakkor amint arra a 
közösségi gazdaságtani irodalom közjószágokkal kapcsolatos elméletei és empirikus kutatásai is 
rámutatattak, a közjószágok, illetve valamilyen mértékig közjószág tulajdonságokkal bíró javak bizonyos 
feltételek mellett és bizonyos korlátozásokkal a piacon is létrejönnek. Feltételeztük tehát - és amint arra 
a következıkben rámutatunk joggal -, hogy a bizalom infrastruktúrájának kell lennie olyan elemeinek, 
amelyek megteremtıdnek piaci alapokon. Ezekre, a bizalom infrastruktúráját erısítı magán 
kezdeményezésekre fókuszál a kutatás. 
A közjavak magán-elıállításában meglévı a „bizonyos feltételek és korlátozások”, elsısorban arra 
vezethetıek vissza, hogy egy-egy termék létrejöttében mekkora a saját és mekkora közösségi haszon, 
illetve mennyiben lehet mérni és számon kérni a haszonélvezetet. Valójában tehát a közjószágok piaci 
elıállításával kapcsolatos irodalom olyan externális helyzeteket mutat be, amikor valamely csoport 
számára a szolgáltatás, termék létrejöttébıl olyan magas a saját haszna, hogy akkor is érdekében áll az 
adott szolgáltatást létrehozni, ha annak bizonyos hasznai – externáliaként – más szereplık számára is 
ingyen elérhetıvé válnak. Ez akkor is igaz, ha a cél az externáliaként is meglévı termék létrejötte, és 
akkor is, ha melléktermékként áll elı az általunk keresett externália. Ezek a termékek és szolgáltatások 
vagy közvetlenül a bizalom megerısítésére jöttek létre vagy externáliaként erısítette, erısíti bizonyos 
üzleti szereplıkbe vetett bizalmat.  
Az ilyen magán elıállítású közjószágok egy része általában bizonyos „területi” korlátozással bírnak, 
jellemzı típusuk a klubjószágok, amikor a klub tagjai körében biztosított a közjószági jelleg. Az általunk 
megvizsgált esetekben azonban míg a klubon belüli hasznok megosztása finanszírozási biztonságot ad 
a bizalomerısítı kezdeményezések létrejöttének, a klub léte, a klub tagjaival való üzletkötés 
könnyítését is biztosítják, így a bizalom megteremtésének egy részét a kívül állók, az érintettek számára 
is biztosítja. Ezen megfontolások okán tehát olyan üzleti, piaci tevékenységeket kerestünk 
kutatásunkban, ahol valamely gazdasági szereplı vagy szereplık számára megérte létrehozni olyan 
termékeket és/vagy szolgáltatásokat, amelyek nem csak az üzletben résztvevık, de az üzletfelekkel a 
jövıben üzletet kötni kívánók számára is építette a bizalom alapjait.  

 
A kutatás feltáró jellegő volt. A szerzık arra fókuszáltak, hogy megkeressék és bemutassanak olyan 
kezdeményezéseket, amelyek közvetve vagy közvetlenül segítik az üzletkötést, segítik a piacra lépést, 
illetve az új belépık számára az üzleti bizalom létrejöttét a kezdeményezés hatókörében, így 
környezetükben javítják a vállalatok versenyképességét. Könnyő belátni, hogy egy tisztességes 
mesterember is minden elvégzett munkájával azon túl, hogy saját maga számára új fontos referenciát 
(és ıt jó szívvel továbbajánló „üzletkötıt”) szerez egyúttal erısíti a mesteremberekbe vetett bizalmat 
megrendelıi körében, így segíti más mesteremberek üzletkötését. A szerzık ennél szélesebb 



felhasználói kör számára is elérhetı megoldások iránt érdeklıdtek, amelyek képesek túlmutatni a 
személyhez kötıdı bizalomépítésen, másolható modellként elterjedhet vagy elterjeszthetı, így a 
magyar kapitalizmust jellemzı arcos referenciákon túl (lásd Balás et al. 2009) nagy számban segítik a 
személytelen cserék létrejöttét.  

 
A kutatás négy részletes esettanulmányt mutat be hat magánkezdeményezésrıl és áttekintet számos 
további magán kezdeményezést, amelyek révén externális hatásként a bizalom infrastruktúrája is épül. 
A részletesen megvizsgált példák áttekintésével arra a kérdésre keresték a választ, hogy hogyan, 
milyen modellekben, milyen fennmaradási kockázatok mellett növelhetı üzleti alapon a 
versenyképesség társadalmi környezete. 
 
Az esettanulmányok alapján a tranzakciós költségek hatékony csökkentéséhez, a bizalom 
infrastruktúráját építı szervezetek hatékony mőködéséhez a belsı minıségbiztosítás, elsısorban a 
belépı tagok megfelelı kiválasztása és ennek a harmadik szereplı felé való eredményes 
kommunikációja fontos. Valamennyi üzleti modell a minıségbiztosítás valamilyen formájára épül, ami a 
formális és rendszeres minıségellenırzésen túl a tagság meghatározott idıközönkénti megújításáig 
vagy a taggá válást korlátozó ajánlási intézményig terjed. E minıségbiztosítási mechanizmusok 
finanszírozása és hasznának elosztása kulcsszerepet játszik e modellek finanszírozásában és hosszú 
távú fenntarthatóságában. 
E rendszerek mőködtetésének elsıdleges haszonélvezıje a termék, szolgáltatás (a minıségbiztosítási 
rendszer) megszervezıje, de e haszon kivétje eltérı modellekben történik. A haszonból más-más 
csatornákon részesednek a szervezık, a résztvevık, és a tagság.  
A beszállítói rendszerben a rendszer mőködtetıjének elsıdleges haszna beszállítói kockázatának 
csökkentésében van, ami haszon hosszú távon is biztosítja e rendszer fennmaradását, függetlenül az új 
belépıktıl. E rendszer mőködtetése azonban mindkét oldal, a beszállító és a szervezı oldaláról is olyan 
specifikus beruházásokat igényel, amelyek a tartós üzleti kapcsolatokon keresztül további hasznokat is 
eredményezhet a szervezı számára. A Suzuki toyotista modell szerint szervezett beszállítói 
hálózatában, a biztos kapcsolatoknak köszönhetıen nem csak az alkatrészeket megfelelı minıségben, 
árban, rugalmas hozzáférhetıségben és a partnerkeresés költségeinek csökkenésében segítik a gyárat, 
de a beszállítók úgy is alkalmazkodnak a gyárhoz, hogy például a 2011-es Japánt sújtó földrengés miatt 
a Suzuki 3 százalékos árcsökkentést kért a beszállítóktól, amelyet azok biztosítottak is. A beszállítók 
felé a technológia transzfer, a biztos megrendelések és a gépipari gyártók felé való jó referencia mind 
fontos elınyt jelenthet, ezért a fenti alkalmazkodás és még például a jelzett árcsökkentés költségein 
keresztül maguk is finanszírozzák e rendszer mőködését. A vizsgált modellben a beszállítói hálózatban 
való részvételbıl eredı bizalmi tıke kihasználtsága alacsonynak bizonyult, jórészt a beszállítói viszony 
technológiai függése és e cégek kapacitáskorlátai miatt. 
A piacszervezı kezdeményezésekben az üzleti modell része ugyan a minıségbiztosítási rendszer léte, 
azonban mivel a haszon jelentısebb része a piacokon résztvevık felé megnyilvánuló vevıi bizalomból 
a résztvevıknél csapódik le, ezért a szervezı elsısorban üzleti szolgáltatásként tagsági díjon (piaci 
részvételi díj) keresztül finanszírozza ezt a kulcstevékenységet. Ahhoz azonban, hogy erre a piacra 
belépı új szereplık ne erodálják ennek a klubszolgáltatásnak hasznát, így „piaci értékét” a szervezı 
számára fontos kivét, hogy a minıségbiztosítás értékét és értékesíthetıségét is a korábbi 
tapasztalatokra tudja építtetni az új belépıkkel szemben. (Ehhez hasonló modellnek tekinthetjük a 
szakboltok, szakbolt-hálózatok például a Bortársaság mőködését, ahol azonban a szervezı közvetlen 
kivétjét a kiskereskedelmi szolgáltatás is biztosítja.) A résztvevık számára két okból éri meg a 
szolgáltatáshoz való hozzájárulás: egyrészt a szélesebb vevıi körhöz való hozzáférés, sok esetben a 
közös értékesítési csatornák létrejötte révén stabilizálódó megrendelés jelenti a fı értéket. Kisebb 
részben, de jelen van a hasonló értékő saját minıségbiztosítási garanciánál olcsóbb közös minıségi 
garancia, minıségvédjegy biztosítása is a hasznok között a tagság felé, ami az adott piacon kívül is 
növelheti a cég szolgáltatásai iránti bizalmat, így azok értékét. 



A védjegy típusú kezdeményezések esetében többféle modell is fellelhetı. Részben az elızı 
piacteremtı szolgáltatástípust nyújtják, így finanszírozási modellje nagyban hasonló lehet az elızı 
pontban bemutatott piaci mőködéshez, azonban lényegesen kevésbé beazonosítható, könnyebben 
másolható piacot teremt, mint egy a fejekben egy konkrét helyhez és/vagy idıhöz kötött szolgáltatás, 
így fennmaradását más kivéteknek is biztosítania kell. A Magyar Termék védjegy üzleti mőködésének 
kulcsa, hogy annak szervezıje saját termékét is e logó alatt próbálja értékesíteni és szélesebb vevıi 
körhöz eljuttatni. Ez esetben éppen a saját árbevételnek a védjegy minıségétıl és a védjegyszervezet 
közös marketing szolgáltatásától való függése teszi hosszú távon is kifizetıdıvé a szervezı számára, 
hogy mőködtesse a minıségbiztosítási rendszert. Külön érdekessé teszi a Magyar Termék védjegy 
mőködését és finanszírozhatóságát, hogy nem egy jól beazonosítható és levédethetı jelzéssel, hanem 
egy a piac egésze számára fontos norma kialakításával építi fel üzleti modelljét, amennyiben nem csak 
a tagok termékeinek, de minden magyar terméknek haszna származik abból, ha sikerül a magyar 
termék fogalmához a minıség fogalmát társítani a fogyasztókban. Valószínőleg e védjegy széles 
közjószág tulajdonságának köszönhetı, hogy a modell finanszírozhatósága érdekében a szélesebb 
haszonnal rendelkezı tevékenységeket, lobbi tevékenység, általános magyar termék promóció 
együttmőködésben szervezi egy üzleti klubbal, a Magyarok a Piacon klubbal. E klub, hasonlóan más 
klubokhoz tevékenységi körét tagsági díjak és a tagság és az érdeklıdık felé történı szolgáltatás 
értékesítésbıl finanszírozza. E kétszereplıs modellben a Magyar Termék Nonprofit Kft. tagjai 
szorosabb együttmőködésben szigorúbb minıségbiztosítással finanszírozzák a célzott közös 
marketingakciókat és védjegyet, a szélesebb tagsággal bíró Klub pedig kisebb betéttel (tagdíjjal), de 
kisebb kivéttel finanszírozza a Klub szervezet mőködését és ezen keresztül a tagsági szabályozás 
révén a közös brand létrejöttét és fennmaradását.  
A Bónusz Brigád „tagjainak” köre a legnyitottabb. Ezen csoportos vásárlás szervezésének sikere 
szintén egy klubszolgáltatás értékesítésében rejlik. A fogyasztói bizalmat a szolgáltatók felé úgy építi, 
hogy a személytelen cserének nagy kedvezményekkel, illetve visszafizetési garanciával nyújt teret, így 
olyan területeken is létrejöhet személytelen csere, amelyek eddig nagyban függtek a személyes 
ismertségtıl és tapasztalatoktól (pl. fodrászat). A szolgáltatás finanszírozói az értékestésbe résztvevı 
szolgáltatók, akik szolgáltatásaikat jóval szélesebb és közvetlenebbül megszólított réteggel tudják így 
megismertetni a Bónusz Brigád széles körő regisztrált felhasználói köre révén, mintha saját marketing 
akciót szerveznének. Az üzleti modell hosszú távú fenntarthatóságát a versenytársak megjelenése 
erısen erodálhatja, azonban az értékesítés valódi terméke a címlista, így az azon keresztül elérhetı 
fogyasztói kör szélessége jelentıs üzleti elınyt jelent minden új belépıvel szemben. 
Bár a bizalomerısítést szolgáló szolgáltatások többsége klub szolgáltatásként tagsági díjból 
finanszírozódik a fenti modellekben több esetben ez a „díj” árbevétel arányosan kerül meghatározásra. 
A bizalmat építı minıségi garancia rendszer tartalmaz személyhez kötött megoldásokat, például a 
vizsgált két piac esetében, de formális garanciákra építı, üzleti alapon megszervezett, így könnyen 
másolható modelleket is. Életképességüket, hosszú távú finanszírozhatóságukat a szervezınél 
keletkezı hasznok tıkésülése (pl. a címlista, vagy a szervezıbe vetett nagyobb bizalom) biztosítja. Ez a 
rövid és hosszú távú haszon kivét együttes megléte biztosítja csak e szolgáltatások stabilitását és a 
versenytársakkal szembeni hosszú távú fennmaradását. 
 

 

A versenyképesség javítását, a gazdaság fejlıdését közvetlenül segítı nonprofit szervezetek 
problémái 

 
A tanulmány arra keresi a választ, hogyan, miként tudnak a nonprofit szervezetek részt vállalni a 
gazdaság fejlesztésében és a versenyképesség javításában. A kérdés megközelítése mind tartalmilag, 
mind módszertanilag két oldalról történik. A civil szféra két szerepkörének, nevezetesen társadalmi 
közeg befolyásolásának, valamint a közvetlen szolgáltatási funkciójának leírására külön-külön részben 



kerül sor, az elsıben kifejezetten elméleti megközelítés található, az utóbbiban emellett az elérhetı 
empirikus adatok feldolgozása, másodelemzése is megtörténik. 
A téma egészét hol kimondva, hol csak közvetett utalásként az elmúlt évtizedek társadalmi és 
gazdasági átalakulásából fakadó paradigmaváltás és a napjainkban is tartó – sokszor az 1929-1933-as 
hoz hasonlított – gazdasági válság „szelleme” lengi körül. Ez az a külsı környezet, amibe a szerzık a 
civil szférát elhelyezik, és meghatározzak annak pozícióját, a gazdasági és foglalkozatási problémák 
megoldásában, vagy legalábbis enyhítésében játszott szerepét, hogy írják: „Tanulmányunk alaptétele, 
hogy a civil társadalom és szervezetei szerepe stratégiai fontosságú a gazdasági versenyképesség 
erısítésében. Szemléleti közelítésünk lényege, hogy a gazdasági versenyképesség erısítése stratégiai 
távlatban nem a gazdaság területén dıl el, mert nem a gazdaságnak van társadalma, hanem a 
társadalomnak van gazdasága.” 
Elsıként azt vizsgálják, hogy mennyiben és hogyan jelentheti a kiutat a civil szervezetek minél 
intenzívebb bevonása mind a közpolitikai folyamatok alakításában, mind magába a termelésbe, 
szolgáltatásnyújtásba. Hogyan lehet a társadalom mőködését általuk az új szemlélet értelmében 
stabilabbá tenni azáltal, hogy a „magántıkét termelı magánvállalkozások és a köztıkét elıállító 
közintézmények mellett a társadalmi tıkét elıállító civil társadalom és annak intézményei” is azonos 
súlyú aktorok lehessenek? Az alapos történeti fejtegetés nemcsak az ezt megnehezítı – néha gátló –
elızményeket, hanem azokat a fejlıdési trendeket is felvázolja, amelyek éppen elısegíthetik a nonprofit 
szervezetek aktívabb szerepvállalását. Itt – az ismert és kevésbé ismert elméletek bemutatása és 
értelmezése alapján – olvashatunk az állam feladatellátásának korlátairól, a politikai rendszerek utóbbi 
évtizedben lezajlott átalakulásáról, az ebbıl fakadó „együttmőködési kényszer” ösztönzı hatásáról, 
illetve az egyenetlen fejlıdésrıl és a mind idıbeni, mind térbeni értelemben tapasztalható szektorok 
közötti és szektoron belüli aszimmetriáról is. 
Átfogó képet kaphatunk ugyanakkor arról is, hogy milyen belsı problémákkal küzd a civil szféra, melyek 
azok a legfontosabb akadályok, korlátozó tényezık, melyek az intenzívebb közpolitikai tevékenységét 
gátolják. Ezek a szervezetek „dualitása”, vagyis valójában civil vagy kormányzati érdekeket szolgálnak-
e, a politika „vonzáskörébıl való kimaradási képesség”, a szektoron belüli kooperációs készség hiánya, 
vagy legalábbis minimális szintje, az e helyett inkább felbukkanó rivalizálás, és – tehetjük hozzá – az 
önidentitás hiányából eredı bizonytalanság, a támogatási források megszerzésével járó függetlenség 
esetleges elvesztés miatti folytonos vívódás. stb. 
Komoly „traumát” okoz a szektorhatárok meghúzása körüli vég nélküli definíciós vita is, mely a jogi 
formák sokaságának, a tiszta civil és tiszta állami intézménytípusok közötti „hibrid” szervezetek nem 
pusztán racionális, de sokszor emocionális késztetéső besorolási kényszerébıl eredezik. Az különbözı 
feladatokra, célokhoz szándékaik szerint adekvát formát öltı egyesületek, alapítványok közhasznú 
társaságok, nonprofit vállalkozások, szociális szövetkezetek stb. rendszeres „helykeresése”, sokszor a 
versenytársak általi megbélyegzése, hol negatív, hol pozitív diszkriminálása visszatükrözi a jogi és 
gazdasági környezetben való betagozódásuk hiányosságait. A tanulmányban erre több alkalommal is 
történik utalás, és az elemzés is rávilágít arra, hogy még nem letisztult és ezáltal zavarosnak tőnik az 
fogalomhalmaz is, amely a tiszta, klasszikus civil szervezetektıl eltérı, vállalkozási tevékenységet 
folytató formációkat hivatott beazonosítani. Ez azért is fontos kérdés, mert – ahogy a szövegben 
olvashatjuk – „a gazdasági válságok idıszakában a gazdasági stabilitás helyreállításának, a 
konszolidált gazdasági feltételek kialakításának feladata csak akkor oldható meg, ha növekszik a 
nonprofit szervezetek szolgáltatási kapacitása”. Ezt a kapacitást pedig, ahogy a második részben is 
kiderül, jórészt a nonprofit szféra határmezsgyéjén lévı félállami, félüzleti, félintézményi „köztes” 
szervezetek tudják biztosítani, nem pedig a hagyományos egyesületek, alapítványok. Ugyanakkor a 
civil szféra kívánatosnak tartott intenzívebb bevonása a közpolitikába, annak alakításába, sıt, a 
döntéshozatalba inkább a szektor klasszikusabb elemeinek az alapvetı funkcióival (érdekvédelem, 
közösségépítés, közügyek vitele, életfeltételek javítása stb.). 
Az elemzés rámutat, hogy a háromszektorú gazdaság „harmadik lába” milyen hektikus, folyamatosan 
változó, ráadásul multifunkcionális elemekbıl álló, következésképpen a külsı hatásokra párhuzamosan 



más és más módon reagáló, néha kiszámíthatatlanul viselkedı egyedekbıl tevıdik össze. Így annak az 
általános szerepkörnek a leírásánál, amit „a gazdaság fejlesztésében és a versenyképesség 
javításában” együttesen be tudnak tölteni, csak ebben a formában, a szervezetcsoportot tágabb 
értelemben és mintegy klaszterként kezelve lehet eljárni. Más szavakkal a széleskörően értelmezett 
nonprofit szektort általánosságban fel lehet ruházni a civil társadalmi eredetbıl fakadó tulajdonságokkal, 
készségekkel is, emellett pedig tekinthetünk rájuk úgy is, mint a piacon megjelenı speciális gazdasági 
szereplık is. 
Fontos téma a nonprofit szervezetek foglalkoztatási potenciálja, illetve ennek növelésének lehetıségei. 
A hazai viszonyok feltérképezéséhez nagy segítséget jelentenek a KSH adatfelvételek, melyek évente 
nyújtanak számszerő információt a szektorban különbözı formában (fıállásban, részmunkaidısként, 
nem fıállásban) foglalkoztatottak számáról, sıt néhány évben alapvetı demográfiai összetételérıl is. A 
tanulmányban kiemelésre kerül, és külön kategóriaként megjelennek az ún. „szolgáltató nonprofit 
szervezetek”, és megtudhatjuk, mekkora részt vállalnak a munkanélküliség elleni küzdelemben. Ennek 
a szervezet halmaznak a „leválogatása ugyan „önkényesnek” tőnhet („Ezek a következık: azokat a 
nonprofit szervezeteket tekintjük elsıdlegesen gazdasági tevékenységet folytató szervezetnek, amelyek 
társasági formában mőködnek vagy/és érvényes rájuk, hogy legalább 5 fizetett alkalmazottat 
foglalkoztatnak és bevételeiknek több mint fele származik az alap- és vállalkozási tevékenységeikhez 
kapcsolódó ár- és díjbevételekbıl vagy az általuk ellátottak számához kötıdı fejkvótás állami 
támogatásokból.), azonban a fenti kritériumok alapján joggal feltételezhetjük, hogy a kiemelt szervezeti 
kör magában foglalja azoknak a nagy, és ezáltal a statisztikai adatokat jelentıs súllyal meghatározó 
szervezeteknek a tömegét, melyeket valóban „szolgáltatónak” tekinthetünk.  
Az adatokból kiderül, és említés esik arról a fontos jelenségrıl is, hogy a szektor a gazdaság egészéhez 
képest nagyobb arányban tud élni és él, az atipikus foglalkoztatási formákkal. Mindez nem pusztán az 
alacsonyabb képzettségőek, egyéb élethelyzetük vagy egyéb elfoglaltságaik miatt inkább 
részmunkaidıs alkalmazást keresık (terhes és kisgyermekes anyák, aktív nyugdíjasok stb.) számára 
kínál több és elfogadhatóbb lehetıséget is, hanem a munka világába nehezen visszavezethetı, vagy 
egészségügyi állapotukból, fogyatékosságukból kifolyólag nehezen elhelyezkedni képes rétegek 
számára is valós alternatívát jelenthet. 
Magyarán, a nonprofit szektor fejlesztése – amint ez a tanulmányban is világosan megfogalmazódik – 
nem csak a szolgáltatásnyújtás bıvítésében, minıségi és mennyiségi növekedésében mutathat fel 
eredményeket, hanem foglalkoztatási helyzetet is jelentıs mértékben javíthatja, mind az aktív 
munkavállalók és –keresık alkalmazásával, mind az inaktív népesség aktívvá tételében is.  
Végezetül érdemes kitérni a szociális gazdaság „nem-nonprofit” szervezeteinek problémáira is. A 
tanulmányban alaposan körüljárja a témát, egyfelıl a koncepció, másfelıl mind a szóhasználat kapcsán, 
és jogosan állapítja meg, hogy az elsıdlegesen társadalmi hasznot hozó, ezáltal közhasznú státust is 
elérhetı, de mégiscsak profitorientált és profit-elosztó szervezetek (szociális szövetkezetek) teljes 
mértékben „mostohagyerekeknek” számítanak, és a jogi, gazdasági szabályozás sem tudott még 
igazán mit kezdeni velük. Ha támogatást akarnak, legyen hozzá önrészük, de vállalkozzanak igazán, 
mert akkor nem tekinthetıek közhasznúnak, így támogatásra sem méltóak. Ebbıl az ördögi körbıl való 
kitörés mindeneképpen szükségesnek látszik, a társadalmi vállalkozások elismerése és elismertetése 
most kiemelt feladat, melyben ez a tanulmány is fontos elıkészítı, problémafelvetı részt vállalhat. 
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A kutatás fenntarthatóságára vonatkozó elképzelések és javaslatok 

Kutatásunk eredményei egyszerre nyitnak perspektívát a tudományos vizsgálódás és a gyakorlati 
cselekvés számára. Az önérdek és a közösségi értékteremtı képesség javításának motivációja közötti 
kapcsolat tudományos vizsgálata, a társadalmi innovációk kutatása a versenyképesség 
javíthatóságának kereteit tárhatja fel. Az üzleti, civil vagy kormányzati szereplık pedig akkor tudják a 
fogyasztói, közösségi elvárásokat sikeresen összeegyeztetni stratégiai céljaikkal, ha a gazdasági és 
társadalmi szereplık normáihoz, konvencióihoz igazítva alakítják ki intézményformáló stratégiáikat. 
 
Az alprogram új kutatási irányt nyitott, eredményeink alapján célszerő kiszélesíteni a versenyképesség 
intézményi környezetét, és az intézményi környezetet formáló szándékok, értékek és konvenciók 
vizsgálatát. 

• A versenyképesség társadalmi kereteit vizsgáló elméleti kutatás folytatása a közösségi 
versenyképesség koncepciójának kialakítása érdekében 

• Vállalkozók és vállalati vezetık motivációinak, közösségformáló szerepének vizsgálata, a 
versenyképességet erısítı kezdeményezések sikerét növelı tényezık feltárása érdekében. 

• A gazdaságpolitikai, intézményi környezet és a gazdasági, kormányzati vezetık percepciói, 
motivációi közötti kapcsolat vizsgálata 

• A versenyképesség erısítését szolgáló összefogások, intézményrendszer-formáló célzatú 
kezdeményezések társadalmi feltételeinek és belsı mőködésének vizsgálata. 

• A térségek, ágazatok között tapasztalható versenyképességi eltérések intézményi, társadalmi 
hátterének vizsgálata. 

• A nonprofit mőködés versenyképességi elınyeinek, hátrányainak vizsgálata egyes 
szektorokban, a versenyképességet közvetlenül erısítı nonprofit szervezıdések mőködési 
körülményeinek vizsgálata. 
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