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• A kurzus célja annak áttekintése  

– hogyan vélekednek a magyar vállalkozások az állam 

szabályozói, fejlesztői tevékenységéről,  

– melyik gazdasági csoportok hogyan reagálnak az állam 

vállalkozásfejlesztési eszközeire 

– mi a vállalkozásfejlesztési eszközrendszer statisztikailag 

kimutatható hatása  

  

• Irodalom: 

– Csite András Major Klára (2010) Az állam és a vállalkozások 

kapcsolatának néhány jellegzetessége Magyarországon HÉTFA 

Kutatóintézet –Bizalom és Vállalkozás műhelytanulmányok IV. 

– http://hetfa.hu/wp-

content/uploads/HMT04_Csite_Major_Azallamesavallalkozasokk

apcsolatanaknehanyjellegzetessegeMagyarorszagonISBN.pdf 



Csite–Major:  

Az állam és a vállalkozások  

kapcsolatának néhány  

jellegzetessége Magyarországon 

Csite András, Major Klára (2010):  

Az állam és a vállalkozások kapcsolatának 

néhány jellegzetessége Magyarországon 



Vizsgált hipotézisek 

• KKV-k stratégiai céljai nagy különbségeket mutatnak, a 

vállalkozók vállalkozással kapcsolatos motivációi sokfélék 

• A vállalkozások valós és jogilag definiált határai gyakran 

eltérnek egymástól. 

• A KKV-k a kormányzattal szemben bizalmatlanok, a 

kormányzati beavatkozásokat nem tartják hitelesnek 

• A KKV-k jelentős része a kormányzattól várja piaci 

nehézségeinek megoldását 

• KKV-k közt az állami támogatásokra adott válaszokban 

jelentős különbségek vannak  

• A kormányzati beavatkozások hatása szerény 



A vizsgált minták  
Az elemzést egyrészt a vonatkozó hazai és nemzetközi 

szakirodalom feldolgozásával, másrészt három 

adatbázis többváltozós statisztikai vizsgálatával 

végezték el  

• Elemezték az NFGM 2007, 2008 és 2009. évi 

vállalkozásvizsgálati adatbázisát 

• A jelen projekthez kapcsolódó adatfelvétel eredményeit 

(Bizalom és Vállalkozás 2010, adatfelvétel)  

• A megbízó által rendelkezésükre bocsátott APEH TAO 

és EMIR adatsorok összekapcsolásából keletkezett 

vállalkozássoros adatbázist 



A KKV szektor helyzete 

Három fő kérdés: az alacsony szintű nemzetköziesedés, a magas 

arányú önfoglalkoztatás és az innováció hiánya. 

1. Nemzetköziesedés és duális gazdaságszerkezet: Habár 

Magyarország relatíve jól szerepel a külföldi működő-tőke 

bevonása és az export GDP-hez viszonyított aránya szerint,  

a kisebb méretű vállalatok esetében a különböző felmérések 

többé-kevéssé alacsony szintű nemzetköziesedést mutatnak  

– A KKV-k csak a helyi piacon vannak jelen, a kis piacméret miatt a 

növekedés lehetőségei korlátozottak. A magyar tulajdonú közép- és 

nagyvállalatok nem elég versenyképesek. A külgazdasági 

teljesítmény a külföldi tulajdonú vállalkozásoknál koncentrálódik  

– A külföldi tőkebeáramlás nemigen ösztönözte a hazai vállalkozói 

aktivitást, kevés a kapcsolat a hazai és külföldi cégek között 



A KKV szektor helyzete (folyt.) 

2. A mikrovállalkozások helyzete: önfoglalkoztatás és 

kényszervállalkozás  
– Egyik legnagyobb problémát a helyi piacra termelő, alacsony 

hatékonyságú, a napi túlélésükért küzdő hazai tulajdonban levő 

mikrovállalatok léte és alacsony dinamizmusa jelenti  

– A napjainkban működő vállalkozások létrehozásának legfontosabb 

motivációi a nagyobb függetlenség és a magasabb jövedelem együttes 

biztosítása, vagyis az egyéni függetlenség és jólét növelése 

– Jellemzően magas munkaerő- és alacsony tőkeigényű tevékenységet 

folytatnak. Nagyobb mértékben részesednek a foglalkoztatásból, mint 

az árbevételből vagy a jövedelemtermelésből. A felhalmozási célú 

források, a munka- és tőkejövedelmek eloszlása koncentrált, nagy 

részük a nagyvállalatoknál képződik  

– Ezek a sajátosságok az újonnan csatlakozott kelet-európai EU 

tagállamok szinte mindegyikét jellemzik 



A KKV szektor helyzete (folyt.) 

Az egyéni vállalkozásoknak a lakosság, a társas vállalkozásoknak más 

belföldi vállalkozás a legfőbb piaca 

A kisvállalkozók gazdaságirányító, gazdaságszabályozó 

nagyszervezetekkel tartott kapcsolatai a nagyvállalkozások 

menedzsereihez képest igen szegényesek, döntő többségük jellemzően a 

helyi társadalom érintkezési formái szerint, az országos 

nagyszervezetektől meglehetősen távol, saját rokoni, baráti, volt 

munkatársi kapcsolataira támaszkodik a munkában 

Az alkalmazott nélküli vállalkozásoktól a közepesek felé haladva nő a 

gazdaságilag integráltabb vállalkozások aránya 

A KKV alszektorai a széles nettó árbevétel kategóriák miatt finanszírozási 

szempontból nem homogén vállalati szektort képviselnek, különösen igaz 

ez a mikrovállalati körre (Bankárképző Központ Zrt. 2008). Vannak olyan 

vállalkozási körök, amelyek vagy nem is kívánnak hitelt felvenni, vagy 

nem is indukálnak finanszírozási keresletet 



A KKV szektor helyzete (folyt.) 

3. Az innováció szintje alacsony  

A vállalkozások versenyképességi gondjai mögött vagy az 

intézményi rendszer alulfejlettsége vagy pedig az egyéni 

képességek elmaradottsága áll. A magyarországi vállalkozások 

zöme még a közepesen fejlett infrastruktúra lehetőségeit sem tudja 

kiaknázni. Hiányzik a társadalmi tőke 

A vállalkozások K+F tevékenységében erős csomósodás 

mutatható ki. A vállalkozások 25,7 százalékát kitevő 

nagyvállalkozások nyújtják a K+F ráfordítások 88,8%-át; 28:72 

százalék a hazai és a külföldi érdekeltségű társaságok közötti 

teljesítménymegoszlás 

Az OECD innovációpolitikai országjelentésének összefoglalója a 

magyar innovációs rendszer fő gyengeségei között első helyen jelöli 

meg az „alacsony aktivitás- és teljesítményszint a K+F-ben és az 

innovációban, különösen a KKV-k részéről.”  



A KKV növekedésének 

és sikerének tényezői 

• A magyar cég cégek életútja azonban gyakran nem a fejlett 

országokban „megszokott” módon alakul. A hazai KKV szférában a 

fejlett országokban kialakult arányoknál lényegesen kevesebb a hosszú 

ideig dinamikus cég (indulás utáni stagnálás jellemző). Hiányoznak a 

gazellák (innovatív, dinamikusan fejlődő kkv-k) 

• A magyar KKV-knél általában a vezetők személyiségi jegyei bizonyultak 

kiemelkedő fontosságú siker-tényezőknek. A vezetés korszerűsítési 

hajlandósága gyakran a magas dinamizmust megalapozó legfontosabb 

tényezőnek is minősült 

• Diverzifikáció: nem egy tevékenység, hanem ezek kombinációja a sikeres 

növekedés záloga (külpiacra termelés, innováció, nem specializálódtak) 

• A sikeres vállalkozás alapvetően nem egyedüliként, hanem 

hálózatban, társakkal együtt valósítható meg. A hazai KKV közötti 

együttműködések azonban igen alacsony szintűek 



A KKV-k növekedésének akadályai 

• A hazai kis- és középvállalkozók vállalkozásuk 

növekedését leginkább akadályozó tényezőnek a magas 

közterhek teljesítését és a gazdasági szabályozás 

kiszámíthatatlanságát tekintik 

• Magukkal elégedettek, külső okokat találnak. Sok a 

panasz a nagyvállalatok, és ezen belül is főleg a 

multinacionális cégek, erőfölénnyel történő visszaéléseire, 

de a kisvállalatok között is akad számos tisztességtelen 

eszközzel élő, eleve megtévesztésre „utazó” vállalkozó.  

A vállalkozások leginkább a tőkeforrások és az állami 

támogatások hiányára panaszkodtak, kevesebbeket érintett 

a hitelezési források szűkössége 



A vállalkozók társadalmi megítélése 

• Magyarországon a vállalkozásokkal kapcsolatos pozitív társadalmi 

értékek egyelőre nem szilárdultak meg, s a vállalkozók társadalmi 

megítélése rendkívül ellentmondásos  

• A sikeres vállalkozók egy része a magyarországi közvélemény számára 

elítélendő vagy olyan „gyanús” ügyletek révén gazdagodott meg, mint a 

privatizáció. A válaszadók négyötöde szerint Magyarországon becsületesen 

nem lehet meggazdagodni, háromnegyedük szerint pedig aki vinni akarja 

valamire, annak egyes szabályokat át kell hágnia  

• A vállalkozók alacsony szintű társadalmi elfogadottsága annak is 

köszönhető, hogy magas a törvényeken, etikai magatartási elvárásokon 

túllépők száma 

• Keller Tamás egy 2009-es tanulmányában kimutatta, hogy a magyarok 

erősen normakövetőnek számítanak, ám az anyagi hátrányt is jelentő 

normák esetében európai viszonylatban meglehetősen rosszul teljesít 

Magyarország, mert itt gondolják legkevésbé, hogy az egyéni igyekezet 

segítheti a társadalmi boldogulást  



A vállalkozókat a legmagasabb 

státuszú foglalkozásnak tartók 

aránya (százalék)
2007 Gallup Flash Eurobarometer Nr. 192

"Rangsorolja a köv.három foglalkozási csoportot  társadalmi 

státuszuk szerint: vállalkozók, köztisztviselők és nagyvállalatok 

igazgatói"
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Stratégiai célok, motivációk 

• Online kérdőíves lekérdezés a vállalkozásvezetők 

vállalkozással és vállalkozói léttel kapcsolatos motivációiról és 

céljairól. 

• A 281 válaszadó 54 %-a vállalkozást vezető tulajdonos,  

25 %-a nem tulajdonos felsővezető, míg 21 %-a nem 

felsővezető alkalmazott volt.  

• Válaszok alapján a motivációkat négy csoportba tudjuk 

sorolhatók:  

1. Mindenki által osztott, nagy fontosságú célok 

2. Fontos, de másodlagos jelentőségű célok 

3. Családi vállalkozáshoz kapcsolódó cél 

4. Csak néhány vállalkozó által osztott, nem általános érvényű 

célok 



A vállalkozó céljai
0-100 skálára vetítve, ahol a 100 azt jelenti, hogy minden válaszadó 

teljesen magáénak vallotta a célt, 0 pedig, hogy senki sem
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Projektekben gondolkodok, projekteket szerv ezek, a

v állalkozás ehhez csak keret.

Találmány omat, újításomat szeretném üzleti sikerré

alakítani.

Szeretném, ha gy ermekeim tov ábbv innék a

v állalkozást.

Szeretek év ekre előre terv ezni.

Jómódban szeretnék élni.

Mindig keresem az új üzleti lehetőségeket.

Fontos, hogy  munkatársaim, dolgozóim biztonságban

érezzék magukat, jó légkörben v égezzék munkájukat.

A családom megélhetését szeretném biztosítani.

Igy ekszem szakmámban a lehető legjobbat ny újtani.

Forrás: Bizalom és Vállalkozás 2010 lekérdezés, N = 281



A vállalkozó céljai - csak tulajdonos ügyvezetők
0-100 skálára vetítve, ahol a 100 azt jelenti, hogy minden válaszadó 

teljesen magáénak vallotta a célt, 0 pedig, hogy senki sem
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Találmány omat, újításomat szeretném üzleti sikerré

alakítani.

Projektekben gondolkodok, projekteket szerv ezek, a

v állalkozás ehhez csak keret.

Szeretném, ha gy ermekeim tov ábbv innék a

v állalkozást.

Szeretek év ekre előre terv ezni.

Jómódban szeretnék élni.

Mindig keresem az új üzleti lehetőségeket.

Fontos, hogy  munkatársaim, dolgozóim biztonságban

érezzék magukat, jó légkörben v égezzék munkájukat.

A családom megélhetését szeretném biztosítani.

Igy ekszem szakmámban a lehető legjobbat ny újtani.

Forrás: Bizalom és Vállalkozás 2010 lekérdezés, N = 142
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jellegzetessége Magyarországon 



"Szeretném, ha gyermekeim továbbvinnék a vállalkozást"

0-100 skálára vetítve, ahol a 100 azt jelenti, hogy minden 

válaszadó teljesen magáénak vallotta a célt, 0 pedig, hogy 

senki sem
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Alkalmazott

Forrás: Bizalom és Vállalkozás 2010 lekérdezés, N = 208

"Projektekben gondolkodok, projekteket szervezek, a 

vállalkozás ehhez csak keret"

0-100 skálára vetítve, ahol a 100 azt jelenti, hogy minden 

válaszadó teljesen magáénak vallotta a célt, 0 pedig, hogy 

senki sem
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Forrás: Bizalom és Vállalkozás 2010 lekérdezés, N = 234



A vállalkozások valós és jogilag definiált  

határai gyakran eltérnek egymástól 

• A vállalkozások valós és jogilag meghatározott határai 

feltételezéseink szerint gyakran eltérnek egymástól, ami 

megnehezítheti, hogy a különböző statisztikai és adóadat-

szolgáltatások során gyűjtött információk alapján megbízható 

képet alkothassunk a vállalkozások helyzetéről. Másik 

nehezítő tényező: a vállalkozások hálózatokba szerveződése. 

Pl. adóbevallások 

• A vizsgálatra három dimenzió mentén kerül sor: a 

különböző üzleti együttműködésekben, tulajdonosi 

hálózatokban és munkaerő külső vállalkozásba történő 

kiszervezésében való érintettséget mérjük. Az üzleti 

együttműködést öt szempontból, a kereszttulajdonlást kettő a 

munkaerő kiszervezését egy változó segítségével mérjük 



A vállalkozások közti együttműködés mérését szolgáló 

változók és az együttműködés típusai közti kapcsolat 

Üzleti 

együttműködés 

Kereszt-

tulajdonlás 

Munkaerő külső 

cégbe történő 

kiszervezése 

Fejlesztés területén más vállalkozásokkal együttműködő 

vállalkozások aránya 
X 

Közös pályázatokkal más vállalkozásokkal együttműködő 

vállalkozások aránya 
X 

A közös termelés területén más vállalkozásokkal 

együttműködő vállalkozások aránya 
X 

A közös beszerzés területén más vállalkozásokkal 

együttműködő vállalkozások aránya 
X 

A közös értékesítés területén más vállalkozásokkal 

együttműködő vállalkozások aránya 
X 

Azoknak a vállalkozásoknak az aránya, ahol a 

vállalkozás tulajdonosának (tulajdonosainak) van más 

vállalkozásban is 25 százalékosnál nagyobb 

tulajdonrésze 

X 

Azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyekben más 

vállalkozásnak van 25 százalékosnál nagyobb 

tulajdonrésze 

X 

Azoknak a vállalkozásoknak az aránya, aminek van 

olyan külső, vállalkozói státuszú foglalkoztatottja, aki 

kizárólag vagy túlnyomó részt ennek a cégnek dolgozik 

X 



Vállalkozások aránya, százalék
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vállalkozások aránya

Azoknak a vállalkozásoknak az aránya, amelyekben más

vállalkozásnak van 25 százalékosnál nagyobb tulajdonrésze

A közös beszerzés területén más vállalkozásokkal

együttműködő vállalkozások aránya

A közös értékesítés területén más vállalkozásokkal

együttműködő vállalkozások aránya

Azoknak a vállalkozásoknak az aránya, ahol a vállalkozás

tulajdonosának (tulajdonosainak) van más vállalkozásban is 25

százalékosnál nagyobb tulajdonrésze



A vállalkozások közti együttműködés különböző típusaiban érintett cégek aránya, százalék 

Vállalkozások száma Foglalkoztatottak száma 

nincs együttműködése 73,3 54,6 

csak üzleti együttműködés 9,8 14,5 

csak tulajdonosi együttműködés 8,3 11,8 

csak foglalkoztatási együttműködés 1,7 3,6 

üzleti és tulajdonosi 4,4 6,7 

üzleti és foglalkoztatási 0,9 2,8 

tulajdonosi és foglalkoztatási 0,9 2,4 

mindhárom 0,7 3,6 

0 fő 1–9 fő 10–49 fő 50 fő fölött Összesen 

nincs együttműködés 83,2 73,1 46,8 46,2 73,3 

csak üzleti 8,2 9,5 15,2 23,1 9,8 

csak tulajdonosi 6,4 8,6 13,4 7,7 8,3 

csak foglalkoztatási – 1,7 6,9 – 1,7 

üzleti és tulajdonosi 2,3 4,5 10,4 3,8 4,4 

üzleti és foglalkoztatási - 0,9 3,5 3,8 0,9 

tulajdonosi és foglalkoztatási - 1,1 1,7 7,7 0,9 

Mindhárom - 0,6 2,2 7,7 0,7 

Összesen, % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vállalkozások közti együttműködés és létszám-kategóriák 

(Vállalkozások aránya, oszlopszázalék) 



A szabályozási környezet alakulása 

• Dokumentumelemzés 

– Bizalmatlanság 

– Az állammal szemben támasztott elvárások 

– Adózás és adóelkerülés 

– A vállalkozások adminisztratív terhei  

• Adatelemzés: A KKV-k a kormányzattal szemben 

bizalmatlanok, a kormányzati beavatkozásokat nem tartják 

hitelesnek 

– Növekedést akadályozó tényezők 

– Az állami-önkormányzati intézmények vállalkozói megítélése 

– Az állami működésről alkotott véleményeket befolyásoló 

tényezők 

– A vállalkozások állammal szemben támasztott elvárásai 



Bizalmatlanság 
• A vállalkozások és az állam kapcsolatát a bizalmatlanság 

jellemzi. Ahogy Szepesi és Szalai 2008-as cikkükben 

megállapították, az üzleti együttműködést gyakran akadályozza a 

gyanakvás, az új üzleti kapcsolat kiépítése lassú és drága, ezért 

ritka  

• Szepesi és Szabó-Morvai (2009) vizsgálati eredményei szerint a 

megkérdezett cégvezetők 82 százaléka értett egyet azzal a 

kijelentéssel, hogy a hatóságok nem a szabályok betartásáért, 

hanem a minél magasabb büntetési összegek behajtásáért 

dolgoznak 

• A vállalkozásfejlesztési szervezetek nem játszanak kitüntetett 

szerepet a kis- és közepes vállalkozások életében. Az állami és 

piaci intézmények csak részben kínálnak megfelelő garanciákat a 

vállalkozások közötti megállapodások betartásának biztosításához 



Az állammal szemben támasztott 

elvárások 

• A fejlesztési célú állami támogatások (beleértve a kedvező 

kamatozású hiteleket is) iránt akkor van kereslet, ha azok:  

– egyszerűek, könnyen megérthetők 

– nem járnak túlzott adminisztrációval 

– reális elvárásokat fogalmaznak meg úgy a bankok/közvetítők, mint az 

ügyfelek felé 

– gyorsan lebonyolíthatóak 

• A szektor adminisztratív terhekre való érzékenységét figyelembe 

véve a lehető legegyszerűbb pályázati kiírás és a könnyen 

áttekinthető pályázati feltételrendszer a célravezető elemzési 

eredményei szerint. A likviditási problémák miatt ugyanakkor a 

finanszírozási konstrukciókat úgy kellene kialakítani, hogy 

utófinanszírozás esetén a támogatások a projektek lezárultát 

követően minél előbb kifizetésre kerüljenek 



Adózás és adóelkerülés 

• A munkajövedelmeket terhelő teljes (az adókat és járulékokat is 

tartalmazó) számított adóterhelés tekintetében Magyarország a világ 

élvonalába tartozik. OECD rangsor alapján 3. legmagasabb a világon, 

elsősorban magas társadalombiztosítási járulékok, azon belül is 

elsősorban a munkáltatók által fizetett járulékok miatt 

• A nemzetközi statisztikai adatok szerint egyedül Magyarországon haladja 

meg a befizetendő adó (SZJA) és járulék (TB) együttes összege a nettó 

jövedelemét, amivel az előkelő első helyet foglalja el az európai 

rangsorban 

• Egy átlagos magyarországi kisvállalkozás nem tud annyi hozzáadott 

értéket létrehozni, amely egyidejűleg tudná fedezni az alkalmazottak 

jövedelmét, a vállalkozó elvárt profitját és az állam által igényelt elvonások 

összességét. Az adóelkerülés mértéke így rendkívül magas, alapvetően 

nem a fekete, hanem a szürke gazdaságban. Magyarországon az 

adóelkerülés nem a normaszegés, hanem maga a norma   



„Melyik tényezők a fontosabbak annak  

meghatározásában, hogy mennyi adót fizet egy cég?” 

 
Átlag (0–100-ra vetítve, ahol 100 azt 

jelenti, hogy minden vállalkozás 

szerint meghatározó jelentősége 

van) 

Relatív 

szórás, % 

Könyvelő hozzáértése 78,4 31,1% 

Vállalati teljesítmény 76,9 37,1% 

APEH informális elvárása 59,8 48,7% 

A cég jövőbeli hitelfelvételi/támogatásigénylési 

tervei 
54,8 61,9% 

A vállaltvezető meggyőződése a szabályok 

igazságosságáról 
48,8 71,3% 

A vállalkozás vezetőjének személyes 

kapcsolatai 
46,9 76,6% 

Az, hogy mekkora a számla nélküli bevételek 

aránya 
44,5 85,3% 

A vállalkozás vezetőjének politikai kapcsolatai 43,2 83,6% 



Adózás és adóelkerülés (folyt.) 

• Krekó–Kiss (2008) becslése szerint a minimálbérre bejelentett 

foglalkoztatottak 60-65% nem minimálbéren dolgozik, Semjén és 

szerzőtársai (2008) lakossági felmérése szerint a lakosság legalább 

negyede érintett a szürkegazdaságban. A vállalatok adózási 

magatartásával kapcsolatos vizsgálatok szerint a vállalati méret nem az 

adóelkerülésben való érintettséget, sokkal inkább annak technikáját 

befolyásolja (Semjén–Tóth, 2004) 

• A gazdaságnak azon szereplői (pl. multik), amelyek meg tudnák fizetni 

a magas adókulcsokat, kevesebbet fizetnek a kelleténél, vagy 

egyáltalán nem fizetnek adót  

• A „normaszegés normajellegét” mutatja, hogy Balás és Vékony (2008) 

eredményei szerint, ha egy cégről kiderül, hogy az adószabályok 

megsértéséért megbüntetik, az nem sokat mond az adott cég üzleti 

tisztességéről. A vállalkozások jelentős része igyekszik tevékenységét 

minél kisebb transzparencia mellett végezni 



Adózás és adóelkerülés (folyt.) 

• A bankok a mikrovállalkozások közül a 0-1 főt foglalkoztató cégeket 

nem is igazán tekintik gazdálkodó szervezetként működőnek. A 

„megbújó” vállalkozások finanszírozását vagy nem vállalják, vagy 

olyan garanciákat alakítanak ki, amik növelik a hitelek 

visszafizetésének valószínűségét  

• Szabó-Morvai Ágnes kimutatta, hogy a cégek többsége számára 

adózási többletköltséggel jár a külső finanszírozás igénybevétele. 

Ha valaki tud, akkor inkább családtaghoz vagy baráthoz fordul 

pénzügyi segítségért vagy a tulajdonos személyi kölcsönt, vagy 

jelzáloghitelt vesz fel a cég számára 

• A tisztességes cégek a költségversenyben saját hazai 

versenytársaikkal szemben maradnak alul, míg finanszírozásban 

nemzetközi vetélytársaik körözik le őket 



A vállalkozások adminisztratív terhei 

• A piaci működés szabályozása gyakran áttekinthetetlen és 

túlbürokratizált. Az összes előírás betartása sokszor az 

üzletmenetet lehetetlenné tévő költségekkel járna (mely költségek 

EU-s összehasonlításban is jelentősek)  

• Ezt az állam részben tolerálni kénytelen, és ennek következménye, 

hogy a szabályok ellenőrzése következetlenné és 

kiszámíthatatlanná válik 

• Az adórendszer működésének adminisztratív költségei 

(Balás–Vékony 2008) a kisvállalkozásokat sújtják elsősorban, 

versenyhátrányba hozva őket a nagyobb cégekkel szemben  

• A Világbank „Doing Business” felmérése során vizsgált kérdések 

közül szinte semmi nem változott Magyarországon 2008–2009 

között, vagyis szinte ugyanolyan szabályokkal terhelték meg a 

vállalkozni, üzletelni kívánókat, mint korábban 



Hipotézis: A KKV-k a kormányzattal  

szemben bizalmatlanok, a kormányzati  

beavatkozásokat nem tartják hitelesnek 

• Az állam és a vállalkozások kapcsolatának milyenségét és időbeli 

alakulását háromféleképpen vizsgálták: 

– A vállalkozások növekedését akadályozó tényezők között az állami 

működéshez köthetők milyen helyet foglalnak el 

– Mi a véleménye a vállalkozásoknak az egyes állami intézmények 

működéséről? 

– Az állam működését jelentős akadályozó tényezőnek tartó vállalkozások 

jellemzői 

– A vállalkozások – részben a KKV-fejlesztési stratégia célrendszeréhez 

kapcsolódóan – mely területeken várnak el változást az állami működésben 

• Az NFGM és elődszervezetei 1997 óta gyűjtenek részletes kérdőíves 

adatokat a KKV-szektor növekedését akadályozó tényezőkről: jelen 

esetben a 2007-es, 2008-as és 2009-es adatbázist használták fel 



A növekedést akadályozó tényezők 

Növekedést akadályozó tényezők 1997 1998 1999 2003 2005 2007 2008 2009 

Magas adó- és társadalombiztosítási 

terhek 
84 78 73 74 72 77 76 75 

Nincs elég megrendelése 48 45 52 45 48 45 48 63 

Gazdasági szabályozás 

kiszámíthatatlansága 
62 58 53 58 55 63 63 61 

Erős verseny 53 58 61 61 61 56 57 58 

A hatóságok, hivatalok által előírt 

adminisztratív kötelezettségek 
50 50 

Tisztességtelen verseny 46 44 44 47 48 45 45 41 

Tőkehiány 40 37 37 34 32 31 33 30 

A vevők fizetési késedelmei 30 31 30 32 34 35 33 30 

Korrupció 30 27 

Nem érvényesíthető jogos követelések 20 18 

Hitelhiány 27 26 26 20 15 12 16 13 

Beszerzési nehézségek 14 16 16 17 16 13 16 13 

Meglevő kapacitásainak 

korszerűtlensége, elavultsága 
17 19 17 17 13 12 12 9 

Egyéb akadályozó tényezők 19 20 17 16 13 19 16 8 

Munkaerőhiány 9 9 9 12 8 9 9 5 



A növekedést akadályozó tényezők (folyt.) 

Növekedést akadályozó tényezők 
Termelési 

tényezők hiánya 
Állami működés Verseny 

Késedelmes 
fizetés 

A gazdasági szabályozás kiszámíthatatlansága 0 1 0 0 

A hatóságok, hivatalok által előírt adminisztratív kötelezettségek 0 
1 

(csak 2008-ban 
és 2009-ben) 

0 0 

Beszerzési nehézségek 1 0 0 0 

Egyéb akadályozó tényezők 0 0 0 0 

Erős verseny 0 0 1 0 

Hitelhiány 1 0 0 0 

Korrupció 0 0 
1 

(csak 2008-ban 
és 2009-ben) 

0 

Magas adó- és társadalombiztosítási terhek 0 1 0 0 

Meglevő kapacitásainak korszerűtlensége, elavultsága 1 0 0 0 

Munkaerőhiány 1 0 0 0 

Nem érvényesíthető jogos követelések 0 0 0 
1 

(csak 2008-ban 
és 2009-ben) 

Nincs elég megrendelése 0 0 1 0 

Tisztességtelen verseny 0 0 1 0 

Tőkehiány 1 0 0 0 

Vevők fizetési késedelmei 0 0 0 1 



A növekedést akadályozó tényezők (folyt.) 

A termelés növelését akadályozó tényezők fontosságának alakulása, 

1997-2009
Forrás: NFGM adatfelvételek
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A növekedést akadályozó tényezők (folyt.) 

EBRD vizsgálat: Magyarországon 2005 és 2009 között jelentős 

elmozdulás volt megfigyelhető az akadályozó tényezők jelentőségének 

megítélésében. Mind az öt tényező megítélése romlott, azaz a 

válaszadók lényegesen nagyobb része ítélte 2009-ben e tényezőket a 

normális üzletmenetet akadályozó tényezőnek, mint 2005-ben.  

Év Adóterhek 
Adózási 

adminisztráció 
Engedélyezés Korrupció 

Bíróságok 

működése 
Átlag 

2002 43 28 16 19 13 24 

2005 55 33 17 18 15 28 

2009 65 55 32 37 16 41 

Változás 2009–2002 23 27 15 17 4 17 

Változás 2009–2005 10 22 15 19 1 13 

A vállalkozások működését akadályozó tényezők jelentősége 

– Magyarország (0–100-as skála, ahol a 100 azt jelenti, hogy minden válaszadó  

nagyon komoly akadálynak tartja az adott tényezőt) 



2005 2009 
Változás 

2009–2005 

Románia 41 55 14 

Lengyelország 39 43 4 

Horvátország 26 42 16 

Magyarország 28 41 13 

Csehország 44 40 –4 

Szlovákia 18 38 20 

Bulgária 28 36 8 

Szerbia 37 33 –4 

Szlovénia 24 24 1 

Adózási adminisztráció Adóterhek 

2005 2009 
Változás 

2009–2005 
2005 2009 

Változás 
2009–2005 

Lengyelország 48 43 –5 57 63 6 

Románia 47 59 11 46 67 21 

Szerbia 35 29 –6 46 43 –3 

Csehország 56 43 –13 60 55 –5 

Magyarország 33 55 22 55 65 10 

Szlovákia 17 32 15 22 46 24 

Szlovénia 33 20 –13 31 43 12 

Bulgária 26 35 10 34 42 8 

Horvátország 11 46 34 30 51 21 

Forrás: BEEPS adatfelvételek  

Az adózási adminisztráció vállalkozások működését akadályozó jelentőségének alakulása 

néhány országban, 2005–2009 

A vállalkozások működését akadályozó tényezők aggregált jelentőségének  

alakulása néhány országban, 2005–2009 



A növekedést akadályozó tényezők (folyt.) 

Nem érinti 

% 

Mennyire lenne 

fontos, hogy az 

adminisztráció 

csökkenjen 

(0–100 skála) 

Relatív szórás, % 

Központi adók bevallása 6,6 78,5 31,0% 

Járulékok bevallása  6,8 77,5 31,9% 

Helyi adók bevallása 6,6 75,0 34,6% 

Egyéb foglalkoztatással összefüggő kötelezettségek 15,3 74,3 35,9% 

Támogatások elnyerése pályázati úton 30,2 74,1 36,7% 

Engedélyezések 22,9 72,4 38,0% 

Vállalkozás átalakítása, megszüntetése 35,2 71,0 38,6% 

Vállalkozásindítás 37,1 69,2 41,0% 

Vámeljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek 44,6 68,8 42,2% 

Környezetvédelemmel kapcsolatos előírások  32,5 68,5 38,8% 

Műszaki előírásoknak való megfelelés 22,4 68,4 39,2% 

Statisztikai adatszolgáltatások 17,4 67,9 39,7% 

Közbeszerzésben való részvétel 39,5 67,4 42,1% 

„Mennyire fontos az Önök vállalkozásának, hogy az alábbi területeken az adminisztráció csökkenjen?” 

(0 = egyetlen vállalkozásnak sem fontos; 100 = minden vállalkozásnak nagyon fontos) 

Forrás: NFGM adatfelvétel 2008 



Állami-önkormányzati intézmények 

vállalkozói megítélése 

• A hazai vállalkozások a növekedésük előtt álló akadályok közül a 

legjelentősebbnek az állam nem megfelelő működésével 

kapcsolatosakat tartják.  

• Az online adatgyűjtésünkben részt vevő 301 vállalkozásvezető közül 

227 válaszolt arra a kérdésre, hogy az elmúlt egy évben volt-e 

kapcsolata a felsorolt 17 közintézménnyel, állami hatósággal, s 

hogy ha volt kapcsolata, akkor azok működését mennyire találta 

vállalkozóbarátnak. 

• Az állami, önkormányzati hatóságokkal kapcsolatba került 

vállalkozások közel háromötöde (58%) inkább vállalkozásbarátnak 

érzékelte e hatóságok ügyintézését, ám az egyes szervezetek 

vállalkozásbarátságának megítélése különböző (ÁFSZ, 

okmányirodák jobb, APEH rosszabb megítélésű) 



Állami, önkormányzati intézményekkel való  

kapcsolat és megítélés (%) 

Volt kapcsolatuk, % 
Inkább vállalkozó-barátnak 

találták, % 

APEH 78% 49% 

Helyi önkormányzat, polgármesteri hivatal 71% 65% 

Központi Statisztikai Hivatal 53% 65% 

Okmányiroda 51% 70% 

Egészségbiztosító – OEP 50% 61% 

Nyugdíjbiztosító – ONYF 41% 67% 

Vám és pénzügyőrség – VPOP 41% 60% 

Földhivatal 39% 66% 

Munkaügyi Központ – ÁFSZ  38% 72% 

Környezetvédelmi felügyelőség – Zöldhatóság 32% 49% 

Munkaügyi felügyelőség – OMMF 32% 38% 

ÁNTSZ 30% 56% 

Bíróság 29% 29% 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 26% 49% 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség – NFÜ 25% 66% 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17% 77% 

Fogyasztóvédelem – Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 11% 8% 

Forrás: Bizalom és Vállalkozás 2010 adatfelvétel 



Az állami működésről alkotott véleményt  

befolyásoló tényezők 

• Három feltételezés:  

– Mivel az egyes ágazatok és alágazatok szabályozottsága eltérő, 

így azt feltételezzük, hogy ágazatok közt az állami működés 

akadályozó jelentőségének megítélésében jelentős különbségek 

mutatkoznak 

– Az adózás milyensége befolyásolja az index értékét, mégpedig 

úgy, hogy az egyszerűsített vállalkozói adót (EVA) fizető 

vállalkozások átlagos indexértéke alacsonyabb, mint a 

bonyolultabb formában adózóké. A feltételezés mögött az a 

megfontolás húzódik meg, hogy az egyszerűbb adózás 

egyszerűbb adminisztrációs tevékenységet jelent 

– Az exporttevékenységet folytató vállalkozások adminisztratív 

terhei magasabbak a csak belföldi piacokra termelőknél, így az 

állami működés akadályozó jelentőségét nagyobbnak tartják 



Az állami működésről alkotott véleményt  

befolyásoló tényezők (folyt.) 

• Lineáris regressziós paraméterbecslés: függő változóban az 

állami működés akadályozó szerepét jelző vállalkozássoros 

kompozit index értéke szerepel, a magyarázó változók közt pedig 

a) hipotézis esetében a vállalkozás ágazati besorolását mutató 

dummy változók 

b) hipotézis esetében a vállalkozás adózását mutató dummy változók  

c) hipotézis esetében a vállalkozás exporttevékenységének mértékét 

mutató változó, ami 0-100 közti értéket vehet fel attól függően, 

hogy cég értékesítésének hány százalékát realizálja az 

exportpiacokon 

• Kontrollváltozóként a válaszadó nemét, korát, iskolai 

végzettségét, valamint a vállalkozás korát és méretét mutató 

változókat vontunk be 



Az állami működésről alkotott véleményt  

befolyásoló tényezők (folyt.) 

p < 0,001 ***; p < 0,01 **; p < 0,05 * 

Állami működés akadályozó szerepe 
(0–100) 

B 

1. modell  2. modell 3. modell 4. modell  5. modell 

Női vállalkozó /vállalkozásvezető -1,392 -2,386 -2,734 -3,822** -2,235   

35 évnél fiatalabb válaszadó 0,851 0,804 0,725 1,121 1,213   

Egyetemi, főiskolai végzettségű -6,322*** -6,885*** -6,938*** -6,734*** -6,336***   

  

A vállalkozás kora – év (folytonos) 0,117 0,136 0,062 0,071 0,142   

  

Önfoglalkoztató vállalkozás -5,503* -6,311* -6,095* -7,809*** -4,211   

Mikrovállalkozás -1,386 -2,116 -1,125 -1,282 -0,307   

  

Egyéni vállalkozó 8,696* 8,415 - - 8,431   

Bt 14,447*** 13,541*** - - 13,419***   

Kft 15,972*** 14,982*** - - 14,391***   

  

Mezőgazdaság 11,044*** - - - 10,619***   

Ipar 8,349*** - - - 8,396***   

Kereskedelem 2,629 - - - 2,494   

  

EVA szerint adózó -  -3,343 -0,848 - -4,395   

TAO szerint adózó - 0,917 5,433*** - 0,011   

  

Az export értékesítésen belüli aránya, % (folytonos) - - - 0,153** 0,119*   

  

Konstans 52,281*** 56,406*** 65,801*** 69,830*** 52,770***   

  

Kiigazított R-négyzet 4,8 % 3,8 % 3,0 % 3,0 % 5,2 %   

N 1972 1972 1972 1905 1905   



Az állami működésről alkotott véleményt  

befolyásoló tényezők (folyt.) 

• Állami működés akadályozó jelentőségének megítélésében mutatkozó 

ágazati különbségek (1. modell), a mezőgazdasági és az ipari 

vállalkozások vezetői lényegesen jelentősebb növekedést akadályozó 

szerepet tulajdonítanak az államnak, mint a különböző szolgáltató 

ágazatokban tevékenykedők. A különbségek jelentősek  

és szignifikánsak  

• Az egyszerűsített vállalkozói adóval kapcsolatos feltételezésünk 

helytállóságát eredményeink nem támasztják alá (2. és 3. modell)  

• Az export értékesítésen belüli arányát jelző változó – ha kis mértékben  

is – de befolyásolja az állam működésének megítélését, mégpedig úgy, 

hogy az inkább exportálóknak rosszabb a véleményük az állam 

növekedést akadályozó szerepéről (c hipotézis, 4.modell). A fenti 

eredményeket az 5. modell eredményei is alátámasztják: ebben a 

modellben mind a három hipotézishez kapcsolódó változók helyet  

kaptak 



Az állami működésről alkotott véleményt  

befolyásoló tényezők (folyt.) 

Állami működés akadályozó szerepe 

(0–100) 

B 

6. modell  

Női vállalkozó /vállalkozásvezető -2,548 

35 évnél fiatalabb válaszadó 1,255 

Egyetemi, főiskolai végzettségű -6,497*** 

A vállalkozás kora – év (folytonos) 0,106 

Mezőgazdaság 8,922** 

Ipar 7,970*** 

Kereskedelem 2,575 

Gazdasági társaság 4,860** 

EVA szerint adózik -4,432* 

Van alkalmazottja 3,807* 

Az export értékesítésen belüli aránya, % (folytonos) 0,125* 

Konstans 57,775*** 

Kiigazított R-négyzet 4,5% 

N 1896 

Az állami működés akadályozó szerepének lineáris regressziós modellje II. 

p < 0,001 ***; p < 0,01 **; p < 0,05 * 



Az állami működésről alkotott véleményt  

befolyásoló tényezők (folyt.) 

• Kijelenthető, hogy a vállalkozások állami működéssel 

kapcsolatos vélekedését befolyásolja a vállalkozás belső 

működésének és külső piacainak állami szabályozása 

• Minél erősebb ez a szabályozottság, annál inkább vélik úgy 

a vállalkozók, hogy növekedésük komoly akadálya a 

magas közteher, a szabályozás gyakori változása és az 

adminisztratív költségek mértéke  

• Ezekkel a jobban képzett, magasabb iskolai végzettséggel 

rendelkező vállalkozók és vállalkozásvezetők talán jobban 

meg tudnak birkózni, legalábbis ezt mutatja az index 

értékét minden modellünkben erősen befolyásoló 

iskolázottság változó 



A vállalkozások állammal szemben 

támasztott elvárásai 

Beavatkozási terület 
Első helyen 
említették 

Második 
helyen 

említették 

Harmadik 
helyen 

említették 

Említések 
aránya, % 

Fontosság (0-
100) 

Adó- és járulékterhek csökkentése 153 47 34 83% 70 

Az adózás és a foglalkoztatás szabályainak 
egyszerűsítése 

27 71 45 51% 32 

A gyakori jogszabályváltozások gyakorlatának 
visszaszorítása, a szabályozási környezet 
kiszámíthatóságának javítása 

28 40 60 46% 27 

Vissza nem térítendő fejlesztési, beruházási 
támogatások nagyságának növelése, a vállalkozások 
fejlesztéseinek pályázati forrásokból való támogatása 

27 35 31 33% 22 

A hitelek elérhetőségének könnyítése, hogy a 
vállalkozások könnyebben és olcsóbban juthassanak 
hitelekhez 

24 35 36 34% 21 

A bíráskodás, a csődeljárások kiszámíthatóságának, 
elfogulatlanságának erősítése 

7 18 17 15% 9 

A hatósági ellenőrzések elfogulatlanságának 
erősítése 

5 8 17 11% 6 

A vállalkozói képzések, önképzések, munkahelyi 
képzések támogatása, hogy bővüljön a vállalkozók és 
a dolgozók szakismerete 

2 10 13 9% 5 

Vállalkozásokat segítő szolgáltatások fejlesztése 
(például inkubátorházak létesítése, 
vállalkozásfejlesztési alapítványok munkájának 
támogatása) 

5 8 10 8% 5 

A vállalkozásindítással és működéssel kapcsolatos 
engedélyezés, szabályozási eljárások egyszerűsítése 

3 7 10 7% 4 

 

A vállalkozások által legfontosabbnak tartott jogszabály-változtatások, állami beavatkozások 

„A következőkben a vállalkozásokat érintő programokat, intézkedéseket, jogszabály-változtatásokat lát.  

Kérem, válassza ki azt a hármat, amelyek a legfontosabbak lennének az Önök vállalkozásának a szempontjából!  

Először a legfontosabbat jelölje, majd a második legfontosabbat, végül a harmadik legfontosabbat.” 

Forrás: Bizalom és Vállalkozás 2010 adatfelvétel  
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Hipotézis: a KKV-k jelentős része a kormányzattól 

várja piaci nehézségeinek megoldását 

• Logit modell: függő változó egy dummy változó, ami 1-es értéket akkor vesz 

fel, ha a megkérdezett a vállalkozás helyzetét rossznak ítéli, míg 0 értéket, ha 

jónak vagy közepesnek   

• Feltételezéseink szerint az állami működés növekedést akadályozó szerepét 

mutató változó átlagos értéke a rossz piaci helyzetű vállalkozások körében 

magasabb, mint a közepes vagy jó helyzetűek körében a véleményt 

befolyásoló kontrollváltozók (válaszadó neme, kora, iskolai végzettsége, a 

cég ágazata, mérete, kora, adózási formája, gazdasági társaságtípusa) 

hatásának kiszűrése mellett is  

• Eredmények szerint (7. Modell) a hipotézis helytálló, hisz a rossz helyzetű 

vállalkozások vezetői megítélése szerint az állami működés problémái jobban 

akadályozzák növekedésüket, mint a jó és közepes helyzetűekét. 8. modell: 

3 további növekedést akadályozó tényező (termelési tényezők hiánya, 

verseny, késedelmes fizetés) hatását is méri. Az állami működés 

akadályozó szerepének mértékét mutató változó hatása erősen 

lecsökkent 



Hipotézis: a KKV-k jelentős része a kormányzattól 

várja piaci nehézségeinek megoldását (folyt.) 

Rossz helyzetű vállalkozások 
Referenciacsoport = jó és közepes helyzetű vállalkozások 

Esélyhányados Exp(B) 

7. modell  8. modell 

Állami működés akadályozó szerepe (folytonos) 1,011*** 1,004* 

Termelési tényezők hiánya akadályozó szerepe (folytonos) - 1,008* 

Verseny akadályozó szerepe (folytonos) - 1,017*** 

Késedelmes fizetés akadályozó szerepe (folytonos) - 0,996 

Női vállalkozó/vállalkozásvezető 1,098 1,100 

35 évnél fiatalabb válaszadó 0,880 0,894 

Egyetemi, főiskolai végzettségű 0,695*** 0,743** 

Mezőgazdaság 1,863** 2,114** 

Ipar 0,997 0,926 

Kereskedelem 1,129 1,087 

Gazdasági társaságként működik 0,968 0,996 

EVA szerint adózik 0,596** 0,645* 

Van alkalmazottja 0,604*** 0,558*** 

A vállalkozás kora – év (folytonos) 1,015* 1,013* 

Exporttevékenységet folytat 1,013 0,980 

Konstans 0,367*** 0,194*** 

Log Likelihood -1181,126 -1129,735 

Likelihood arány teszt: Chi-square 106,351*** 177,122*** 

N 1954 1930 

p < 0,001 ***; p < 0,01 = **; p < 0,05 = * 



A támogatások hatásai 

• Innováció vagy járadékszerzés? 

 

• A közvetlen és közvetett vállalkozás-

támogatási beavatkozások hatásai 



Innováció vagy járadékszerzés? 

• A közgazdasági gondolkodás járadéknak azt a jövedelemrészt 

nevezi, amivel a tulajdonos többet kap annál, mint amit a tényező 

más felhasználási lehetőségeivel lehetséges. Járadékszerzés 

jelenségéről akkor beszélhetünk, ha a járadék nem természetes módon 

keletkezik (pl. innovációból átmeneti jelleggel), hanem mesterségesen 

hozzák létre, például állami intézkedéssel, s a járadékért verseny alakul 

ki. Ilyenkor azok az erőforrások, amiket a járadék megszerzésére 

költenek, társadalmi szempontból kárba veszik  

• A járadékszerző tevékenységből nemcsak előny származik az azt 

folytató vállalkozásnál, hanem költség is keletkezik. Ez a 

járadékszerzés társadalmi költségének egyik fajtája, míg másikat a 

kormányzati hivatalnokok jutalomszerző erőfeszítései jelentik.  

A járadékszerzés piaci torzulásokat is előidézhet, amik szintén 

társadalmi szinten jelentkező költségnek tekinthetők 



Innováció vagy járadékszerzés? (folyt.) 

• Nagyobb nyereséggel kecsegtet, ha valaki inkább politikai 

privilégiumok szerzésére és piaci erőfölény kiépítésére építi 

profitterveit. Sok meghatározó üzleti csoport stratégiája így a 

járadékszerzésre, és nem jobb áruk piacra vitelére vagy az olcsóbb 

működésre épül  

• Igazolják Baumol (1990) tételét: a vállalkozás nemcsak termelő 

(produktív) lehet, hanem improduktív és destruktív is. E két 

utóbbi tevékenység (járadékszerzés, bűnözés, adócsalás stb.) bár 

profitot hoz magának a vállalkozónak, holtteher-veszteséget jelent a 

társadalom számára  

• Váradi Balázs 2006-os cikke: mivel az állam jelentős, nem egyéni 

produktív munkából származó bevételek fölött diszponál, az ország 

értékteremtésre alkalmas lakosságának és vállalatainak jó 

része járadékvadászattal fog foglalkozni (korrupció) 



A közvetlen és közvetett vállalkozás-támogatási 

beavatkozások hatásai 

• Az állam (önkormányzat) által a társaságoknak különböző 

jogcímeken folyósított közvetlen és közvetett juttatások értéke alig 

marad el a gazdasági társaságok által teljesített költségvetési 

befizetések értékétől. A támogatások folyósítása a költségvetésnek 

jelentős teher, a támogatások teljesítményjavító hatása azonban alig-

alig érzékelhető 

• A KKV-knak szóló EU-társfinanszírozású fejlesztési beavatkozások 

pályázói körében alig jelennek meg a mikrovállalkozások. Magas 

adminisztrációs terhek, illetve a kiírások híre sem jut el az 

önfoglalkoztató, családi vállalkozásokhoz  

• A támogatott vállalkozások ténylegesen több beruházást hajtottak 

végre, mint a támogatás hiányában tették volna, ám növekedési 

hatásokat nem sikerült kimutatni. Béres (2008) eredményei arra utalnak, 

hogy a beavatkozásoktól várt hatások jelentős része nem jött létre,  

vagy támogatás hiányában is megvalósult volna 



A KKV-k közt az állami támogatásra  

adott válaszokban lévő különbségek 

1. Pályázati aktivitás vizsgálata 

 

2. Pályázati szándékok vizsgálata 

 

3. A kormányzati beavatkozások hatásai 

 

A kérdést két módszer alkalmazásával vizsgálták: egyrészt az 

APEH TAO EMIR összekapcsolt adatbázis, másrészt az 

NFGM 2009-es adatfelvételének elemzésével 



Pályázati aktivitás vizsgálata 

• Az APEH-EMIR adatbázisra épülő vizsgálat során a 

fejlesztési forrásokért folyamodó cégek gazdálkodásának 

legfőbb jellemzőit összevetették az átlagos vállalati 

jellemzőkkel  

• Mivel több pályázati konstrukcióra vonatkozó pályázati 

aktivitást és hatásokat vizsgálunk, ezért első lépésben 

klasszifikálták az egyes vállalatokat az állami 

támogatásokkal kapcsolatos szokásaik szerint (rendszeres 

forrásfelhasználók, eseti forrásfelhasználók, sikertelen 

pályázók, „most először” típusú felhasználó és a „nem, nem 

soha” típusúak). Az egyes típusokat elsősorban a pályázati 

aktivitás (hány pályázatot nyújtott be), azok sikere  

(hányszor nyert támogatást) alapján határolták el  



Pályázati aktivitás vizsgálata (folyt.) 

Nem pályázik 1 alkalommal pályázik 2 és több alkalommal pályázik 

Nem kap támogatást Nem pályázók 
Típus = 1 

Egyszeri pályázók 
Típus = 2 

Sikertelen rendszeres pályázók 
Típus = 3 

1 alkalommal kap támogatást Eseti forrásfelhasználók 
Típus = 4 

2 és több alkalommal kap 
támogatást 

Rendszeres forrásfelhasználók 
Típus = 5 

Típus Db 
Benyújtott 
pályázatok 

száma 

Támogatott 
pályázatok 

száma 

Igényelt 
támogatási 

összeg [MFt/váll] 

Kifizetett 
támogatási 

összeg [MFt/váll] 

1 85 429 0 0 0 0 

2 5 101 5 101 0 14,67 0 

3 1 533 3 627 0 42,57 0 

4 6 509 9 735 6 509 23,83 13,22 

5 1 726 6 238 4 233 88,12 52,83 

Összesen 100 298 24 701 10 742 

A vizsgálat következő fázisában megvizsgálták, hogy a pályázati szokások típusa 

szerint létrehozott csoportokban szereplő vállalatok szignifikánsan különböznek-e 

néhány fontos vállalati jellemző szerint.  

Az NFT és ÚMFT összevont pályázati és támogatásszerzési aktivitás szerint 

(APEHTAO-EMIR összekapcsolásból állapítható meg) 

A pályázási aktivitási típusok főbb jellemzői 
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Vállalati jellemzők 

• Tulajdonosi szerkezet: nincs szignifikáns eltérés, 

kivéve egyszer sikertelenül pályázókat. A többször 

sikeresen pályázók  között valamivel magasabb a 

külföldi tulajdon aránya 

• Árbevétel: a nem pályázó vállalatok 2004-es bevétele a 

konstans tag. A másik négy csoport átlagos árbevétele 

ettől az értéktől szignifikánsan különbözik, a 2-es típus 

esetében mintegy 120MFt-al nagyobb   

• Exportárbevétel: a nem pályázó vállalatokhoz képest a 

másik négy csoport átlagos árbevétele szignifikánsan 

magasabb    



Vállalati jellemzők (folyt.) 

• Foglalkoztatás: az állami támogatásokért pályázó 

vállalatok szignifikánsan több embert foglalkoztatnak, mint 

a nem pályázók  

• Eredmény: Az átlagos üzleti tevékenység eredménye 

2004-ben a kontroll csoportban 3,3MFt volt. Ez az érték a 

támogatott csoportok mindegyikében magasabbnak 

bizonyult  

• Költségszerkezet: A pályázó illetve támogatott 

vállalkozások nem csak a kontroll csoporttól, de pályázati 

szokásaik szerint tipizálva egymástól is szignifikánsan 

különböznek. A legmagasabb anyagköltség-arány a 

rendszeresen sikeresen pályázó vállalkozások esetében 

figyelhető meg 



Vállalati jellemzők (folyt.) 

• Eredményesség: az eredményesség minden mutatójában (ROA, 

ROS, ROE) szignifikánsan magasabb értéket vesznek fel a 

kontrollcsoporthoz képest.  

• Termelékenység: a kontrollcsoporthoz képest szignifikánsan 

nagyobb mértékű a pályázó illetve a támogatott vállalkozások 

termelékenysége, a legnagyobb értéket a rendszeres 

forrásfelhasználó vállalkozások (5-ös típus) esetében találunk 

(4MFt/fő). 

• Hatékonyság: mind a pályázó, mind a támogatott vállalkozások 

átlagos hatékonysága nagyobb értéket vesz fel, mint a 

kontrollcsoport. Az egy foglalkoztatottra jutó árbevétel a 3-as típusú, 

azaz rendszeresen sikertelenül pályázó vállalatok esetében közel 

9,6MFt/fő értékkel nagyobb. Érdekes, hogy ez az első 

mutatószám, amelyben a pályázó, de nem támogatott 

vállalkozások „jobbak”, mint a támogatott vállalkozások 



Vállalati jellemzők (folyt.) 
• Hatékonyság (folyt.): Az eszközarányos árbevétel átlagos értéke a 

kontrollcsoportban a legnagyobb, 328% (amely szerint 1 Ft 

eszközből az átlagos vállalkozás 3,28Ft árbevételt termel).  

A pályázó és a támogatott populációban az átlagos érték egyaránt 

alacsonyabb, mintegy 123–137%ponttal alacsonyabb. A pályázó 

populációban azonban a mutató értéke magasabb, mint a 

támogatott populációban. 

• Eladósodottság: a vállalkozás eladósodottságát az adósság-saját 

tőke aránnyal mérő mutató alapján a pályázó, de nem támogatott 

vállalkozások 7-9 bázisponttal nagyobb, a támogatott vállalkozásoké 

pedig átlagosan 8-15 bázisponttal kisebb értéket vesznek fel. 

A pályázó és a támogatott vállalkozások között elsőként ennél a 

mutatónál mutatkozik eltérés a kontrollcsoporthoz képest.  

A tőkeáttétel átlagos értéke a kontroll csoportnál szignifikánsan 

magasabb 



A vállalkozások növekedési jellemzői 

• A támogatott, pályázó de nem támogatott és a 

kontroll csoport vállalatainak átlagos növekedési 

ütemeit is összehasonlították. Az egyes változó 

növekedési üteme alatt a 2004 és 2007 között 

megfigyelt változásból számított, átlagos növekedési 

ütemet értették  

• Árbevétel: Az árbevétel átlagos növekedési üteme 

2004 és 2007 között a kontrollcsoportban nem 

különbözik szignifikánsan nullától. Ezzel szemben a 

pályázó és a támogatott vállalati populációban 

ennek értéke 3,5 és 6,3% között ingadozik  



A vállalkozások növekedési jellemzői (folyt.) 

• Foglalkoztatás: A foglalkoztatás szintje a kontrollcsoportban 2004 és 

2007 között nem változott (a növekedési ütem szignifikánsan zérus). 

Ezzel szemben a pályázó és a támogatott vállalati populációban ennek 

értéke 2,6 és 6,5% között ingadozik. Legnagyobb mértékben a 

rendszeresen sikerrel pályázó vállalkozásoknál növekedett a 

foglalkoztatás (6,5%), míg legkevésbé a csak egyszer és akkor is 

sikertelenül pályázóknál (2,6%) 

• Eredmény: Az eredmény átlagos növekedési üteme a 

kontrollcsoportban 1,2%. A 2-es típus (egyszer pályázott, nem sikerrel) 

esetében a növekedési ütem nem tér el ettől szignifikánsan, míg a többi 

típus esetében szignifikánsan nagyobb növekedési ütemeket mértünk. 

A 3-as típus átlagos növekedési üteme 2,9%ponttal magasabb, mint a 

kontroll csoporté, a 4-es típus esetében a növekmény 2,6%pont,  

míg az 5-ös típus esetében 2,3%pont 



A vállalkozások stabilitása 

• A vállalkozások stabilitásának a vizsgálata arra a 

kérdésre irányul, hogy megfigyelhetőek-e a különbségek 

a pályázó illetve támogatott vállalkozások és a kontroll 

csoport vállalkozásai között főbb mutatószámaik 

stabilitása között  

• Árbevétel: Az árbevétel relatív szórása a kontroll 

csoportban 40%, azaz az árbevétel adatok standard 

hibája a mintában a megfigyelt átlagos érték 40%-a. 

A pályázó és a támogatott populációkban a relatív 

szórás rendre kisebb, a pályázó vállalkozások esetében 

7,5–9,8%ponttal, míg a támogatott vállalkozások 

esetében 12–14%ponttal 



A vállalkozások stabilitása (folyt.) 

• Foglalkoztatás: a foglalkoztatás relatív szórása a kontroll 

csoportban 40%, azaz a foglalkoztatás adatok standard hibája 

a mintában a megfigyelt átlagos érték 40%-a. A pályázó és a 

támogatott populációkban a relatív szórás rendre kisebb, a 

pályázó vállalkozások esetében 9,5–10,5%ponttal, míg a 

támogatott vállalkozások esetében 15–17%ponttal  

• Eredmény: kontroll csoport eredményének relatív szórása 

32%. Ennél a támogatott és a pályázó vállalatok 

eredményének átlagos relatív szórása mind nagyobb. Ez az 

eredmény azonban nagyon érzékenyen változik attól függően, 

hogy a kiugró értékek levágása során hol húzzuk meg a 

határt. Ezért az eredmény változó relatív szórásának 

vizsgálata alapján nem lehet elhatárolni a pályázási  

szokások szerinti típusok alkotta csoportokat 



A pályázási szándékok vizsgálata 

• Feltételezés: a KKV-k egyes csoportjai közt jelentős különbségek 

vannak a tekintetben, hogy az állami támogatási lehetőségeket 

miként használják ki. Az NFGM 2009-es vállalkozások helyzetére 

vonatkozó adatfelvételének eredményeit vizsgálták 

• A kérdőív következő kérdésére adott válaszokat vizsgálták: „Tud-e 

arról, hogy vállalkozások fejlesztésükhöz kedvezményes hitelekre, 

vissza nem térítendő támogatásokra pályázhatnak?” („Nem”, „Igen, 

de nem tervezi, hogy pályázzon” vagy „Igen, és tervezi is, hogy 

pályázik”) 

• A válaszok megoszlása nagy stabilitást mutat, a válaszadók 

háromötöde mindhárom évben azt válaszolta, hogy ismeri a 

pályázati lehetőségeket, de nem kíván pályázni, negyedük nem is 

tudott a pályázatokról, s pusztán nyolcaduk nyilatkozott úgy, hogy 

tervezi a pályázást 



„Tud-e arról, hogy vállalkozások fejlesztésükhöz kedvezményes 

hitelekre, vissza nem térítendő támogatásokra pályázhatnak?” 

(oszlopszázalék) 

 

2007 2008 2009 

Nem 25,7 24,0 25,7 

Igen, de nem 

tervezi, hogy 

pályázzon 

59,5 63,4 61,4 

Igen, és tervezi 

is, hogy 

pályázik 

14,7 12,6 13,0 

Elemszám 1995 1997 1997 

Forrás: NFGM adatfelvételek 2007, 2008 és 2009 



A pályázási döntésre ható tényezők 

Döntés a pályázásról 

Vállalkozás üzleti kilátásai 

Vállalkozás piacai, üzleti 

kapcsolatai 

Vállalkozás fejlesztési stratégiája 

Vállalkozás adózása 

Vállalkozás kapcsolatai az üzleti 

tanácsadó rendszerrel 

Vállalkozó emberi erőforrásai 

Vállalkozás ágazat 

Vállalkozás mérete 

Vállalkozás kora 



A modell 
• A vizsgálat során kétféle logit modellt készítettek annak feltárására, 

hogy a milyen tulajdonságok megléte esetén van nagyobb esélye 

egy-egy válaszadónak arra, hogy a három válaszadói valamelyikébe 

kerüljön.  

Pályázati lehetőségekről értesült 

Igen Nem 

Pályázni kíván 

Igen 
Igen, és tervezi is, hogy pályázik 

A 

Nem 

Igen, de nem tervezi, hogy 

pályázzon 

B 

Nem 

C 



Feltételezett hatótényező Változó Hatás 

A vállalkozás piacai, üzleti 
kapcsolata 

A vállalkozás nemcsak helyben értékesít Nincs 

A vállalkozás piacai, üzleti 
kapcsolata 

Közcélú szervezetek mekkora hányadát teszik ki értékesítéseinek / 
szolgáltatásainak? 

Nincs 

A vállalkozás fejlesztési stratégiája 
Az elmúlt évben volt a vállalkozásnak korábban nem végzett, új 
tevékenysége, szolgáltatása 

Nincs 

A vállalkozás piacai, üzleti 
kapcsolata 

A vállalkozás vett már igénybe bankhitelt Van 

A vállalkozás adózása EVA szerint adózik Van 

A vállalkozás fejlesztési stratégiája Szükségesnek érzi, hogy üzleti, vállalkozási ismereteit bővítse Van 

A vállalkozás kapcsolatai a 
vállalkozásfejlesztésben működő 
üzleti tanácsadó-rendszerrel 

Fordult már segítségért vállalkozásfejlesztési szervezethez Van 

A vállalkozó emberi erőforrásai Egyetemi, főskolai végzettségű Van 

A vállalkozó emberi erőforrásai 35 évnél fiatalabb vezető / válaszadó Nincs 

A vállalkozás piacai, üzleti 
kapcsolatai 

Vásárolt külső szolgáltatást Nincs 

A vállalkozás fejlesztési stratégiája Fejlesztett vagy folyik fejlesztés Nincs 

A vállalkozás piacai, üzleti 
kapcsolatai 

Együttműködik más vállalkozásokkal Van 

A vállalkozás piacai, üzleti 
kapcsolatai 

Van kereszttulajdonlás Nincs 

A vállalkozás fejlesztési stratégiája Tervez fejlesztést Van 

A vállalkozás fejlesztési stratégiája Részt vett képzéseken Van 

A vállalkozás üzleti kilátásai Vállalkozásuk helyzetét jónak ítéli Nincs 

A vállalkozás üzleti kilátásai Vállalkozásuk kilátásait javulónak ítéli Nincs 

A vállalkozó emberi erőforrásai Női vezető Van 

A vállalkozás ágazata Mezőgazdaság Van 

A vállalkozás ágazata Ipar Nincs 

A vállalkozás ágazata Kereskedelem Nincs 

A vállalkozás mérete Gazdasági társaságként működik Van 

A vállalkozás mérete Van alkalmazottja Van 

A vállalkozás kora A vállalkozás kora – év (folytonos) Nincs 

A vállalkozás piacai, üzleti 
kapcsolatai 

Exporttevékenységet folytat Nincs 

Az egyes változók hatásának erőssége, összefoglalás 

A három válaszadói csoportot az elemzésbe vont változók csak részben tudták elkülöníteni, hiszen a „nem” és az „igen, de nem 

tervezi, hogy pályázzon” válaszok alapján képzett csoportok között egyedül az a lényegi különbség, hogy a „nem” választ adók 

jellemzően az EVA és SZJA szerint adóznak, míg a pályázatokról tudók, de pályázni nem tervezők a TAO alapján.  



Csoportok 
• A három válaszadói csoportot az elemzésbe vont változók csak részben tudták 

elkülöníteni, hiszen a „nem” és az „igen, de nem tervezi, hogy pályázzon” válaszok 

alapján képzett csoportok között egyedül az a lényegi különbség, hogy a „nem” 

választ adók jellemzően az EVA és SZJA szerint adóznak, míg a pályázatokról tudók, 

de pályázni nem tervezők a TAO alapján. 

Tud-e arról, hogy vállalkozások  
fejlesztésükhöz kedvezményes hitelekre,  

vissza nem térítendő támogatásokra pályázhatnak 
Jellemző 

Igen, és tervezi is, hogy pályázik 

Mezőgazdasági vállalkozások 
Nem EVA szerint adózók 

Alkalmazottal rendelkezők 
Bankhitellel, banki kapcsolattal már rendelkezők 

Vállalkozásfejlesztési szervezetekkel már kapcsolatba 
lépettek 

Fejlesztést tervezők 
A vállalkozási, szakmai ismereteket bővíteni kívánók 

Kisebb hatás: 
Férfi vállalkozásvezető 

Egyetemi, főiskolai végzettségű 
 vállalkozásvezető 

Nem 
Egyéni vállalkozások 
EVÁ-s vállalkozások 

Önfoglalkoztató vállalkozások 

A pályázási szándékok alapján képzett csoportok jellemzői 



Eredmény: a pályázatokat igénybe vevők 

• Az állami támogatások, kedvezmények jelenlegi rendszerében 

„kereslettel” a vállalkozások viszonylag kis része tud és akar 

megjelenni. A pályázatokról, kedvezményes hitellehetőségekről a 

vállalkozások négyötöde hallott, ill. ismeri ezeket, ám közülük csak 

minden hatodik kíván pályázatot, hitelkérelmet benyújtani, mert úgy 

vélik, a nyerésnek kicsi az esélye és úgysem felelnek meg a kiírási 

feltételeknek.  

• A csoportot jellemzően a nagyobb, növekedés-orientált, 

fejlesztési tervekkel rendelkező és ehhez megfelelő piaci 

kilátásokkal is bíró cégek alkotják. E vállalkozások hitelfelvevőként 

már jelentkeztek a bankok ügyfelei között, vagyis korábbi 

életszakaszukban már hitelképesnek bizonyultak és a hitelfelvételhez 

szükséges átvilágításon is keresztül mentek, illetve a 

vállalkozásfejlesztési szervezetrendszer partnereként is megjelent 

már, vagyis tapasztalatokat szerzett a szűkebb beszállítói és vevői 

kapcsolatokon kívüli üzleti élet működéséről 

73 



Eredmények: pályázatokat ismerő,  

de részt nem vevő vállalatok 

• A döntés a cég korábbi tapasztalatain, a pályázati feltételek és 

kötöttségek ismeretén alapul. A kicsi nyerési esély miatt azok a 

vállalkozások nem kívánnak pályázni, akik a helyi és megyei piacokon 

kívül is értékesítenek, az elmúlt években nem innováltak, s a 

vállalkozásfejlesztési szervezetekkel korábban nem alakítottak ki 

kapcsolatokat  

• A feltételek teljesítésének nehézsége miatt elsősorban a rosszabb 

helyzetben levő és a nem EVA szerint adózó vállalkozások vezetői 

említették pályázásukat nehezítő körülményként  

• A gazdálkodásukat a pályázati előírások miatt megkötni nem kívánó 

vállalkozások jellemzően bankhitelek és külső tanácsadói 

szolgáltatások igénybevétele nélkül működnek, vagyis gazdálkodásukat 

nemcsak a pályázatokkal, de más piaci szereplő előtt sem kívánják 

átláthatóvá tenni 



Kormányzati beavatkozás hatásai: 

foglalkoztatás 

• Fix hatásokra kontrollált panel regressziók: a támogatások hatásának 

vizsgálata a támogatás ténye és a vállalkozás egyes jellemzői közötti 

statisztikai kapcsolat szignifikáns jelenlétét keresi. Amennyiben a támogatás 

ténye és a vállalkozás vizsgált jellemzője között statisztikai értelemben 

kapcsolatot tudunk kimutatni, akkor feltehető, hogy az adott jellemző ok-

okozati összefüggésbe hozható a támogatás tényével 

• Foglalkoztatás: kontrolláltak a vállalat iparági helyzetére, teljesítményére, 

pénzügyi mutatószámaira és támogatotti státuszára. A kontrollált változók 

mellett az iparági hovatartozás csak a mezőgazdasági, építőipari, 

feldolgozóipari és a gazdasági szolgáltató cégek esetében jelent 

szisztematikus eltérést a mintaátlagtól. A vállalati méret mutatószámai 

egyaránt szignifikáns, pozitív kapcsolatban állnak a foglalkoztatottak 

létszámával. A külföldi tulajdoni arány hatása is szignifikáns. A támogatás 

hatása a foglalkoztatásra szignifikáns és negatív 



Kormányzati beavatkozás hatásai: 

termelékenység 

• Termelékenység: kontrolláltak a vállalat iparági helyzetére, 

teljesítményére, pénzügyi mutatószámaira és támogatotti 

státuszára  

– A kontrollált változók mellett az iparági hovatartozás csak a 

gazdasági szolgáltatás és a pénzügyi szolgáltatás esetében 

jelent szisztematikus eltérést a mintaátlagtól  

– A vállalati méret mutatószáma (mérlegfőösszeg eFt-ban)  

szignifikáns és pozitív kapcsolatban áll a termelékenység 

alakulásával  

– A külföldi tulajdon arány hatása ebben az esetben nem 

szignifikáns.  

– A támogatás hatása a termelékenységre nem szignifikáns 

(habár átlagos értéke pozitív) 



Kormányzati beavatkozás hatásai: 

árbevétel  

• Árbevétel: kontrolláltak a vállalat iparági helyzetére, 

teljesítményére, pénzügyi mutatószámaira és 

támogatotti státuszára 

– A kontrollált változók mellett az iparági hovatartozás csak a 

bányászat, energia, feldolgozóipar és szállítmányozás esetében 

nem jelent szisztematikus eltérést a mintaátlagtól  

– A külföldi tulajdonú vállalatok árbevétele ceteris paribus 

magasabb 

– A támogatás hatása az árbevételre nem szignifikáns, de 

késleltetett értékének a hatása igen. Az egy időszakkal 

korábban kapott támogatás hatása szignifikáns és pozitív 



Összefoglalás 
• A KKV-szektor helyzete: Magyarországon a vállalkozásokkal 

kapcsolatos pozitív társadalmi értékek nem tekinthetők 

megszilárdultnak, a vállalkozók társadalmi megítélése 

ellentmondásos. Egyik fő gyengeség az alacsony innovációs 

készség és teljesítmény. A hazai vállalkozások növekedése előtt álló 

legfontosabb akadályok egyrészt belső, menedzsment 

természetűek; másrészt külső, az állami működéshez kapcsolódóak 

• A KKV-stratégia célrendszere a vállalkozói elvárások tükrében: 

a hazai KKV-szektor teljesítményének növekedését ma leginkább az 

állami működésből adódó problémák és – a válság által felerősített – 

értékesítési nehézségek akadályozzák. A KKV-k zöme a 

kormányzattól stabil, kiszámítható és a mainál alacsonyabb köz- és 

adminisztratív terhek jellemezte üzleti környezet megteremtését 

várja 



Összefoglalás (folyt.) 
• A KKV-stratégia megvalósulása a vállalkozók szemszögéből: az 

állami támogatások, kedvezmények jelenlegi rendszerében 

„kereslettel” a vállalkozások viszonylag kis része tud és akar 

megjelenni. A társasági adóbevallást benyújtó vállalkozások 

8,1 %-a kapott NFT vagy ÚMFT támogatást, s a fejlesztési források 

fele azokhoz a többször is sikeresen pályázó cégekhez került, amik 

a vizsgált vállalkozási populáció csupán 1,7 %-át teszik ki. Az EU-

társfinanszírozású vállalkozásfejlesztések jellemzően a nagyobb 

méretű, jelentősebb külföldi tulajdonnal rendelkező, exportáló, 

nagyobb termelékenységgel és eredményességgel működő, 

valamint stabilabb gazdálkodás jellemezte vállalkozási populációban 

valósultak meg 


