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ELŐSZÓ 

Az Általános Vállalkozási Főiskola 2001. november 19-én harmadszor rendezett tudo
mányos konferenciát a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat részeként. Konfe
renciánk témája ezúttal a Kis- és középvállalkozások Magyarországon: a fejlődés esélyei 
és korlátai volt. E számot elsősorban a konferencia anyagaiból állítottuk össze. (AzÁVF 
első két tudományos konferenciájának anyagait azÁVF Tudományos Közlemények 2000. 
1. és 2001. 3. számában adtuk közre.) 

A kérdés aktualitása és elsőrendű fontossága nyilvánvaló: a kis- és középvállalatok 
fejlődése a modern vegyes gazdaság kialakulásának egyik alapfeltétele, a hazai közép
rétegek kialakításának-kiszélesítésének, a hazai tőkeképződés erősítésének, a foglal
koztatás bővítésének, a külföldi közvetlen befektetések magyar gazdaságba való integrá
lásának stb. kiinduló pontja. Ennek különös aktualitást az ad, hogy az Általános Vállalko
zási Főiskola küldetésnyilatkozata első helyen jelöli meg a hazai kis- és középvállalatok 
gazdasági vezetőinek képzését mint oktatási célt! Különösen fontos ennek a szektornak 
a fejlődése az európai uniós csatlakozásra való felkészülés időszakában, hiszen az EU-
tagságból nyerhető előnyök maximálásának egyik kulcskérdése egyértelműen a sikeres 
csatlakozás (már tudniillik, ha nem akarjuk, hogy a csatlakozás hasznát elsősorban a 
külföldi tulajdonú cégek élvezzék...) 

A konferencia előadói a kis- és középvállalati szektor kutatásának legjelesebb képvi
selőin kívül Főiskolánk oktatói voltak, de a témában született legsikeresebb diákköri dol
gozatok szerzői is hozzászóltak. 

A Magyar Tudomány Napja alkalmából tartandó tudományos konferenciák sora 2002 
őszén nyilvánvalóan folytatódik, miként - a hagyományt ápolva - ebben a számban is 
röviden ismertetjük az elmúlt évben Főiskolánkon készült legsikeresebb tudományos 
diákköri dolgozatokat. 

Kötetünkben három - köztük egy angol nyelvű - tanulmány ad számot a Főiskolán 
folyó sokrétű kutatómunkáról. 

A szerkesztő 





Kuczi Tibor* 
ÖNÁLLÓSODÁS ÉS 
MUNKANÉLKÜLISÉG 
- A KISVÁLLALKOZÓK TŐKÉI 

1. Munkanélküliség és vállalkozás 
A hetvenes években a kisvállalkozások száma hosszú évtizedek után újra gyarapodni kezdett a fejlett 

piacgazdaságokban. Mivel a növekedés az olajválságot követően indult meg, egyértelműnek látszott, 
hogy ennek hátterében a krízis következtében tömegessé váló munkanélküliség áll.' 

A kisvállalkozók számának tartós gyarapodását a következő okokkal szokás magyarázni. 

• A már említett recessziós nyomás. 
• Fregmentáció). A nagyvállalatok termelési költségeik csökkentése érdekében néhány részlegüket 

kihelyezik, amely leggyakrabban abból áll, hogy munkásaiknak eladják vagy bérbe adják azokat a gépe
ket, amelyeken egyébként is dolgoztak. A munkások továbbra is ugyanazt a feladatot végzik, csak nem 
alkalmazotti, hanem vállalkozói státusban. Knnek egyik legismertebb példája a Fiat vagy az Olivetti által 
követett gyakorlat. 

• Fogyasztásváltás. A hetvenes években megnőtt az érdeklődés a kisszériában gyártott, kézműves 
jellegű termékek iránt. Kialakult egy szilárd középosztálybeli fogyasztói réteg alakult ki. Kelendőek 
lettek a kis műhelyekben előállított ruházati termékek, bútorok. 

• Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy e termelés nem a hagyományos kisipar szervezeti feltételei 
között zajlik, hanem a kisvállalkozók tartós kooperációjában. 

• A hetvenes években a későbbi időszakot alapvetően meghatározó új technikai ágak jellemzően kis 
cégeknél alakultak ki. A számítástechnika és a szoftverfejlesztés, az elektronika bizonyos területei, a 
biotechnológia, az elektrotechnika stb. néhány fős vállalkozások keretében indul fejlődésnek. 

Magyarországon a kisvállalkozások számának növekedése a piacgazdaságokban tapasztalt folyamatok
hoz képest 15-20 éves késéssel indult meg. Bár a nyolcvanas évek végén kezdődő gyors létszámgyarapo
dás nyilvánvaló oka az volt, hogy fölnyílt a sorompó: szabadon, korlátozások nélkül lehetett vállalkozást 
indítani és működtetni. Emellett serkentően hatott az állam kivonulása a kereskedelem és szolgáltatások 
úgyszólván valamennyi területéről. A nyilvánvaló okok mellett ugyanakkor érdemes megvizsgálni, hogy 

'Kuczi Tibor kandidátus, egyetemi docens, BKÁF Szociológia és Szociálpolitikai Tanszék. 

1 A témába vágó) ?neglehetősen nagy számú nemzetközi irodalomból mindössze egyet emelnék ki, 
Bögenhold és Staber (1991) egyik írását, amelyben a szerzők összevetették az OFCD^országokban 
a munkanélküliség és a kisvállalkozóik számának alakulását a hetvenes és nyolcvanas évtizedben, 
s meglehetősen pontos egybeesést találtak: amint nőtt az állástalanok aránya, nőtt az önfoglalkoz
tatóik szarna is. Ugyanakkor más szerzők (Keeble és Wever 1986, Whitley 1991) rámutattak arra, 
hogy az önállóik létszóima a fellendülések idején sem csökkent, s a hetvenes évek kezdetétől máig 
tartóisan emelkedik. Fbből adódómn a munkanélküliség emelkedése nem magyarcizza meg 
kielégítően az utóibbi három évtized fejleményeit. 



a fejlett piacgazdaságok önállói szféráját alakító - előzőekben röviden ismertetett - tényezők közül 
melyek befolyásolhatták a hazai kicsik létszámgyarapodását: 

• A fogyasztásváltás, legalábbis a kilencvenes évek első felében, amikor a leggyorsabb volt a kicsik 
számának növekedése, nem játszott említésre méltó szerepet, ti. nálunk a középosztály fogyasztása eb
ben az időszakban a nyugati mintáktól inkább távolodott (pl. a „turkálókba" vagy a „lengyel piacokra" 
helyeződött át). Spéder Zsolt egy vizsgálatában (Spéder 1994) azt találta, hogy a lengyel piacok vásárló
közönségén belül nőtt a középosztály aránya.2 

• A fregmentáció ugyancsak nem volt jellemző ebben az időszakban, annak ellenére, hogy a vállala
tok, szövetkezetek egy része darabokra bomlott. A darabolódás ti. rendre a működőképes részek privati
zálását jelentette - a többieket pedig felszámolták. Jellemző, hogy a kisvállalkozásoknak mindössze 2-5 
százaléka jutott vagyonhoz a privatizáció révén. 

• Új technológiák megjelenése a kis szervezetekben szintén nem játszott szerepet, létszámgyarapo
dásukból ez az ok nem magyaráz semmit. 

B Végül marad a recessziós nyomás tézise. A kilencvenes évek elején lökésszerűen megjelenő munka
nélküliség látszik a legerősebb magyarázó tényezőnek a kicsik létszámának robbanásszerű növekedésé
ben. Vizsgáljuk meg ezt a kérdést kicsit részletesebben! 

A rendelkezésre álló adatokból a munkanélküliség önállósodásra gyakorolt hatása olvasható ki. Egy 
1993-as kérdőíves felvétel3 adatai szerint az 1990 után önállósodottak 63 százaléka említette, hogy a 
munkanélküliség vagy az ettől való félelem is szerepet játszott az önállósodásában. Ugyanakkor ezt az 
arányt körültekintően kell értelmezni, ti. az említett felvétel más adataiból, illetve egyéb vizsgálatok 
eredményeiből az olvasható ki, hogy - megengedőbben fogalmazva - a munkanélkülivé válás önmagá
ban nem elegendő ok (magyarázat) az önállósodásra, még akkor sem, ha a munkájukat elvesztett embe
reknek történetesen megvolna a szükséges pénztőkéjük a vállalkozás elindításához. 

Pauker Csaba egy máig publikálatlan esettanulmányában (Pauker, 1990) arról számolt be, hogy az 
elbocsátott bányászok közül alig néhányan szánták rá magukat vállalkozás indítására, noha a végkielégí
tés és más jogcímeken kapott összeg erre elvben elegendő lett volna. 

Frey Mária4 kutatási eredményei is óvatosságra intenek bennünket abban, hogy a vállalkozás és mun
kanélküliség között egyszerű összefüggést tételezzünk fel. A szerző a munkanélküliekből vállalkozóvá 
váltak azon körét vizsgálta, akik az induláshoz valamilyen speciális segítséget, kedvezményes kölcsönt 
vettek föl. Azt találta, hogy a nyugati adatokkal összehasonlítva meglehetősen kicsi a bukási arány ebben 
a körben. 

Frey Mária szerint az alacsony bukási arány magyarázata abban rejlik, hogy az önállósodni akarók, a 
munkanélkülieket megillető kedvezményes kölcsönhöz való hozzájutás érdekében, rövid időre munka
nélkülivé váltak. Nem azért lettek vállalkozók, mert munkanélkülivé váltak, hanem éppen fordítva: 
azért lettek munkanélküliek, mert a tervezett vállalkozásukhoz így szerezhettek forrást, induló tőkét. Az 
említetteket a terepmunkám során szerzett tapasztalatokkal is alátámaszthatom. A mezőgazdasági vállal
kozást indítók körében meglehetősen elterjedt gyakorlat volt, hogy a szövetkezetből kivált tagok vagy 
alkalmazottak a vállalkozásuk kezdő időszakában munkanélküliként regisztráltatták magukat, hogy le
gyen némi jövedelmük addig is, amíg az üzlet beindul. 

1A kilencvenes évek elején készült interjúimban az igényesebb butikok tulajdonosai 
beszámoltak arról, hogy miként szorultak ki a ruhapiacról. 

3 Czakó-Kuczi-Lengyel-Vajda (1994). 

4 Frey Mária (1995). 



Egy másik, bár közvetett bizonyíték arra, hogy nem a recessziós nyomás hatása érvényesül az önálló
sodásban: a vállalkozók társadalmi összetétele. A kisvállalkozókra vonatkozó első szociológiai adatfelvé
telre 1988-ban került sor - még a teljes foglalkoztatás idején. Ennek egyik legfőbb tanulsága az volt, 
hogy az iskolázottabb, munkahelyi tapasztalatokkal és kapcsolatokkal rendelkezők lesznek tipikusan 
önállók, önfoglalkoztatók? 

Kérdés, hogy a piacgazdaság kiépülésével, azaz a kisvállalkozás megsokszorozódásával változott-e az 
önállók iskolai végzettség szerinti összetétele? Nos, az 1993-ból való adatok szerint nem változott ez az 
összetétel: a nyolc általánost végzetteknek 1988-ban az önállók 9,1 százalékát, 1993-ban viszont 9,7 
százalékát tették ki a csak alapfokú képzéssel rendelkezők. 

Itt tehát nagyon enyhe „romlás" látható, a többi kategóriában viszont emelkedés, ti. 1988-hoz képest 
némileg csökkent a szakmunkásképzőt végzettek és az érettségizettek aránya, nőtt viszont a diplomások 
aránya; ez utóbbi 1988-ban 19,6, 1993-ban viszont 27 százalék. A vállalkozók iskolai végzettség szerinti 
összetétele tehát lényegében változatlan maradt, miközben gyorsan nőtt a - főként alacsony iskolai vég
zettséggel rendelkező - munkanélküliek száma. 

Az iskolázatlanabb rétegek vállalkozási kedvét az sem erősítette, hogy a rendszerváltás után jövedel
mük lemaradt az iskolázottabbakéhoz képest. Köllő János számítása szerint 1986-ban az érettségizettek 20 
százalékkal kerestek többet, mint az általános iskolát végzettek, a kilencvenes években viszont már 60 
százalékkal (Köllő, 2000). A diplomások kereseti előnye az általánost végzettekkel szemben 70 százalék
ról 240 százalékra emelkedett. 

A kilencvenes évek elején megnyíló lehetőségek az önállósodásra tehát nem módosították a vállalko
zók társadalmi összetételét.6 

A kisvállalkozások megszűnési adatai (Czakó, 1999) azt mutatják, hogy az amúgy is alulreprezentált 
alacsony iskolai végzettségűek „cége" szűnik meg a legnagyobb valószínűséggel. Ehhez még hozzá kell 
tenni, hogy nálunk az EU-országokkal összevetve egyébként alacsonyabb a megszűnési arány; a kisvállal
kozások 12 százaléka szűnik meg."7 A kisebb lemorzsolódási arány és az önállók iskolai végzettségének 
összetétele között összefüggés sejthető. Úgy tűnik, hogy nálunk egy előzetes társadalmi szelekció érvé
nyesül: akik alacsony iskolai végzettségűek - s ennélfogva, ahogy Czakó Ágnes vizsgálatából egyértelmű
en kiderült: a leginkább kitettek a bukás veszélyének - , azok többségükben már eleve nem is próbálkoz
nak vállalkozás indításával. Ezzel szemben a nyugat-európai országokban sokan kísérleteznek a vállal
kozással, de sokan meg is buknak, azaz alacsony a belépési küszöb és utólagos a szelekció, a piacon dől 
el az alkalmasság. 

A vállalkozói hajlandósággal kapcsolatos vizsgálatok is a fenti érvelést erősítik. Egy kutatás szerint 
(Kuczi, Lengyel, Nagy, Vajda 1991) a vállalkozók és a potenciális vállalkozók (az önállósodást fontolga
tók) társadalmi összetétele hasonló, ami arra utal, hogy a lakosság alacsonyabb iskolai végzettségűekből 
álló csoportjaihoz tartozóknak még a hosszabb távú terveiben sem szerepel az önállósodás. 

Végezetül még egy tényező említhető, amely magyarázza, hogy nálunk miért nem fejtett ki a Nyugat-
Európában tapasztalthoz hasonló hatást a recessziós nyomás a kisvállalkozások létszámának növekedésé
ben. A rendszerváltást követő néhány évet a lehetőségek éveinek is szokás nevezni, ti. akik az első 

5£2r egyébként egybevág Szelényi Iván és Eric Kostello (1996) gazdasági átalakulást elemző tanul
mányának megállapításaival. A szerzők a piacgazdaság kiformálódásának három szakaszát kü
lönböztetik meg a szocialista gazdaságokban. Az elsőt lokális piacnak nevezték, jellemzője, hogy 
ebbe főként a képzettséggel, szakmával nem rendelkezők kapcsolódtak be. Az iskolázottak ebben 
az időben az első gazdaságban igyekeztek jövedelmüket növelni. A második szakasz nálunk 
1982-ben, a társas vállalkozási formák és a vgmk engedélyezésével kezdődött. Ebben már a szak
munkások, sőt a diplomások is érdekeltek voltak. Mint ismeretes, az számíthatott sikerre, aki kom
binálni tudta a munkahelyi kapcsolatait, ázott szerzett ismereteit a vállalkozással. Ebben a kor
szakban a iskolázatlanabbak súlya a második gazdaságban csökkent. Az 1988-as adatfelvétel ezt 
az összefüggést pontosan mutatja. A harmadik szakaszt piacorientáltnak nevezik a szerzők, amely 
a rendszerváltást követő piacgazdaság kiépülésére utal. 

6 Azönállói szféra ebben hasonlóságot mutat a felsőoktatással. Andor Mihály ésLiskó Ilona (Andor 
és Liskó, 2000) vizsgálata szerint annak ellenére, hogy a kilencvenes években jelentősen bővült a 
felsőoktatásban a férőhelyek száma, a korábbi időszakra jellemző szelekciós trend nem változott. 

7 Ebben az átalakulások, más néven történő újraindulások nincsenek benne. 



hullámban indították vállalkozásaikat, azok nehezen behozható előnyre tettek szert a később indulókkal 
szemben. Ezt sokan felismerték, s igyekeztek nem késlekedni az önállósodással. 

A korábbi megfontolásokat figyelembe véve belátható, hogy csak számtalan megszorítással értelmez
hető az a korábban idézett adat, miszerint a megkérdezett vállalkozók 63 százaléka említette a munkanél
küliséget, mint az önállósodásában közrejátszó okot. 8 

A kilencvenes évek első felét nem csupán válság jellemezte - amely állásokat vett el emberektől - , 
hanem gazdasági átalakulás is, amelynek helyosztó szerepét nem szabad figyelem kívül hagyni a kisvállal
kozói szférában sem. 

A kilencvenes évek első felében valamiféle kényszer is hatott, nem sok olyan munkahely volt, ahol az 
alkalmazottak száz százalékig biztosak lettek volna abban, hogy megmarad az állásuk, vagy egyáltalán a 
vállalatuk. Mégis, ha.az önállósodás okait, motivációit keressük, nem lehet a munkanélküliséget kiemel
ni, mint olyan tényezőt, amely leginkább meghatározta a folyamatokat. 

2. A vállalkozás alapításhoz szükséges tőkék - beágyazottság 
A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy kikből lettek kisvállalkozók, pontosabban: milyen tőke fé

leségek birtoklása valószínűsítette az önállósodást. 

Pénz - megtakarítások 
A gyors létszámgyarapodásban a már meglévő pénzvagyon nem játszott említésre méltó szerepet. A 

vizsgálatok azt mutatják (Gere, 1997; Vállalkozások és vállalkozók, 1994) , hogy még akiknek volt vala
mennyi megtakarításuk, azok sem használták ezt föl a cégindításhoz. Anyagi kockázatot csak annyiban 
vállaltak az önállósodok, hogy a már birtokukban lévő autójukat, berendezéseiket vitték be a cégbe, 
illetve lakásukat, garázsukat, műhelyüket használták a vállalkozás céljaira. 

Némi megszorítással nálunk is érvényesült Weber azon megállapítása, mely szerint nem a pénz terem
ti meg a kapitalizmust, viszont ha egyszer megjelenik a vállalkozó, akkor előteremti a tevékenységéhez 
szükséges pénzt. 

Hitel 
Laky Teréz szerint (Laky, 1997) induláshoz a kilencvenes évek elején, tehát a tömeges önállósodás 

idején az érintettek 2-3 százaléka jutott kölcsönhöz. Az alacsony arányt nem csupán a bankoknak a 
kicsikkel szembeni - természetesnek mondható - bizalmatlansága magyarázza, hanem a kilencvenes 
évtized első felének bankválsága, illetve sajátos hitelezési gyakorlata is (még a nagy cégek sem jutottak 
elegendő hitelhez). Egy 1996-ban készült adatfelvétel szerint a hitelért folyamodó kisvállalkozók száma 
1993 és 1996 között csökkent, s ezzel párhuzamosan nőtt a családi és baráti kölcsönök jelentősége. 

Kulturális tőke 
A témával foglalkozó szerzők gazdasági elit kialakulásának értelmezésében a kulturális tőke szerepé

nek kiemelkedő szerepet tulajdonítanak. A kisvállalkozókkal kapcsolatban viszont kevésbé kap hang
súlyt ez a tényező. Erre vonatkozó kutatások hiányában meg kell elégednünk a kulturális tőke egy 
elemének, az iskolai végzettségnek az önállósodással való összefüggésének elemzésével. Láttuk, hogy az 
iskolázottság hatással van arra, hogy ki kezd vállalkozásba: az önállók iskolázottabbak a felnőtt népesség 
átlagánál. Emellett elég jelentős az egyéni és társas vállalkozások tulajdonosainak iskolai végzettsége 
közötti eltérés: 

8 Szép számmal (pontos, célzott mérések hiányában lehetetlen még a durva becslés is) akadtak 
olyanok, akik - veszélybe kerülvén a munkahelyük, állásuk - előrehozták a már korábban 
eldöntött önállósodásukat néhány hónappal, s mint láttuk, mások pedig a munkanélküliséget 
„hozták előre", hogy így jussanak különféle kedvezményekhez. S ezek mellett ott van a kényszervál
lalkozók nagy csoportja, akik csak vállalkozói igazolvánnyal őrizhették meg korábbi állásukat, 
ők csak adminisztratív értelemben tekinthetők vállalkozóknak, valójában alkalmazottak. 



Vállalkozási forma Szakmunkás Érettségizett Diplomás 

Egyéni 28,0 38,3 22,1 

Társas 9,2 40,8 47,4 

Együtt 24,5 38,8 27,0 

Aktív kereső* 23,1 26,6 11,6 

*Forrás. 1990. évi népszámlálás. Részletes adatok a 2%-os képviseleti minta alapján. 
Budapest, KSH. 1991. 

Az előbbiekhez hozzá kell tenni, hogy az önállóknak nemcsak az iskolai végzettsége magas, hanem 
többféle szakképzettséggel is rendelkeznek: az egyéni vállalkozók átlagosan 1,4, a társas vállalkozások 
vezetői pedig átlagosan 1,8 szakképzettséggel rendelkeznek. 

Kapcsolati tőke 
A kapcsolati tőke vállalkozásban játszott előmozdító szerepére habozás nélkül igent szokás mondani, 

és legtöbbször kétféle dolgot értenek rajta. 

• Az önállósodok még alkalmazottként olyan bizalmi kapcsolatot alakítottak ki üzleti partnereikkel, 
hogy azok saját vállalkozása megalapítása után is tőle és nem korábbi vállalatától rendelik meg a kívánt 
árút vagy szolgáltatást. 

• Az egyén (munkahelyi pályafutásától nem függetlenül) számos intézményhez (bankok, APEH, fej
lesztési ügynökség stb.) ismerősei segítségével talál kapcsolatokat, amelyek segítségével ügyét gyorsab
ban és/vagy számára kedvezően intézheti, információkat szerezhet. 

A fenti két elképzelésben kimondatlanul feltételezik, hogy a kapcsolatok csak kedvezőek lehetnek és 
előnyszerzésre valók, s emellett nem számolnak a szűkebb (családi, rokonsági) viszonyoknak a vállalko
zás életére (növekedési esélyeire, szervezeti felépítésére) gyakorolt hatásával sem. Vizsgáljuk meg sor
ban ezeket a dogmákat. A kapcsolati tőke tárgyalásának az előbbiekben elemzett tőkeféleségekhez képest 
jóval nagyobb terjedelmet szentelünk, hiszen ennek tisztázó szándékú áttekintése hozzásegíthet ben
nünket a kisvállalkozások működésének jobb megértéséhez is, amelynek segítségével a dolgozat végén 
kísérletet tehetünk a kicsik szociológiai meghatározására is. 

A kapcsolatok kedvezőek a vállalkozásra dogmája 
Ha valaki olyan kijelentést tesz, hogy egy kisvállalkozó széles kapcsolatrendszerrel rendelkezik, ak

kor ezen azt kell érteni: előnyös helyzetben van a szűkebb körű kapcsolatokkal rendelkezőkkel szem
ben. Pedig ez egyáltalán nem ennyire evidens. Az irodalomban jól ismert (Granovetter, 1985), hogy a 
túlságosan beágyazott vállalkozások rosszul működnek, s gyakran meg is szűnnek. Olyan kultúrákban, 
ahol az emberek élete széles rokonsági hálózat keretei között szerveződik meg, s az egyéneket kötele
zettségek és elvárások rendszere köti össze, ott a vállalkozás indításakor szinte magától adódik a pénz, a 
munka vagy az ügyintézési jellegű segítség. Ennek persze megvan az ára: ha a segítséget nyújtó rokon
nak viszont segítségre van szüksége, a vállalkozónak ezt teljesítenie kell; föl kell vennie az éppen mun
kanélkülivé vált unokaöccsét, pénzt kell adnia sógora gyerekének a gyógyíttatására stb. Ezek a kötelezett
ségteljesítések pedig könnyen tönkretehetik a céget. C. Geertz (Geertz, 1963) számolt be arról, hogy a 
Bali-szigeteken a vállalatot a rokonság szociális intézményként kezeli, amelynek el kell tartania a hozzá
tartozókat. 

Az említett esetek jól mutatják, hogy a vállalkozó kapcsolatai nem okvetlenül előnyösek, sőt akár 
veszélyesek is lehetnek magára a vállalkozásra nézve. Ez a probléma nem csak az egzotikus, tőlünk 
távoli kultúrákban fordul elő. Magyarországon is ráutaltak az önállók a rokonság támogatására, leginkább 
induláskor (Vállalkozások és vállalkozók, 1994). S főként: nálunk is léteznek családi, rokonsági kötelé
kekbe ágyazott vállalkozások, amelyekben a gyarapodás (a jövedelem újra befektetése) és a családtagok 
fogyasztási, valamint szabadidőigényei konfliktusba kerülhetnek. Közismert, hogy a családtag alkalmazá
sa milyen előnyökkel jár (bizalom megléte, töredékidők fölhasználási lehetősége, mindaz, amit a szak
irodalom a flexibilitás fogalmába beleért), de talán kevésbé közismertek a hátrányok (nehéz megvonni a 
kompetenciahatárokat, keveredhetnek pl. a pedagógiai és üzleti szándékok). 



A kapcsolatok mint a kizárólagosan előnyszerző „eszközök" dogmája 
Az előző bekezdésben mindössze annyit állapítottunk meg, hogy az önállók kapcsolatrendszere nem 

minden körülmények között kedvező a vállalkozásra nézve, de nem tisztáztuk, hogy mit is értünk a 
kedvező kifejezésen. A kapcsolatok jótékony hatásukat nem csak azon a közismert módon fejthetik ki, 
amelyet röviden előnyszerzésnek nevezhetnénk. Kétségkívül versenyképesebb az a kisvállalkozó, aki 
ismerőse révén meg tudja gyorsíttatni hitelkérelmének elbírálását, rokona közbenjárását kérheti vám
vagy más ügyintézése során, vagy hasznos információkhoz juthat például az önkormányzatoktól. 

Egy adatfelvételben (Vállalkozások és vállalkozók, 1994) próbáltuk fölmérni a kisvállalkozók egyes 
szervezetekhez fűződő személyes kapcsolatainak mértékét és használatát. A felvétel szerint a társas vál
lalkozások az egyénieket meghaladó arányban használták személyes kapcsolataikat, bár a különb
ség nem túl nagy. Beszerzés esetén például az egyéniek 13 százaléka, a társas vállalkozások 19 százaléka 
vett igénybe személyes nexust. Nagyságrendben ezt követi az adó- és vámügyekkel kapcsolatos informá
ciószerzés, itt az arányok ez előbbiek sorrendjében 12, illetve 14 százalék. 

Az adatfelvételben kétségkívül csak a jobban formalizálható és mérhető kapcsolatokra kérdeztünk, s 
ami számunkra most mégfontosabb, hogy van egy közös sajátosságuk: valamennyi kapcsolat előnyszer
zésre használható, hasznos információ birtokában olcsóbb lehet a beszerzési ár, kedvezőbb áron értéke
síthető a termék, olcsóbb hitelhez lehet jutni stb. Ugyanakkor a kapcsolatok egy másik fontos gazdasági 
funkciót is ellátnak: megvédik a kisvállalkozót a bizonytalanságtól, nevezetesen: a szerződésszegésekből 
adódó kockázatoktól. 

Ismeretes, hogy Olivér Williamson elemezte azt a problémát (Williamson, 1975), hogy a nagy cégek 
miként védekeznek a szerződésszegés ellen. Ha a piacon akarnak beszerezni egy szolgáltatást, alkatrészt, 
akkor számolniuk kell azzal, hogy partnerük szerződésszegő lesz; nem a kívánt minőségben vagy nem a 
megállapodás szerinti határidőre teljesíti a megrendelést. Ennek kivédésére a cégek információkat kény
telenek gyűjteni a partnereikről, illetve költséges, azaz minden eshetőséget számba vevő, következés
képpen hosszú és körülményes szerződéseket kell szerkesztetniük. Ebből adódóan esetenként túl na
gyok lesznek a tranzakciós költségek, így ehelyett olcsóbb megoldásnak számít, ha a vállalat stabil, neki 
kiszolgáltatott beszállítói kört hoz létre, vagy a piaci kapcsolatokat alakítja át belső vállalati hierarchiává.9 

A kicsik viszont méretüknél fogva egyrészt sérülékenyebbek - a nagyokkal összevetve - a szerződés
szegésekkel szemben (hiszen például egy késedelmes fizetés tönkretehet egy kis céget), másrészt nem 
követhetik a nagyvállalatoknál alkalmazott megoldásokat. Egy kisvállalkozás aligha hozhat létre pénzügyi 
és technológiai szempontból tőle függő beszállítói kört, s persze a piaci viszonyokat sem alakíthatja át 
belső hierarchiává. A szerződésszegések ellen úgy védekezhetnek, hogy a számukra nehezen ellenőriz
hető piaci tranzakciókat, ha erre kapcsolataik módot adnak, átterelik az általuk ismert és kézben tartott 
társadalmi mezőbe. Példaként megemlíthető Kunszabó Ferenc egyik könyvének (Kunszabó, 1983) ideü
lő részlete: a szerző házépítésének történetét elmesélve megemlíti, hogy városának önkormányzata egy 
táblán tette közzé a kisiparosok névsorát, abból a meggondolásból, hogy ha a fogyasztónak szüksége van 
valamilyen szolgáltatásra, kiválaszthatja a névsorból a neki megfelelőt. Ám a gyakorlatban kőművest pél
dául egyáltalán nem lehetett felfogadni ezen az úton, ti. a mesterek „utcáról" nem vettek fel megrende
lést, mivel minden alkalommal - rokonaik, ismerőseik segítségével - ellenőrizték a vevő fizetőképessé
gét. Azzal érveltek, hogy hiába ad majd nekik a nem fizető megrendelővel szemben igazat a bíróság, mire 
a tárgyalás és ítélethozatal lezajlik, már rég tönkremennek. 

Egy Galga mentén végzett vizsgálat (Kuczi és Makó, 1994) azt találta, hogy még az igényes német 
piacra szállító kft. tagjai is alkatrészeket, munkaszívességeket cserélnek ismerősi, baráti körükön belül, 
amelynek elsődleges oka a tranzakciós költségek csökkentése. A szívességcsere körébe tartozóktól kapott 
munkát, anyagot nem csak olcsóbbnak, hanem jobbnak is tartják, mint a piacon beszerezhetőt, s emel
lett a kapcsolat garanciát is jelent a minőségre, határidőre. 

A társadalmi kapcsolatok biztonságot nyújtó mivoltának a kiaknázására találhatunk példát a nemzetkö
zi irodalomban is. Példaként említhető Janet Landa (Landa, 1994), aki a Jáván működő kínai kereskedők
re vonatkozó vizsgálati eredmények elemzéséből jut a föntiekhez hasonló következtetésekre. Itt, a bi
zonytalanságból adódó magas tranzakciós költségeket azáltal csökkentik, hogy az ismerősöket, vagy ve
lük egy nemzetségbe tartozókat részesítik előnyben a piacon, inkább velük kötnek üzletet, mint idege
nekkel. 

9 Értsd: amit eddig a piacon vásárolt meg, ezentúl maga állítja elő, illetve megvásárolja 
a szóban forgó terméket, szolgáltatást szállító céget. 



A kicsik és nagyok kapcsolatrendszerének különbözősége 
Nem nagyon szokás különbséget tenni a nagy- és a kisvállalkozók kapcsolatai között. így például a 

kisvállalkozók kapcsolatainak földerítésére irányuló vizsgálatban szereplő kérdések akár változtatás nél
kül föltehetők lettek volna nagyvállalkozóknak is (személyes ismeretség önkormányzatnál, helyi képvi
selőtestületnél, helyi vállalkozási központban, pénzügyminisztériumban, adóhivatalnál, vámhivatalnál, 
rendőrségnél, katonaságnál, vagyonügynökségnél, kereskedelmi bankoknál, pártoknál, külföldi válla
latnál stb. - a kérdőíven még további 10 szervezet szerepel). 

Az eredmény ily módon könnyen kitalálható: minél nagyobb egy vállalkozás, annál több kapcsolata 
lesz a fölsorolt szervezetekkel (valóban ezt igazolta az említett fölmérés). Ez ugyanakkor elfedi, hogy a 
kicsiknek a nagyvállalkozóktól merőben eltérő jellegű, összetételű kapcsolatrendszere van, nem kevesebb 
emberrel alakítanak ki személyes viszonyt, ahogy ez az imént említett vizsgálatból következik, hanem 
más típusúak a kapcsolatok és másra is használják őket. 

Az előző bekezdésben érintettük a kapcsolatok óvó, védelmet nyújtó szerepét, amely a kisvállalkozók 
esetében azt jelenteti, hogy az önállók a piaci tranzakciók egy részét a biztonságosabb, jobban ismert és 
ellenőrizhetőbb társadalmi mezőbe terelik. Ez csak földrajzilag korlátozott térségben, rokoni, szomszéd
sági és munkatársi kapcsolatokra építve lehet hatékony. Ezzel szemben a gazdasági elit kapcsolatrend
szere földrajzilag nem korlátozott, a nemzeti határokat is átlépi, s tökéletesen érdektelen és talán isme
retlen tagjai számára az a helyi társadalmi viszonyrendszer, ahol történetes laknak vagy a cégük működik. 
A nagyok és a kicsik kapcsolati tőkéje tehát összemérhetetlen, s ha az utóbbiak működését jobban meg 
akarjuk érteni, a közvetlen társadalmi környezetükkel együtt kell őket szemügyre venni. 

Megfigyelési egység - működési mező 
A kisvállalkozásoknak a társadalmi környezetükkel együtt történő vizsgálatára ez idáig nem túl sok 

kísérlet történt. Ennek talán az az oka, hogy az önállókról alkotott ismereteink legfontosabb információs 
forrásai a statisztikai (kérdőíves) felvételek. Ezekben viszont szükségképpen társadalmi környezetüktől 
függetlenül, ebből mintegy kimetszve jelennek meg a kicsik, éppen olyan egységként, mint a nagyválla
latok. Az így kapott adatok az önállók egészéről (számukról, ágazati megoszlásukról, nagyság szerinti 
megoszlásukról stb.) kielégítő információt nyújtanak, viszont nem adhatnak számot arról, hogy a kisvál
lalkozások milyen módon és mértékben beágyazottak társadalmi környezetükbe. 

Nevezzük megfigyelési egységnek azt a „valamit", ami a statisztikai adatfelvételekben megjelenik. Ezzel 
szemben jelöljük a működési mező kifejezéssel azt a megközelítést, amely a kisvállalkozásokat a társadal
mi környezetükhöz fűződő gazdag kapcsolatokkal együtt vizsgálja, azokkal a nem piaci kapcsolatokkal, 
melyek létrehozásukat, működésüket, növekedésüket egyáltalán lehetővé teszi. A működési mező kife
jezés jelzi, hogy a kisvállalkozások a fönnmaradásukhoz szükséges anyagokat, információkat, tanácsokat, 
ügyintézés jellegű szívességeket „vesznek fel" közvetlen társadalmi környezetükből, ha úgy tetszik, mű
ködésük túlnyúlik a formális céghatáron. 

A korábban már hivatkozott Galga menti vizsgálat föltárta, hogy az önállók a szívességcsere terjedel
mes hálózatába kapcsolódnak be, s ami még fontosabb: erre ráutaltan működnek. A vizsgált térségben az 
alkatrészek, információk, szaktanácsok stb. rendszeres reciprok alapú cseréje zajlik, amelyben vállalko
zók és nem vállalkozók egyaránt részt vesznek. 

Mi a kisvállalkozás? 
Az előbbi megfontolásokat figyelembe véve dolgozatom zárógondolataként megkísérlem megfogal

mazni a kisvállalkozások szociológiai meghatározását. Meghatározásom a kisvállalkozások és a nagyválla
latok társadalmi környezethez való viszonyának különbségén nyugszik. Eszerint a nagyvállalatok a műkö
désük színhelyére jellemző társadalmi környezettől (az ott fellelhető rokonsági, szomszédsági rendsze
rektől) világosan elkülönülő, mesterségesen létrehozott racionális-bürokratikus szervezeti keretek kö
zött tevékenykednek, tulajdonképpeni környezetüket a többi vállalat adja. Ezzel szemben a kisvállalko
zások a tulajdonos személyes - társadalmi és kulturális - terében szerveződnek meg, következésképpen 
a vállalkozásoknak a társadalmi környezet is részévé válik. 
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