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Bevezetés

A közgazdaságtudomány egyik legtöbbet ku-
tatott területe a gazdasági növekedés, a gazda-
sági fejlődés mibenléte és meghatározó ténye-
zői. A klasszikus, a tőke és a munka kombi-
nációjára épülő Solow-modell azonban a nö-
vekedésnek csak kisebbik részére adott ma-
gyarázatot (Solow, 1956). A későbbi elméletek 
töb bek között az innovációt és a tanulást 
építették be a modellbe (Romer, 1990), mások 
az intézmények szerepére helyezték a hang-
súlyt (Alesina – Rodrick, 1994; Acemoglu et 
al., 2005). Amellett, hogy a makrogazdasági 
növekedés mikroökonómiai, vállalati szintű 
megalapozásának az igénye már az 1980-as 
években felmerült (Lucas, 1988), az egyéni és 
intézményi tényezőket kombináló modell és 
empirikus elemzések máig hiányoznak.

Bár Joseph Schumpeter (1934) már régen 
rámutatott arra, hogy az innováció és a vállal-
kozás a gazdasági fejlődés kritikus elemei, a 
közgazdaságtan fő irányzata erről hosszú ide-
ig nem vett tudomást. A 2000-es években 
aztán többen kezdtek el foglalkozni a vállal-
kozásnak a gazdasági fejlődésben és a gazda-
sági növekedésben betöltött szerepével 

hogy az index az egyéni és az intézményi té-
nyezők kombinálásával alkalmas arra, hogy 
magyarázza a gazdasági fejlődést, és éppen a 
Shane által vázol követelményeknek megfele-
lő gazdaságpolitikai javaslatokat tehessünk. 

A vállalkozási tevékenység és mérései

A vállalkozás és a gazdasági növekedés kap-
csolatának elemzéséhez meg kell határozni, 
mit is értünk vállalkozás alatt. A vállalkozás 
olyan tevékenység és magatartási forma, amely 
kapcsolatban áll az új szervezeti egység létre-
hozásával, az innovációval, a nem rutinszerű 
döntéshozatallal és a profitorientációval 
(Wen nekers – Thurik, 1999). A vállalat pedig 
a vállalkozási tevékenység szervezeti kerete-
ként definiálható (Chikán, 2008). Ennek 
kö vetkeztében a kisebb méretű cégek, össze-
foglalóan a kis- és középvállalatok sem azo-
nosak a vállalkozással (Román, 2006).

Bár az elmúlt két évtizedben számos mé-
rőszámot alkalmaztak a vállalkozás mérésére, 
jelenleg sincs egy általánosan, szakmai kon-
szenzussal elfogadott változat. Az OECD 
által gyűjtött önfoglalkoztatási adatokat, vagy 
a Flash Eurobarometer hasonló jellegű fel-
méréseit a vállalakozói szándékok és attitűdök 
méréséhez használják. Vállalatdemográfiai 
adatokat új vállalkozásokról, illetve megszű-
nésekről rendszeresen közöl az EUROSTAT  
és a European Observatory. Az elmúlt években 
a Világbank kezdett hozzá vállalati adatok 
gyűjtéséhez, amelyet vállalkozói indexként is 
interpretálnak.

Az OECD kezdeményezésére a 2000-es 
évek közepén indult el a Vállalkozói Indikáto-
rok Program, amely a strukturális indikáto-
rok, a vállalkozói teljesítmény, a vállalkozói 
hatások, és a vállalkozást befolyásoló tényezők 
több mint negyven változóját azonosította. 
Probléma, hogy az adatok csupán kevés, 

19–32 ország esetében állnak rendelkezésre, és 
bár kidolgozásra került egy elméleti modell 
is (Ahmad – Hoffman, 2007), komplex in-
dexet nem alakítottak ki. 

Sokat vitatott a jelenleg legáltalánosabban 
alkalmazott vállalkozó indikátor, a Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) által alkal-
mazott korai fázisú vállalkozói index (TEA), 
amely az mutatja, hogy egy adott ország 
18–64 éves munkaképes korban levő lakosai-
nak hány százaléka van a cégalapítás fázisában, 
vagy tulajdonosa egy 3,5 évnél fiatalabb cég-
nek. Problematikus, hogy – hasonlóan az 
ön foglalkoztatáshoz – a fejlődő dél-amerikai 
és ázsiai országok vezetik a rangsort, azaz 
Bo lívia, Peru vagy Angola vállalkozóibb, mint 
az USA, Ausztrália vagy a skandináv országok. 
A TEA aktivitási indikátor mellett a GEM 
számos más mutatót is konstruált az elmúlt 
évek során az attitűdök, a finanszírozás, a 
növekedés és az innováció adatait felhasznál-
va, azonban ezen adatok egy mutatóban tör-
ténő egyesítésére nem történt kísérlet (Bosma 
et al., 2008). 

A bemutatott vállalkozói mutatókkal kap-
csolatos problémák egy része a vállalkozás 
eltérő meghatározására vezethető vissza (Wen-
nekers – Thurik, 1999). Másrészt, a vál lalko-
záskutatók egy része ragaszkodik az egyszerű 
vállalkozói mutatókhoz, de a jelenlegi mérő-
számok csak a vállalkozás egy-egy aspektusát, 
jellemzően az aktivitást ragadják meg. Ezáltal 
nagyon különböző teljesítményű „vállalkozá-
sok”, például a perui földműves és a Szilícium-
völgyi csúcstechnológiás fejlesztő kerülnek 
egy kalap alá. Ne felejtkezzünk el arról sem, 
hogy a vállalkozás nem csak pozitív jelenség 
lehet. Az illegális kábítószerek forgalomba 
ho zatala vállalkozói módszerekkel történik, 
mégsem nevezhetjük társadalmi szempont-
ból hasznosnak. A fekete- és a szürkegazda-

(Harper, 2003; Acs, 2006; Carree – Thurik, 
2002). Csupán az elmúlt években kerültek 
kifejlesztésre a tudás spillover és a tudás filter 
elméletek, amelyek a Romer-féle endogén 
növekedési modell vállalkozói oldalú kiterjesz-
tése révén kísérlik meg magyarázni a gazda-
sági növekedést és fejlődést (Acs – Plummer, 
2005; Acs et al., 2007). 

A gazdasági növekedést elősegítő gazda-
ságpolitika hosszú időn keresztül a vállalkozói 
aktivitás fokozására, a vállalkozásindítások 
könnyítésére fókuszált. A vállalkozáskutatás 
egyik prominens alakja, Scott Shane egy nem-
régen megjelent cikkében éppen azt taglalta, 
hogy mennyire téves a vállalkozói aktivitás 
mindenáron történő növelésére helyezni a 
hangsúlyt a magas minőségű, nagy növeke-
dési potenciálú vállalkozásindítás elősegítése 
helyett (Shane, 2009). 

Tanulmányunk az eddigi matematikai 
modellezésen alapuló kutatásoktól eltérően, 
más oldalról próbálja új megvilágításba helyez-
ni a vállalkozás és a gazdasági fejlődés közöt-
ti kapcsolatot, mégpedig egy komplex vállal-
kozást mérő mutató, a Globális Vállalko zói 
Index (GEI) megalkotása révén. Úgy vél jük, 
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ságban tevékenykedő vállalkozó sem tekint-
hető társadalmilag konstruktívnak, hiszen 
nemcsak, hogy adót nem fizet, de a legális 
vállalkozások esélyeit is rontja. A vállalkozók 
egy része pedig erőfeszítést tesz annak érdeké-
ben, hogy innováció és megújulás helyett 
mo nopolhelyzetbe kerüljön, vagy állami tá-
mogatásokhoz jusson (Baumol, 1990).

A vállalkozók magatartását és a vállalko-
zások teljesítményét alapvetően befolyásolja 
az intézményi környezet, amely hatással van 
arra is, hogy a vállalkozás társadalmilag konst-
ruktív vagy netán kifejezetten romboló, dest-
ruktív módon működik. Az alacsony intéz-
ményi fejlettségű országok esetében a magas 
szintű vállalkozói aktivitás társadalmilag jó-
részt nem hasznos, ugyanakkor az intézményi 
rendszer fejlődésével a vállalatok hatékonysá-
ga is növekszik. A fejlett intézményi infrast-
ruktúrával rendelkező országok esetében lehet, 
hogy kevesebb cég van, viszont ők jórészt 
tár sadalmilag hasznos vállalkozói tevékeny-
séget végeznek. Az eddigi vállalkozói mutatók 
nem vették figyelembe az ilyen intézményi 
környezetből fakadó különbségeket. Ugyan-
akkor a vállalkozások környezeti, intézményi 
feltételeit vizsgáló indexek – a Világgazdasági 
Fórum Globális Versenyképességi Indexe, a 
Világbank Vállalkozásalapítás könnyűsége 
indexe vagy a Heritage Alapítvány Gazdasá-
gi Szabadság Indexe – nem tartalmaz egyéni 
vagy vállalati szintű változókat.

További probléma a vállalkozás és a gaz-
dasági növekedés közötti kapcsolat iránya. 
Ameddig az önfoglalkoztatási adatokat vizs-
gálva az a kép alakul ki, hogy a vállalkozói 
aktivitás a gazdasági fejlettség függvényében 
csökken, leginkább egy „L” alakkal jellemez-
hető (Carree et al., 2007), addig a TEA „U” 
alakú összefüggést mutat, azaz a kezdetben 
csökkenő vállalkozói aktivitás a gazdasági 

fej lődés későbbi fázisában növekedésnek in-
dul (Acs, 2006). A közgazdaságtan meghatá-
rozó elméletei viszont a vállalkozás és a gaz-
dasági fejlődés között egy „S” alakú, alapve-
tően növekedő tendenciát implikálnak.

A Globális Vállalkozói Index (GEI) 
képzése és alkalmazása

Ha egy új, széles körben alkalmazható vállal-
kozói mutatót szeretnénk kifejleszteni, akkor 
legalább három alapkövetelménynek kell 
meg felelni: (1) az index legyen multidimen-
zio nális, azaz fejezze ki a vállalkozás komplex 
természetét, (2) tartalmazzon a puszta meny-
nyiségi változók mellett a minőségi különb-
ségeket is kifejező indikátorokat is, (3) mind 
az egyéni mind pedig az intézményi, környe-
zeti feltételeket számszerűsítő változókat 
fog laljon magába. Ezen követelményeknek 
megfelelően került kialakításra a Globális 
Vállalkozói Index (GEI), amely a vállalkozói 
attitűdök, a vállalkozói aktivitás és a vállalko
zói aspirációk kombinációjaként határozható 
meg. A módszer teljes és részletes leírása 
Zoltan J. Acs és Szerb László (2009) cikkében 
található meg, itt csupán az indexképzés 
legfontosabb lépéseit emeljük ki rövidített 
formában. 

A vállalkozói attitűdök egy ország lakossá-
gának vállalkozással kapcsolatos általános 
attitűdjeit mutatják mint a lehetőségek észle-
lési képessége, a vállalkozásalapítás-indítási 
készségek megléte, a vállalkozás létrehozásával 
kapcsolatos kockázatviselési hajlam, a vállal-
kozó személyes ismerete, és a vállalkozók 
tár sadalmi státuszának értékelése. Ezen atti-
tűdök nem csupán azért fontosak, mert az 
ezekkel rendelkező személyek inkább hajlamo-
sak a vállalkozóvá válásra, hanem mert fontos 
kapcsolati, pénzügyi, társadalmi támogatást 
nyújthatnak akár a kezdő akár a már létező 

vállalkozásoknak is. A vállalkozói aktivitást a 
magas minőségű új vállalatalapításként defi-
niálhatjuk. Az alindex figyelembe veszi a le-
hetőség motiválta vállalkozásindítást, a magas 
és közepes technológiai szektorba tartozást, a 
vállalkozó iskolázottsági fokát, és a (potenci-
ális) verseny erősségét, ami egyben a cég által 
kínált termék/szolgáltatás egyediségére is utal. 
A vállalkozói aspiráció pedig a vállalkozó azon 
stratégiai erőfeszítéseire reflektál, mint az új 
termék bevezetése, az új technológiák alkal-
mazása, a magas növekedés, a nemzetköziesedés 
és a formális/informális kockázati tőkefinan-
szírozás lehetőségei és képességei. 

A környezeti/intézményi változók bevite-
lére egy egyedi módszert fejlesztettünk ki, 
amely az egymással kölcsönhatásban álló 
interakciós változók logikáján alapul. Az 
ökonometriában alkalmazott interakciós 
mód szer lényege, hogy az egyes változók nem 
egyenként, hanem egymással szoros kölcsön-
hatásban fejtik ki hatásukat. Ennek megfelelő-
en az egyes vállalkozói indikátorok képzése-
kor a GEM-felmérés egyéni változóit össze-
szorozzuk a megfelelő intézményi változóval. 
A 14 indikátorhoz ugyanannyi intézményi 
változót használtunk fel. Az egyéni változók 
a GEM reprezentatív felnőtt lakossági felmé-
réséből az intézményi változók külső forrás-
ból származnak (lásd: Melléklet).1 A megfele-
lően képzett indikátorokat ezek után norma-
lizáljuk 0 és 1 közé.

A következő probléma az, hogyan kom-
bináljuk az alindexek építőköveiként alkal-
mazott indikátorokat. Az alindexek legtöbb-
ször az indikátorértékek átlagaként kerülnek 
számításra. Gyakran alkalmazott megoldás a 
faktorelemzés is. Ezen módszerek hátrányai 

jórészt a gazdaságpolitikai javaslatok szem-
pontjából mutatkoznak meg. Az átlagszámí-
tás üzenete, hogy teljesen mindegy, melyik 
indikátort javítjuk, az ugyanolyan hatással 
lesz az alindex értékére, azaz az indikátorér-
tékek különbségei nem játszanak szerepet az 
alindex értékeinek számítása során. A faktor-
elemzés pedig főleg az egymással szoros 
kapcsolatban levő indikátorok kombinálásá-
ra alkalmas, azonban nem ad semmi útmu-
tatót arra nézve, hogy melyik indikátort is 
kellene növelni, hogy az index a legnagyobb 
mértékben javuljon. 

A fenti problémák áthidalására olyan 
mód szert fejlesztettünk ki, amely figyelembe 
veszi a szűk keresztmetszeteket; az alin dexet 
alkotó indikátorok közötti abszolút különb-
ségek mértékét. A mérnöki tudományok te-
rületén gyakran alkalmazott elv, hogy a 
rend szer egészének működését a leggyengébb 
láncszem határozza meg. Ez a szempont ja a 
minőség-ellenőrzést a középpontba állító 
6-szigma elméletnek (Nave, 2002). A leggyen-
gébb láncszem tézisének társadalomtudomá-
nyokra való adaptálása során azonban figye-
lemmel kell lennünk arra, hogy az egyes té-
nyezők legalább korlátozottan, de nem tel jes 
mértékben helyettesíthetők egymással. Gya-
kori ez a felfogás a pénzügyi rendszer ha té kony-
ságának mérésénél is (Rajan – Bird, 2001). 

Az általunk kidolgozott, a szűk kereszt-
metszetek miatti büntetésnek (PFB) nevezett 
módszer tulajdonképpen a leggyengébb lánc-
szem elvének az alkalmazását jelenti: az egyes 
alindexen belüli indikátorokat a legalacso-
nyabb indikátorértékhez igazítjuk. Az igazí-
tott értéket úgy kapjuk meg, hogy a legala-
csonyabb indikátorértékhez hozzáadjuk az 
egy plusz az aktuális indikátorérték és a leg-
alacsonyabb indikátorérték különbségének 
természetes alapú logaritmusát. 

1 Az adatbázis részletes leírása illetve a mutató számí-
tásának a módja megtalálható Zoltan J. Acs és Szerb 
László (2009) publikációjában.
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Legyen például egy ország egyik normali-
zált indikátorértéke 0,60, és a legalacsonyabb 
indikátor értéke 0,40. A különbség 0,2, és 
ennek megfelelően az igazítás értéke ln (1+0,2) 
= 0,18. A szűk keresztmetszetért történő bün-
tetés utáni igazított érték így 0,40 + 0,18 = 
0,58 lesz az eredeti 0,60 helyett. Ha a legala-
csonyabb indikátorérték csupán 0,2, akkor 
az igazítás mértéke ln (1+0,4) = 0,34, az iga-
zított érték pedig 0,2+0,34 =0,54 lesz, azaz a 
büntetés mértéke nő. A módszer nagy előnye, 
hogy analitikai, nem pedig statisztikai alapok-
ra épül, így nem érzékeny a mintaszám nagy-
ságára. Problémát jelenthet viszont, hogy a 
büntetés mértékével kapcsolatban sem elmé-
leti, sem empirikus kutatások nem állnak 
rendelkezésünkre. Éppen ezért alkalmaztunk 
egy meglehetősen konzervatív, azaz relatíve 
alacsony szintű büntetési tételt, ami az erede-
ti értékeket csupán kisebb mértékben kor-
rigálja. A módszer nem feltétlenül optimális, 
azonban elméletileg és főleg a gazdaságpoli-

tikai javaslatok szempontjából jobb, mint a 
szimpla átlagszámítás vagy a faktorelemzés.

A szűk keresztmetszetek miatti büntetés 
elvének fontos gazdaságpolitikai üzenete van. 
Ha a leggyengébb indikátort, a szűk kereszt-
metszetet sikerül javítani, az pozitív hatással 
lesz az alindex további indikátoraira, és ezen 
keresztül az alindex értékére, végső soron pe-
dig a GEI-indexre is. Ezzel szemben a relatíve 
magas értékű indikátor javítása csak az adott 
indikátor szintjét javítja, így összességében az 
alindex sokkal kisebb emelkedése várható. 

A GEI-index alakulását az egy főre jutó 
GDP függvényében az 1. ábrán láthatjuk.

A GEI-index a GDP függvényében nagy-
jából lineárisan növekszik, a harmadfokú 
polinom függvény a variancia mintegy 79%-
át magyarázza. A GEI-index a fejlettség függ-
vényében teljesen más képet mutat, mint az 
eddigi TEA-index „U”, illetve az önfoglalkoz-
tatás több országban tapasztalt „L” alakja. Az 
elméletek inkább az életciklus-görbének 

megfelelő „S” alakot implikálnak, azonban 
a gazdasági fejlettséggel növekvő GEI sokkal 
konzisztensebb a Paul Romer nevével fém-
jelzett endogén növekedési modellel és a 
Schumpeter-féle felfogással a gazdasági fejlő-

désről, mint az eddigi vállalkozási mutatók.  
Az alábbi, 1. táblázat pedig az egyes országok 
vállalkozói sorrendjét mutatja.

Az országok rangsorának élén a fejlett 
észak-európai és az angolszász nemzetek talál-

1. ábra • A GEI-index az egy főre jutó GDP függvényében (harmadfokú polinom illesztés)

 Ország  GDP  GEI-index   Ország  GDP  GEI-index

1  Dánia  36 903  0,75  33   Horvátország  14 040  0,36
2  Svédország  33 799  0,73  34  Lengyelország  13 615  0,34
3  Új-Zéland  25 320  0,72  35  Kolumbia  8631  0,34
4  USA  44 384  0,68  36  Jordánia  4287  0,33
5  Ausztrália  33 947  0,67  37  Uruguay  11 028  0,33
6  Kanada  35 776  0,67  38  Görögország  26 483  0,32
7  Izland  39 603  0,65  39  Kína  8242  0,32
8  Írország  46 587  0,64  40  Törökország  9307  0,32
9  Norvégia  45 206  0,62  41  Peru  6617  0,32
10  Svájc  35 106  0,61  42  Argentína  15 437  0,31
11  Hollandia  34 059  0,60 43  Dél-Afrika  14 159  0,31
12 Belgium  34 580  0,57 44 magyarország  19 451  0,30 
13  Finnország  34 654  0,56 45  Makedónia  8822  0,29
14  Franciaország  31 458  0,55  46  Egyiptom  5388  0,28
15  Puerto Rico  20 223  0,54  47  Románia  10 206  0,28
16  Szlovénia  24 172  0,54  48  India  3789  0,26
17  Izrael  30 578  0,52  49  Mexikó  10 963  0,25
18  Hong Kong  38 227  0,52  50  Thaiföld  9435  0,24
19  Ausztria  36 445  0,52 51  Szerbia  5351  0,24
20  Szingapúr  31 652  0,51  52  Oroszország  12 595  0,24
21  Egyesült Királyság  34 075 0,51  53  Dominikai Közt.  8760  0,23
22  Dél-Korea   25 574  0,49  54  Indonézia  4488  0,22 
23  Olaszország  30 777 0,48  55  Kazahsztán  9841  0,22
24  Csehország  22 077  0,46 56 Jamaica  4503  0,22 
25  Japán  33 014  0,45  57  Bosznia/Hercegovina 7048  0,21 
26  Chile  13 494  0,45  58  Brazília  9176  0,20
27  Egyesült Arab Em.  35 661  0,45  59  Venezuela  7315  0,19
28  Portugália  21 555  0,44  60  Fülöp-szigetek  5207  0,19 
29  Németország  31 855  0,44  61  Irán  3456  0,18
30  Spanyolország  29 951 0,43  62  Bolívia  4453  0,17
31   Lettország  15 781  0,39  63  Ecuador  7456 0,16
32  Malajzia  13 251  0,37  64  Uganda  1648 0,11

1. táblázat • Az országok GEI vállalkozói index szerinti sorrendje
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hatók. Két kisebb Európai uniós ország, Dá-
 nia és Svédország vezeti a rangsort, majd egy 

„kakukktojás”, a közepesen fejlett Új-Zéland 
következik. Az USA 4. helye talán meglepetés, 
de az amerikaiak relatíve gyengén szerepeltek 
az attitűdök esetében, amit kiváló aspirációs 
és aktivitásbeli teljesítményük nem tudott 
el lensúlyozni. A TEA tekintetében az egyik 
leggyengébben szereplő ország, Belgium a 
sokkal előkelőbb 12. helyen található. A volt 
szocialista országok közül Szlovénia meglehe-
tősen kiegyensúlyozott teljesítménnyel szere-
pel a legjobban a 16. helyen, és Cseh ország a 
24. helyével is a fejlettséghez tar tozó trendvo-
nal felett található. Magyarország 44. helye 
talán nem meglepetés, és összhangban van 
versenyképességi indexünk alacsony értékei-
vel. Az EU nagy országai, Franciaország (14) 
kivételével, az Egyesült Királyság (21), Olasz-
ország (23), Németország (29), Spanyolország 
(30) fejlettségükhöz képest meglehetősen kö-
zepes teljesítménnyel a trendvonalon vagy 
kis sé alatta láthatók. Mindez talán magyará-
zatot adhat az EU lemaradására az USA-val 
vagy a fejlődő ázsiai országokkal összevetve. 
Úgy látszik, az EU nagy nemzetei jórészt még 
nem tették meg azokat a lépéseket, amelyek 
a vállalkozói társadalom irányába vezetnek. 

A rangsor végén találhatók a fejlődő orszá-
gok, a TEA éllovas Peru a még mindig rela tíve 
jónak mondható 41. helyen. Uganda, Ecua-
dor, Bolívia, Irán, a Fülöp-szigetek, Venezu-
ela vagy Brazília helyezése teljesen összhang-
ban áll fejlettségükkel. Ugyanakkor Orosz-
ország és Mexikó vállalkozói szintje a trend-
vonal alatt található.

Magyarország vállalkozói 
aktivitásának elemzése

Gyakran és joggal illetik kritikával azokat, akik 
egyetlen mutató alapján próbálják értékel ni 

az egyes országok teljesítményét. A GEI-mu-
tató csupán az egyes országok relatív helyezé-
sét mutatja, és önmagában nem alkalmas arra, 
hogy vállalkozáspolitikai ajánlások alapja le-
hessen. Nem a szuperindex, hanem az azt 
al kotó alindexek, indikátorok, egyéni és intéz-
ményi változók, azok gyenge és erős pontjai 
kell, hogy az elemzés középpontjába álljanak, 
és a gazdaságpolitikai javaslatok alapjául 
szolgáljanak. A változók és indikátorok változ-
tatása esetében nyomon követhetjük a GEI-
index változását is. Eltérően az eddigi index-
számításoktól, a PFB-módszertan alkalma-
zása miatt képesek vagyunk arra, hogy a szűk 
keresztmetszetek felszámolására irányuló gaz-
daságpolitikai javaslatok révén az index minél 
nagyobb növekedését érjük el. A követ ke-
zőkben Magyarország példáján szemléltetjük 
és teszteljük a GEI-index használhatóságát.

A 2. ábrán Magyarország helyzete látható 
a GEI-index és a három alindex eseteiben, 
összehasonlítva azzal a 63 országgal, amelyek 
a felmérésben részt vettek. Magyarország a 
kö zepesen fejlett országok közé tartozik mint-
egy 19 500 USD/fő GDP-vel (2007). Az or-
szág átfogó vállalkozói teljesítményét kifejező 
érték 0,30, mely szerint hazánk a fejlettségnek 
megfelelő trendvonal alatt helyezkedik el.  Az 
elmaradás mintegy 0,1, azaz meglehetősen 
nagy. Összehasonlításként más régiós orszá-
gokkal: Szlovénia 0,54, Csehország 0,46, 
Lett ország 0,39, Horvátország 0,36 Lengyelor-
szág 0,34 értékekkel mind a trendvonal felett 
vagy a trendvonalon (Lengyelország) helyez-
kednek el. Makedónia 0,29, Románia 0,28, 
Szerbia és Oroszország 0,22, Bosznia és Her-
cegovina 0,21 értékekkel a trendvonal alatt 
helyezkednek el (Szerbia egy kicsit felette). 
Helyzetünk tehát rosszabb a fejlettebb közép-
európai országoknál, és inkább a régió fejlet-
lenebb országaihoz hasonlít. A három alin-

dexet vizsgálva látható, hogy a legkisebb a 
lemaradásunk az aktivitás területén és a leg-
nagyobb az aspirációk esetében. Ahhoz, hogy 
Magyarország vállalkozói teljesítményén ja-
vítani tudjon, elsősorban tehát az aspirációk 
területén kellene lépéseket tenni. 

Magyarország tizennégy intézményi vál-
tozói, egyéni változói és indikátorai értékeit 
tartalmazza a 2. táblázat, ahol az adott értéket 
a többi országhoz viszonyítva elemezzük, 
össze hasonlítva vezető országokkal (bench
mark ing), és a többi országgal. Fehér színnel 
jelöljük, ha Magyarország teljesítménye a 
felső harmadba, világosszürkével, ha az átlag-
hoz közeli második harmadba és sötétszür-
kével, ha az utolsó harmadba tartozik. 

Az indikátorok szintjén a vállalkozói atti-
tűdök alindex alacsony értékének elsődleges 
oka a lehetőségek fel-, illetve ebben az esetben 

a fel nem ismerésével kapcsolatos (sötétszür-
ke szín): a magyarok más nemzetekkel össze-
vetve kevéssé látnak jó üzleti lehetőséget. A 
hálózatosodással is gondok vannak (világos-
szürke szín), kevesen ismernek olyat, aki az 
elmúlt két évben indított vállalkozást, és a 
lakosság internethasználati gyakorisága is 
átlag alatti, bár már a világosszürke zónában 
található. Ugyanakkor helyzetünk a vállalko-
zásindítási képességek területén kifejezetten 
kedvező. A kockázatvállalás és kulturális tá-
mogatottság elfogadható mértékű. 

Szűk keresztmetszetek vannak a vállalko-
zói aktivitás területén, ahol Magyarország a 
legjobb helyezést érte el. Kevés cég található, 
amelyik a közepes vagy a magas szintű tech-
nológiát alkalmazó szektorban alapított (vi-
lágosszürke, a leggyengébb pont), és kezdő 
vállalkozóink hajlamosak már eleve éles ver-

2. ábra • Magyarország vállalkozói teljesítménye a GEI és a három alindex eseteiben
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senykörülmények között piacra lépni, azaz 
kevés az egyedi terméket/szolgáltatást kí náló 
vállalkozó. A lehetőség motiválta vállal kozások 
aránya alapján fejlettségünknek meg felelően, 
közepes helyen vagyunk. Ellentétben a köz-
hiedelemmel, a hazai vállalkozások mintegy 
kétharmada nem kényszerből alapított. A 
felsőfokú végzettségűek által ala pított cégek 
aránya tekintetében is jól állunk. Javítani az 
aktivitás alindexet úgy lehet, ha elsősorban a 
technológia szektororientált vál lalkozásindítást, 
másodfokon az egyedi termékeket kínáló, 
vál lalkozásindítási gya koriságot növelnénk.

A vállalkozói aspirációknál több szűk ke-
resztmetszetünk is van, sőt minden tekintet-
ben az országok utolsó harmadához tartozunk, 
ami az alacsony fejlettségi szintű erőforrásve-
zérelt gazdaságokkal helyez bennünket egy 
szintre. Az új technológiák alkalmazása, az 

gokhoz képest azonban számos területen van 
még mit tennünk. Az egyéni változók eseté-
ben azonban sokkal nagyobb a lemaradásunk 
nem csupán a fejlett országokhoz, de még a 
közepesen fejlett országokhoz képest is. Csu-
pán két olyan egyéni változó van, ahol jól 
szerepelünk, ezek pedig a kockázatvállalás és 
a felsőfokú végzettségűek által indított cégek 
aránya. Összevetve tehát az egyéni és az intéz-
ményi változókat, alapvetően az a probléma, 
hogy sokszor még a közepesen fejlett orszá-
gokra jellemző intézményi rendszer lehetősé-
geit sem használjuk ki. Ez természetesen nem 
jelenti azt, hogy Magyarországon ne kellene 
intézményi fejlesztéssel foglalkozni! 

Legsürgetőbb a helyzet az aspirációk ese-
tében, ahol nincsen olyan terület, ami egyál-
talán elfogadható szintű lenne, az új technoló-
giák használata területén pedig a legutolsók 
között vagyunk. Ez összecseng azzal, amit 
hazai kutatási eredmények jeleznek: a magyar 
gazdaság egyik rákfenéje a vállalatok alacsony 
szintű innovációs aktivitása mind a termék, 
mind a technológiai innovációk esetében. Az 
innováció legfontosabb gátja azonban elsősor-
ban nem a K+F kiadások (GERD) alacsony 
szintje (az sem túl magas!), hanem a vállalko-
zások innováció iránti alacsony aspirációja. A 
technológiai innováció szintjét kifejező kör-
nyezeti változó értéke közepes, viszont kezdő 
cégeink inkább régi technológiákat alkalmaz-
nak. Ráadásul a magyar gazdaságból jórészt 
hiányoznak a magas növekedési potenciálú 
cégek – a gazellák, és alig akad külső informá-
lis befektető is. Az ezekhez az egyéni válto-
zókhoz tartozó intézményi változók mindkét 
eset ben közepes szinten állnak. A hazai gazda-
ság kettősségére utal az is, hogy Magyarország 
globalizációs szintje nemzetközi összehason-
lításban kifejezetten magas, ugyanakkor a 
kezdő és fiatal cégek exportaktivitása igen 

ala csony, ez okozza a nemzetköziesedés ala-
csony értékét. Ha mindezeket összevetjük 
azzal, hogy a vállalkozásindítási és a kocká-
zatvállalási képességek területén a hazai lakos-
ság meglehetősen jól áll, sőt a felsőfokúak 
aránya is magas a kezdő vállalkozók között, 
akkor arra a következtetésre juthatunk, hogy 
nem igazán azok vállalkoznak Magyarorszá-
gon, akiknek leginkább kellene. 

Összefoglalás és következtetések

Jelen tanulmányban bemutattunk egy olyan 
új vállalkozói indexet, amely az eddigi vállal-
kozási mutatókhoz képest alkalmasabb esz-
köznek tűnik a gazdasági fejlődés magyará-
zásához. A Globális Vállalkozói Index (GEI) 
komplex – 31 változót, 14 indikátort és 3 alin-
dexet tartalmaz, alapvetően nem mennyiségi, 
hanem minőségi különbségeket mutat, to-
vábbá egyéni és intézményi változókat egy-
aránt tartalmaz. Ellentétben az önfoglalkoz-
tatási rátával vagy a TEA-indexszel, a GEI-
mutató a gazdasági fejlettség függvényében 
növekszik. Ez azt jelenti, hogy a fejlett, inno-
vációvezérelt országok vállalkozói teljesítmé-
nye a legmagasabb, a közepesen fejlett, haté-
konyság-középpontú országoké ennél alacso-
nyabb, a legkisebb pedig az erőforrás-vezérelt 
gazdaságoké. A pozitív kapcsolat a vállalkozás 
és a gazdasági fejlettség között konzisztens 
mind az endogén növekedési mo dellel, mind 
a gyakran alkalmazott, a kör nyezeti-intézmé-
nyi fejlettséget mérő mutatókkal. 

Két módszertani újítást vezettünk be, egy-
részt az interakciós változók módszerét alkal-
mazva kombináltuk az intézményi és egyé ni 
változókat, másrészt pedig az alindexeket tar-
talmazó indikátorok szintjén egy olyan me-
tódust mutattunk be, amely képes arra, hogy 
a leggyengébb láncszem elvének megfelelő 
szűk keresztmetszetek okozta teljesítmény-

Intézményi változó Int.  Egyéni változó Egy.  Indikátor ind.
 vált.  vált.  érték
 érték  érték

méret 0,433 lehetőség 0,181 lehetőség-felismerés 0,155
felsőfok 0,692 képesség 0,423 váll. indítása képesség 0,643
kockázati ráta 0,667 kockázat 0,800 kockázatvállalás 0,609
internethasználat 0,373 ismer 0,057 hálózatosodás 0,205
korrupció 0,446 karrier 0,457 kulturális támogatás 0,382
doing business 0,743 lehetcél 0,621 lehetőség kezdés 0,606
techrendelkezés 0,445 techsect 0,340 technológiai szektor 0,264
humán fejlettség 0,797 felsőfok 0,679 humán minőség 0,639
szabadság 0,500 verseny 0,334 versenyelőny 0,416
gerd 0,213 újterm. 0,073 új termék 0,090
innov 0,444 újtech. 0,000 új technológia 0,004
stratégia 0,406 gazella 0,088 magas növekedés 0,116
globalizáció 0,835 export 0,205 nemzetköziesedés 0,245
kockázati tőke 0,380 infinv 0,005 kock. finanszírozás 0,004
intézményi átlag 0,527 egyéni átlag 0,305 GEI 0,299

2. táblázat • Magyarország vállalkozói mutatóinak alakulása az intézményi változók, 
az egyéni változók és az indikátorok szintjén

informális és a kockázati tőke finanszírozásá-
nak területein leggyengébb a teljesítményünk, 
amelyekhez képest alig jobb az új termékek 
előállítása szerinti sorrendünk. A magas nö-
vekedési potenciálú cégek esetében valamivel 
jobb a pozíciónk, a kategória legjobbja pedig 
a nemzetköziesedést kifejező indikátor. 

A további elemzéshez a következő szintre 
kell lépnünk, azaz a változók esetében kell 
meg vizsgálni, hogy lemaradásunk oka vajon 
az egyéni vagy az intézményi tényezők eseté-
ben gyenge. A 2. táblázat alapján egyértelmű, 
hogy Magyarország relatív teljesítménye az 
intézményi fejlettség szintjén döntő mérték-
ben elfogadható a közepesen fejlett, hatékony-
ságorientált országokkal összehasonlítva. A 
humán erőforrás fejlettsége és a felsőfokú 
vég zettségűek aránya esetében pedig még 
kedvező is. A fejlett, innovációvezérelt orszá-
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csökkenést számszerűsítse. A gazdaságpoliti-
kai üzenet az, hogy a leggyengébb láncszemet 
kell erősíteni, mert annak javítása multiplikatív 
hatással van az alindex további indikátorér-
tékeire, és a GEI-indexre is.

Magyarország a GEI-index alapján köze-
pes, inkább gyenge teljesítménnyel a hatvan-
négy országból a 44. helyen található. A leg-
több relatíve fejlett kelet-európai ország, 
Szlo vénia, Csehország, Lettország, Horvátor-
szág és még Lengyelország is, előttünk találha-
tó, ugyanakkor az alacsonyabb fejlettségűek, 
Szerbia, Montenegró, Oroszország, Románia, 
Makedónia mögöttünk vannak. Leg gyengébb 
teljesítményt Magyarország az aspirációk, 
míg a legjobbat az aktivitás területének alin-
dexei alapján mutatta.

Az aspirációs alindexhez tartozó indiká-
torokat és változókat elemezve helyzetünk 
igen rossz, mondhatni katasztrofális, a termék- 
és technológiai innováció, valamint az infor-
mális finanszírozás területén, de az országok 
alsó harmadába tartozunk a nemzetköziesedés 
és a magas növekedés eseteiben is. Az intéz-
ményi és az egyéni változók összehasonlítása 
azonban azt mutatja, hogy Magyarország 
gyenge teljesítményének elsődleges oka nem 
az intézmények alulfejlettsége, hanem az 
egyénekhez köthető tulajdonságok, aspiráci-
ók alacsony szintje. Például a gyenge hazai 
innováció oka elsősorban nem a GERD és a 
technológiai innovációt befolyásoló környe-
zet lemaradása, hanem a kezdő és fiatal cégek 
elégtelen egyedi aspirációja az új termékek és 
az új technológiák bevezetése területén. Ter-
mészeten ez nem azt jelenti, hogy intézményi 
fejlettségünkön ne lenne mit javítani, hiszen 
az sokszor elmarad a fejlett országoktól. 

A rendszerváltás óta eltelt időszakban Ma-
gyarország nagy lépéseket tett, hogy a piacgaz-
dasággal konform intézményi rendszert ala-

kít son ki. Ezek a lépések eredményesek vol tak, 
amit sikeres európai uniós csatlakozásunk is 
bizonyít. Ugyanakkor az emberek gondol-
kodásmódja lassabban változik, mint az in-
tézmények: a fejlett piacgazdasággal és főleg 
a vállalkozói társadalommal össz hang ban álló 
attitűd és a magatartási normák terén lemara-
dásunk jelentős. Felzárkózásunk és gazdasá gi 
fejlődésünk előmozdítása érdeké ben alap vető 
intézkedések megtételére lenne szükség. 

Jelenlegi hazai gyakorlatunkat a vállalko-
záspolitika és a kis- és középvállalati politika 
összemosódása jellemzi (Román, 2006). A II. 
Nemzeti fejlesztési terv alapján kidolgozott 
stra tégia a kkv-k nagyvállalatokkal szembeni 
versenyhátrányának csökkentésére fókuszál 
(Kkv stratégia, 2007; Román, 2008). A vállal-
kozói aktivitás növelését pedig a vállalkozás-
indítás könnyítését lehetővé tevő, egyébként 
irányukban alapvetően helyes, intézményi 
fej lesztései szolgálták. Jelen tanulmány viszont 
más vállalkozáspolitikát sugall: a versenyhát-
rányok csökkentése és a vállalkozói aktivitás 
általános növelése helyett a minőségi vállal-
kozásindítás és a magas növekedési potenciá-
lú, innovatív cégek fejlődésének elősegítésére 
kellene koncentrálni. Az intézményi fejlesz-
tések területén elsősorban a szűk keresztmet-
szetek felszámolása lehet a cél. A nagyobb 
léptékű előrelépéshez pedig a társadalom tag-
jait kellene felkészíteni az intézményi rend-
szerben rejlő lehetőségek megragadására, 
főleg oktatási rendszerünk fejlesztése révén.

A szerzők köszönetet mondanak a kutatást 
tá mogató OTKA-nak (témaszám NK 69283), 
valamint azoknak, akik a korábbi verzióhoz 
való hozzászólással, megjegyzésekkel járultak 
hozzá a jelen változat kialakításához: Alex Acs, 
Elaine Allen, Jose Ernesto Amoros, David B. 
Audretsch, Erkko Autio, Niels Bosma, Alicia 

Coduras, Czakó Erzsébet, Samee Desai, Saul 
Estrin, Jolanda Hessels, Jonathan Levie, 
Thomas Mickiewicz, Paul Reynolds, Román 
Zoltán, Lois Stevenson, David Storey, Roy 
Thurik. Varga Attila, Sander Wennekers. 
Külön köszönet az Ipargazdasági Bizottság 

2009. áprilisi ülésén részt vevőknek hasznos 
megjegyzéseikért, és Chikán Attilának a 
magyar változat lektorálásáért.  

Kulcsszavak: vállalkozás, gazdasági fejlődés, 
növekedés globalizáció, innováció, index
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mellékleT: a geI-index egyéni és intézményi változó alindexek szerinti bontásban

egyéni változó Intézményi változó forrás számítás Indikátor

Vállalkozói attitűdök

LEHETŐSÉG: a 18–64 éves  MÉRET: a potenciális piac  Világgazda- lehetőség × lehetőség-
korosztály azon hányada, nagysága, az ország mérete, sági Fórum méret felismerés
amelyik jó üzleti beleszámítva a belső
lehetőséget lát azon a  piacot és az exportot is   
környéken, ahol él   

KÉPESSÉG: a 18–64 éves korosz- FELSŐFOK: a lakosság azon Világbank képesség × vállalkozás
tály azon hányada, amelyik úgy  hányada, amelyik felsőfokú  felsőfok indítása
véli, megfelelő vállalkozásindítási  végzettséggel rendelkezik   képesség
képességekkel rendelkezik     

KOCKÁZAT: a 18–64 éves kor- KOCKÁZATI RÁTA: az or- Coface kockázat × kockázat-
osztály azon hányada, amelyiket a  szág kockázati rátja, amely  kockázati vállalás
bukástól való félelem nem akadá- a cégek makroökonómiai  ráta 
lyoz abban, hogy vállalkozásba környezeti tényezőit szám- 
kezdjen szerűsíti. Az alfabetikus  
 besorolást hétpontos Likert- 
 skálára formáltuk át.   

ISMER: a 18–64 éves korosztály  INTERNETHASZNÁLAT: Nemzetközi ismer × hálózato-
azon hányada, amelyik az elmúlt a száz főre jutó internet- Telekom- internet- sodás
két évben vállalkozást indított használók száma munikációs használat 
személyt ismer  Egyesület 
   

KARRIER: a 18–64 éves korosztály KORRUPCIÓ: az egyes Transparency karrier × kulturális
azon hányada, amelyik is úgy véli, országok észlelt korrupcióját International korrupció támogatás
hogy a vállalkozás jó karrier és  számszerűsíti. Itt a vállalkozás
magas társadalmi státus (a jó  társadalmi megítélésére gyako-
karrier és a magas státus rolt hatása érdekes: a magas
százalékai átlagolva szerepelnek) korrupció nemkívánatos vál-
 lalkozói magatartásformák
 elterjedéséhez járulhat hozzá.

Vállalkozói aktivitás

LEHETCÉL: a TEA-vállalkozá DOING BUSINESS: a Vál- Világbank lehetcél × lehetőség
sok azon hányada, amely a lehe- lalkozás könnyűsége sorrend  doing kezdés
tőség kihasználása, a jövedelem normalizált értékei, amely a   business
növelése vagy személyes célok vállalkozásalapítás és működ-
megvalósulása miatt jött létre, tetés szabályozási környezeti
szemben a kényszervállalkozással nehézségeit számszerűsíti

TECHSECT: a TEA-vállalkozá- TECHRENDELKEZÉS: Világgazdasági techsect × technológiai
sok azon hányada, amelyik a A legújabb, világszínvonalú Fórum techrendel- szektor
közepes vagy magas technológiai technológia elérhetősége  kezés 
szektorba tartozik

FELSŐFOK: a TEA-vállalkozá- HUMÁN FEJLETTSÉG: ENSZ teafelsőfok × humán
sok azon hányada, ahol a vállal- a humán erőforrás minőségét  humán minőség
kozó felsőfokú végzettséggel  számszerűsíti és az élettartam-  fejlettség
rendelkezik kilátások, az oktatás szintje és 
 a jövedelem kombinálásából
 tevődik össze.

VERSENY: a TEA-vállalkozások  SZABADSÁG: a vállalkozás Heritage verseny × verseny-
azon hányada, ahol csak néhány szabadsága, amely a gazdaság Foundation szabadság előny
versenytárs kínálja ugyanazt  szabadsága index része, 100-as
a terméket érték a maximális szabadság  

Vállalkozói aspiráció

ÚJTERM: a TEA-vállalkozások  GERD: a K+F kiadások aránya OECD újterm × új termék
azon hányada, ahol a vállalkozó a GDP százalékában  GERD 
úgy véli, hogy fogyasztóinak 
legalább egy része újnak tartja   
a cég jellemző termékét  

ÚJTECH: a TEA-vállalkozások  INNOV: egy komplex mérő- Világgazdasági újtech × új techno-
azon hányada, ahol öt évnél szám, ami azt számszerűsíti, Fórum (GCI) innov lógia
fiatalabb technológiát használnak  hogy a vállalati környezet  
 mennyiben támogatja 
 a csúcstechnológiák létreho
 zását szolgáló innovációkat.  
 A Versenyképességi Index 
 egyik alindexe.  

GAZELLA: a TEA-vállalkozások  STRATÉGIA: a cégek meg- Világgazdasági gazella × magas
azon hányada, amelyik azt tervezi, különböztető stratágiaalkotási Fórum (GCI) stratégia növekedés
hogy az elkövetkező öt évben képességét számszerűsíti, ami
legalább tíz emberrel többet magában foglalja a pozicioná-
alkalmaznak, és 50 %-nál nagyobb  lást, az innovatív módszerek
mértékben növekednek alkalmazását a termelés és az ér-
  tékesítés területénl. A Verseny-
 képességi index egyik alindexe.

EXPORT: a TEA-vállalkozások  GLOBALIZÁCIÓ: KOF glo- KOF Svájci export × nemzet-
azon hányada, amely árbevétele  balizációs index, amely a globa- Gazdasági globalizáció köziesedés
egy részét exportból szerzi lizáció három dimenzióját:  Intézet
 a gazdasági, a szociális és a poli-
 tikai  tényezőket számszerűsíti

INFINV: a 18–64 éves korosztály  KOCKTŐKE: a kockázati Világgazdasági infinv × kockázati
azon hányada, amelyik olyan,  tőke rendelkezésre állási Fórum kocktőke finanszí-
tőzsdén nem jegyzett cég  lehetőségeit számszerűsíti   rozás
alapításához nyújtott segítséget,  egy országban
amely nem az ő tulajdonuk volt 
(informális befektetők) megszo-
rozva az informális befektetés  
átlagos összegével
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