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VÁLLALKOZÓK ÉS VÁLLALKOZÁSOK 
 
 
 
 
 

Az 1989-90-es években olyan mértékű átalakulások kezdődtek Kelet-
Közép-Európa társadalmaiban, amilyenek utoljára több mint négy évtizeddel 
ezelőtt, a második világháború után következtek be. A rendszerváltozás nem-
csak annyiban hozott meglepetést a társadalomtudósok számára, hogy várat-
lanul következett be. Ennél talán lényegesebb az a jellemzője, hogy a koráb-
ban megdönthetetlennek hitt politikai struktúra nagyon rövid idő alatt átala-
kult, miközben a korábban kisebb-nagyobb mértékben reformálhatónak tar-
tott gazdaságszerkezet megváltoztatása láthatóan sokkal hosszabb időt vesz 
igénybe. A domináns egypártrendszer (ami ugyan egyes országokban megtűrt 
formálisan létező, de önálló politikai arculatot fel nem vehető más „párto-
kat”), a szabad választásokat kiiktató antidemokratikus parlamenti rendszer 
mára a múlté lett. A mai posztszocialista országok fő jellemzőjévé vált a 
demokratikus parlamenti választásokra épülő többpártrendszer (mégha ez 
politológiai elemzések szerint ugyan nem stabilizálódott, s a demokrácia 
intézményei sem működnek tökéletesen). Ugyanakkor a korábban domináns 
állami tulajdonlás, a piac kiiktatása, a központosított újraelosztásra épülő 
gazdaság egy olyan környezetet teremtett, amelynek átalakítása még azokban 
az országokban (Magyarország, Lengyelország) is lassan halad, ahol a piaci 
elemek térnyerése, a gazdasági liberalizmus a legkorábban, már jóval 1989-
90 előtt elkezdődött. Ez a tanulmány ennek az összetett gazdasági folyamat-
nak egy metszetével foglalkozik, a privatizációhoz kapcsolódó tulajdonosi 
átalakulást, a magánszektor kialakulását, a vállalkozói szféra szereplőit vizs-
gálja. 

Az írás a témát kevésbé annak közgazdasági, hanem inkább szociológiai 
oldaláról közelíti meg. A gazdaságszerkezetben végbemenő változások társa-
dalmi mozgásokat indukálnak, s olyan strukturális mobilitási folyamatokhoz 
vezetnek, amelyek mintegy „helyet csinálnak” – többek között – a magán-
szféra, a vállalkozás irányába mutató egyéni mobilitási lehetőségeknek is. 
Ezek a mobilitási folyamatok persze az érintettek számára nem mindig mint 
lehetőség, hanem számos esetben mint kényszer jelennek meg, amikor a gaz-
dasági és társadalmi struktúra átalakulása következtében sokaknak munkát, 
állást vagy szektort lehet, illetve kell váltani. 

A tanulmány több korábbi, a Társadalmi riport köteteiben megjelent 
írást „folytat”, illetve egészít ki, ahol az olvasó képet kaphatott gazdasági 
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oldalról a magángazdaság akkori helyzetéről (Laky–Neumann 1990, Árvay–
Vértes 1994), illetve társadalmi oldalról a szociodemográfiai összetétel 
szektorális különbségeiről (Laky–Neumann 1990, Kolosi–Sik 1994), vala-
mint a magánszféra és a középrétegek kialakulásának kapcsolatáról (Fábián 
1994). A következőkben itt a vállalkozói réteggel, illetve a vállalkozásokkal 
foglalkozunk hat posztszocialista országban, amelyek Bulgária, Csehország, 
Magyarország, Lengyelország, Oroszország és Szlovákia. A kérdést először 
néhány gazdasági mutató felhasználásával makroszinten vizsgáljuk*, majd 
pedig egy, a hat országot átfogó, reprezentatív lakossági megkérdezésen 
alapuló kutatás adatait elemezzük egyéni szinten**. A kapott eredmények 
jellegzetes különbségeket mutatnak az országok között, amelyek mind hosz-
szabb távú történeti tényezőkre, mind az elmúlt néhány évtized politikai 
különbségeire, mind a rendszerváltozás utáni, a privatizáció módjával össze-
függő eltérő politikai és gazdasági döntésekre vezethetők vissza. 
 
 
MAKROSZINTŰ MEGKÖZELÍTÉS 
 

Miközben a magánszektor térnyerése, a vállalkozások elterjedése a rend-
szerváltozást követő egyik legjellegzetesebb gazdasági folyamat a 
posztszocialista országokban, ennek a folyamatnak a statisztikai dokumentá-
lása (különösen több országban egységes módon) igen sok nehézségbe ütkö-
zik. Az itt szereplő hat ország esetében valamivel egyszerűbb a helyzet az ún. 
visegrádi országokkal (Csehország, Magyarország, Lengyelország és Szlová-
kia) kapcsolatban, s különösen nehéz adatokhoz jutni Bulgáriáról, illetve 
Oroszországról. Különféle gazdasági, illetve statisztikai mutatók jöhetnek 
szóba, mint például a magángazdaság hozzájárulása a bruttó hazai termékhez 
(GDP); a vállalkozók, illetve a vállalkozások számának alakulása; vagy a 
vállalkozók (önállóak) aránya az aktív keresőkön belül. Az ilyen és ehhez 
hasonló adatok esetében a rendelkezésre álló források sajnos nem teljesen 
megbízhatóak, időnként ellentmondásosak, illetve becsléseken alapulnak, s a 
fogalmak meghatározása is eltérhet. Minderről nem feltétlen az adatokat 
összegyűjtő intézmények, hanem sokszor az adatszolgáltatók tehetnek. (A 
magángazdasággal összefüggő információk esetében különösen igaz egyfelől 
az adatszolgáltatók „fegyelmezetlensége”, másfelől – még inkább – egyfajta 

 
* A makrostatisztikai adatok összegyűjtésében Bukodi Erzsébet (KSH) volt segítségemre. 
** Ez a kutatás a „Social Stratification in Eastern Europe after 1989” címet viselte (kutatásveze-
tők Szelényi Iván és Donald J. Treiman). Az adatfelvételek 1993-ban voltak, országonként 4-
5000 fős véletlen reprezentatív mintákon. Az itt bemutatott elemzés alapvetően épít egy korábbi 
tanulmányra (Róbert–Sági 1995). 
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ellenérdekeltsége a pontos tények közlésében, ami persze szintén országon-
ként változó lehet és összefügghet az adózás, illetve a rejtett gazdaság mérté-
kével). Függetlenül azonban az adatgyűjtők, illetve adatszolgáltatók esetleges 
eltérő érdekeltségétől, alapvető gond, hogy nehéz meghúzni a határvonalat az 
állami és a magánszféra között. A posztszocialista országokban a tulajdonvi-
szonyok egyelőre igen rendezetlenek, különböző vegyes tulajdonformák 
léteznek egymás mellett, s alapvetően privatizált gazdasági egységeknek is 
lehet – mások mellett – egyik tulajdonosa az állam. (Ennek tudható be az is, 
ha ebben a tanulmányban közölt adatok, becslések esetleg nem azonosak 
azokkal, amelyeket más források használata esetén kapunk.) 

Az egyik legáltalánosabb mutató szerint, ami a magánszektor részarányát 
tükrözi a bruttó hazai terméken (GDP) belül, az adatok egyértelmű növekvő 
trendet mutatnak. A vizsgált hat ország esetében azonban jellegzetesen elkü-
lönülő csoportok mutatkoznak, amelyek maguk is dinamikusan változnak. Az 
első években (1990-1991) a magángazdaság súlya Lengyelországban a legje-
lentősebb, ami valószínűleg a más országoktól eltérő módon teljesen soha 
nem államosított agrárszféra szerepének tulajdonítható. Magyarország és 
Csehország felzárkózása azonban igen gyors, a magánszféra hozzájárulása a 
GDP-hez 1993-ban már Magyarországon a legnagyobb, miközben Szlovákia, 
Bulgária és Oroszország esetében jóval kisebb arányok adódnak. Szlovákia 
azonban 1994-re szintén felzárkózik, s kialakul két, a visegrádi országokat, 
illetve Bulgáriát és Oroszországot elkülönítő csoport. (1. sz. táblázat) 
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1. sz. táblázat 
 
 
HIVATALOS BECSLÉSEK A MAGÁNSZEKTOR 
HOZZÁJÁRULÁSÁRÓL A GDP-HEZ (%) 
 

 1990 1991 1992 1993 1994 
Bulgária -   5 15 19 23 
Csehország - - 28 45 62 
Magyarország 16 18 25 65 70 
Lengyelország 31 42 45 48 - 
Oroszország - - 14 21 25 
Szlovákia - - 22 26 58 
 
Forrás: Economic Survey of Europe in 1994-1995. 83. old. 
 
*A magánszektor itt inkább „nem állami” szektort jelent, mivel magában foglal szövetkezeti és 
önkormányzati vállalatokat, sőt még az olyan eseteket is, amikor egy magáncég bérbe vesz 
állami vállalatot. (A megadott forrás közlése.) 
 

Magyarország vezető helye nem feltétlen jelenti, hogy a magángazdaság 
térnyerése itt lett volna a legsikeresebb, amint az sem biztos, hogy Bulgária 
és Oroszország esetében ilyen mérvű a lemaradás. A fenti magyar adatokat 
összehasonlítva Árvay és Vértes (1994, 1995) hazai adataival valószínűnek 
mondható, hogy az informális gazdaság szerepéről van szó (amit a magyar 
adatok magukba foglalnak). Ez lehet valóban nagyobb mértékű Magyaror-
szágon, mint a többi posztszocialista országban, de az is lehet, hogy mértéké-
nek, illetve a GDP-hez való hozzájárulásának nagyságára vonatkozó becslé-
sek terén a kérdés szakértői nálunk előbbre tartanak, miközben ilyen becslé-
sekkel még kevésbé kísérleteznek Bulgáriában vagy Oroszországban (ahol a 
magángazdaság hozzájárulása a GDP-hez ennek megfelelően esetleg alábe-
csült). 

Egy másik megközelítésben a vállalkozók, illetve vállalkozások számá-
nak növekedésén keresztül jellemezhetjük a vizsgált kérdést. A kommunista 
hatalomátvételt követő államosítások (az itt vizsgált országok közül öt eseté-
ben a II. világháború után, Oroszország esetében már jóval korábban) a ma-
gánszektort szinte teljes mértékben felszámolták, annak súlya minimálisra 
csökkent a gazdasági életben, illtetve a foglalkoztatottak viszonylatában. A 
rendszerváltozás után a magánszféra újraindítása és fejlesztése központi poli-
tikai és gazdasági kérdéssé vált. A privatizáció folyamata a gazdálkodó egy-
ségek számának növekedését hozta magával a posztszocialista országokban. 
Ennek oka, hogy ezek az országok jelentős tőkehiánnyal küszködnek, aminek 
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következtében a korábbi, sokszor eltúlzott méretű nagyüzemek nem adhatók 
el egyben, azokat kisebb gazdálkodási egységekre bontva lehet csak értékesí-
teni. A régi, mesterségesen túlkoncentrált nagyvállalatokat tulajdonképpen a 
tőkehiánytól függetlenül is sokszor kell részekre bontani azért, mert bizonyos 
tevékenységekkel foglalkozó egységeik inkább piacképesek (és privatizálha-
tók), más részlegek viszont nem azok. 

E folyamatot jól érzékelteti például az ipari vállalatok számának növeke-
dése Csehországban, ahol ez a szám 1989-ben 430, 1993-ban pedig 3084 
volt. Ezzel együtt e vállalatok átlagos alkalmazotti száma a jelzett időszakban 
2586-ról 458-ra csökkent (Economic Survey of Europe in 1993-1994. 167. 
old.).* Hasonló kép rajzolódik ki a magyar adatokból is, ahol a 20-nál keve-
sebb alkalmazottat foglalkoztató gazdasági egységek száma 1989 és 1992 
között 4585-rál 52 099-re nőtt, miközben a 300-nál több dolgozót alkalmazó 
vállalatok száma ugyanezen idő alatt 2558-ról 1925-re csökkent. Egy olyan 
strukturális folyamatról van tehát szó, aminek során a gazdasági egységek 
száma növekszik, miközben méretük csökken. E strukturális folyamaton 
belül pedig átalakul a gazdasági egységek belső szerkezete, az állami vállala-
tok aránya csökken, a magánvállalatok (részvénytársaságok, kft-k) aránya 
növekszik. Ez a folyamat Magyarországon – a gazdasági átalakulás fokozatos 
jellegét alátámasztva – tulajdonképpen már a nyolcvanas években megkez-
dődött, már 1982 és 1988 között a 100 főnél többet foglalkoztató szervezetek 
száma növekvő, a 300 főnél kevesebbet foglalkoztató szervezetek száma 
pedig csökkenő trendet mutatott (Laky–Neumann 1990. 279. old. 3. sz. táblá-
zat). A magánvállalatok számának növekedése Magyarországon egyébként 
mérettől függetlenül fennáll, de nem azonos mértékben. A 20 főnél kisebb 
kft-k száma 1989 és 1992 között például 15-szörösére nőtt (3266-ról 49 478-
ra), miközben a 300 fő feletti kft-k száma ez idő alatt csak 8-szorosára nőtt 
(33-ról 262-re). E számok pontosan jelzik azt is, hogy milyen nagyságrendi 
különbség mutatkozik a magángazdaságban a vállalkozások mérete tekinte-
tében (Ehrlich–Révész 1994. 198. old.). 

Más adatforrások szerint is a fent leírt ellentétes iránya mozgások fi-
gyelhetők meg a magyar gazdaságban. Az állami vállalatok száma 1988 és 
1994 között 2378-ról 828-ra csökkent, miközben ugyanebben az időszakban 
a jogi személyiségű gazdasági szervezetek száma 919-ről 89 750-re, a nem 
jogi személyiségű gazdasági szervezetek száma 21 344-ről 104 235-re nőtt. 
Az egyéni vállalkozások száma szintén nőtt, hét év alatt mintegy 291 ezerről 

                                                 
* E csökkenéshez az is hozzájárult, hogy Csehországban – hasonlóan más posztszocialista orszá-
gokhoz – 1989 és 1993 között az alkalmazottak (aktív keresők) száma is csökkent. Döntően 
azonban mégis a vállalati decentralizációról van itt szó. 
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775 ezerre (Dunavölgyi–Bakonyi 1994. 11. old.). Lehetőség van arra, hogy 
ez utóbbi magyar adatok mellé helyezzünk cseh, szlovák és részben lengyel 
adatokat az egyéni vállalkozások számának alakulásáról 1991 és 1995 között. 
Ezek az adatok azt jelzik, hogy Csehországban nálunk magasabb, Szlovákiá-
ban nálunk alacsonyabb a vállalkozók száma. Magyarországon a növekvő 
trend egyenes vonalú, a másik két országban viszont nem. Szlovákia esetében 
inkább enyhe csökkenésről lehet beszélni.* Az egyéni vállalkozások száma – 
nyilván a mezőgazdaság következtében – persze Lengyelországban a legna-
gyobb. A trend ott is növekvő, de az idősoros adatok nem teljesek. (2. sz. 
táblázat) 
 
2. sz. táblázat 
 
 
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 
A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN, 1991-1995. (EZER) 
 
Év Magyarország Csehország Szlovákia Lengyelország 
1991 510 1059 295 1420 
1992 606 1206 301 1631 
1993 689 1094 288 1784 
1994 775   924 280       .. 
1995 791 1093 276       .. 
 
Forrás: Magyarország: Danavölgyi-Bakonyi, i.m. és Statisztikai Havi Közlemények, 1995/12. 
119. old. 
Csehország és Szlovákia: Short-term Economic Indicators. Transition Economies. OECD Paris 
1993/4 20. és 44. old. és 1996/1 38. és 70. old. Lengyelország: Krajewska 1996. 8. old. 2. sz. 
táblázat 

 
 
 
 
 
 
 
 
A folyamat nem azonos mértékben játszódik le az egyes gazdasági szek-

torokban. A magángazdaság, a vállalkozások térnyerése sokkal erőteljesebb a 

                                                 
* Csehország esetében 1994-ben új regisztrációs eljárást vezettek be a magánvállalkozók számá-
ra, ami a regisztrált vállalkozók számának csökkenéséhez vezetett. (A megadott forrás közlése.) 
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szolgáltató szektorban, mint a termelő ágazatokban. Lengyelországban pél-
dául 1989 és 1992 között a kereskedelmi és szolgáltatási szektorban az ún. 
„szocializált” (állami és szövetkezeti tulajdonú) vállalatok száma kb. ötödére 
csökkent, miközben a „privát” szférában a vállalatok száma több mint há-
romszorosára növekedett. Kiugró, több mint tízszeres a kiskereskedelmi 
üzletek számának növekedése (Earle–Frydman–Rapaczynski–Turkewitz 
1994. 182. old.). A magánvállalatok száma Lengyelországban 1990 decembe-
re és 1993 decembere között jelentősen megnövekedett, 29 650-ről 66 457-re. 
Ez a növekedés az ipar területén az átlagnál kisebb, mintegy kétszeres, a 
kereskedelem területén viszont közel háromszoros. Különösen erős különb-
ségek figyelhetők meg a legfeljebb 5 főt foglalkoztató valóban kisvállalko-
zások esetén, ahol az iparban gyakorlatilag stagnálásról lehet beszélni, növe-
kedés a kereskedelem, illetve a szolgáltatások terén tapasztalható (Economic 
Survey of Europe in 1993-1994. 206-207. old.). A kisvállalkozások Oroszor-
szágban is a kereskedelem és szolgáltatás terén aktívat elsősorban. A moszk-
vai kisvállalkozások fele például 1993-ban a kereskedelmi és vendéglátóipar-
ban, további 15% a szolgáltatásban, s durván egyharmada a feldolgozó és 
építőiparban működött (Tschepurenko 1994. 7. old.). Nincs ez másként Ma-
gyarországon sem, ahol az egyéni és társas vállalkozások majd 40%-a keres-
kedelmi jellegű, további mintegy 20%-a pedig ún. egyéb szolgáltatás 
(Czakó–Vajda 1993. 7. old.). Egy egészen más megközelítésben, de hasonló 
megállapításra juthatunk azokból a becslésekből is, amelyek a magánszektor 
térnyerését a nemzetgazdasági ágak foglalkoztatottjain belül a privatizált 
cégeknél foglalkoztatottak arányán keresztül vizsgálják. Eszerint a feldolgo-
zóipar alkalmazottainak 42–51 százaléka, a kereskedelemben foglalkoztatot-
tak 73-80%-a dolgozik a magánszférában (Laky 1995. 705. old.). 

A magángazdaság térnyerése során a posztszocialista országokban a gaz-
dasági egységek ún. „fordított piramis” jellegű szerkezete (kevés kicsi és 
közepes, túl sok nagyméretű vállalat) tehát lényegesen átalakul. Ennek elő-
nyei a következőkben is megmutatkoznak: 1. a szolgáltató szektor fokozódó 
elkülönülése a termelő szférától; 2. ahogy a nagy gazdálkodó egységek ki-
sebbekre bomlanak, a monopolhatások csökkennek; 3. a korábban államilag 
támogatott és sokszor életképtelen nagyvállalatok helyett kisebb, független, 
versenyképesebb gazdasági egységek jönnek létre (Ehrlich 1994). 

Miközben minden statisztika a magánvállalatok, illetve a vállalkozók nö-
vekvő számát jelzi a posztszocialista országokban, ezt a jelenséget azért meg-
felelő óvatossággal kell értékelni. Egyfelől tudható, hogy az adatok tartal-
maznak bizonyos mértékű torzítást, amennyiben ugyanabban a vállalkozás-
ban több tulajdonos is részt vehet, illetve egy vállalkozónak több vállalkozása 
is lehet. Ennél azonban lényegesebb probléma, hogy e vállalkozások bizo-
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nyos hányada „üres” vállalkozás (Laki 1994), amelyek a posztszocialista 
kormányzatok által nyújtott vállalkozásélénkítő rendelkezéseket és egyéb 
előnyöket (adó- vagy vámkedvezmények, gépkocsi olcsóbb beszerzése, illet-
ve üzemeltetése, számlaadási képesség, számla szerinti elszámolás és költ-
ségleírás lehetősége, a jövedelem a fizetésnél kedvezőbben adózó osztalék 
formájában történő felvétele stb.) használják ki. Magyarországon 1993-ban a 
regisztráltaknál 20%-kal kevesebbre becsülhetők a ténylegesen működő vál-
lalkozások. Ennél még nagyobb arányú eltérés lehetséges az egyéni vállalko-
zók esetében (szemben a jogi személyiségű társas vállalkozásokkal). A szel-
lemi önállók negyede, a betéti társaságok tizede bizonyult nem létezőnek egy 
konkrét empirikus vizsgálat esetében (Czakó–Kuczi–Lengyel–Vajda 1995. 
400. old.). 

Ez a jelenség korántsem csupán Magyarországra jellemző. Fantomcégek-
ről beszámolnak lengyel kutatók is (idézi Czakó–Kuczi–Lengyel–Vajda 
1995. 401. old.), avagy Oroszországban is 1993-ban az Orosz Föderáció 
Állami Statisztikai Bizottsága 1,5 millió kisvállalkozásból 400 ezret becsült 
valóban működőnek (Tschepurenko 1994. 7. old.). A magas vállalkozói rész-
arány tehát önmagában véve nem feltétlen jelent jól működő magángazdasá-
got. A „túl sok – túl kicsi” vállalkozás ugyanúgy kedvezőtlen a gazdasági 
átalakulás szempontjából, mint ahogy a valamikori túlközpontosított szocia-
lista nagyvállalatok gátolták a gazdaság korszerűbb működését. Emellett az 
„üres” vállalkozások, amennyiben egyfelől valóban csalásra és ügyeskedésre 
szolgálnak, rontják az egész társadalom morális állapotát, alkalmat kínálnak a 
magángazdaság és a vállalkozások elleni hangulatkeltésre. Másfelől az ilyen 
vállalkozások nagyobb hányadát kitevő önfoglalkoztatás (self-employment) 
egyfajta menekülési út ezekben az országokban, „amely önálló egzisztencia-
teremtéssel legalább egyéni szinten, s akárcsak átmenetileg is tíz- és százez-
reknek a munkanélküliség helyett kínál alternatívát” (Laky 1995. 693. old.). 

Tekintettel arra, hogy a vizsgált országok gazdaságszerkezetében – talán 
Csehország kivételével – a mezőgazdaság különös helyet foglal el, a makro-
szintű áttekintés utolsó elemeként azt vizsgáljuk, hogyan alakult a magán-
szektor a rendszerváltozás után a mezőgazdaságban. Ebben a vonatkozásban 
jó megközelítésnek tűnik a mezőgazdasági terület vizsgálata gazdálkodási 
formák szerint (amiről a visegrádi országokról mutatunk be adatokat). Len-
gyelországban természetesen a teljes mezőgazdasági terület háromnegyede 
magánkézben volt már közvetlenül a rendszerváltás után, s napjainkra ez az 
arány már 90%-os lett. Magyarországon egy egyenletes növekedés figyelhető 
meg, aminek eredményeképpen a mezőgazdasági terület több mint fele ma-
gánkézbe került. Érdekes különbség, hogy Lengyelországban a magánszféra 
az állami tulajdonlás, Magyarországon viszont a szövetkezetek rovására 
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növekedett meg. Csehországban 1993-ban következett be egy robbanásszerű 
változás, miközben Szlovákiában mondhatni nem történt semmi az agrárpri-
vatizáció terén. (3. sz. táblázat) 
 
 
EGYÉNI SZINTŰ MEGKÖZELÍTÉS 
 

A vállalkozók társadalmi csoportja minden korábban végzett kutatás sze-
rint belsőleg erősen rétegzett (vö. pl. Vajda 1987, Kuczi–Vajda 1990, Czakó–
Vajda 1993, Czakó–Kuczi–Lengyel–Vajda 1995). A jelen elemzésben hat fő 
csoportjukat különítjük el, részben szektoriális, részben a vállalkozás nagy-
ságrendje alapján (amit az alkalmazottak számával közelítünk). Ezek a cso-
portok: 

1. mezőgazdasági önálló; 
2. nem mezőgazdasági, fizikai önálló alkalmazott nélkül; 
3. ugyanez alkalmazottal; 
4. szellemi önálló alkalmazott nélkül; 
5. ugyanez 1-9 fő alkalmazottal; és 
6. ugyanez 10 fő és annál több alkalmazottal. 
E formális megkülönböztetésen túlmenően a posztszocialista társadalmak 

vállalkozói között a „valódi” vállalkozókon kívül – amint arról az előzőekben 
már szó esett – jelentős arányban találhatók adókedvezmények és adómegke-
rülések érdekében létrehozott ún. fantom vállalkozások, illetve olyan vállal-
kozók, akik a szó szoros értelmében „önfoglalkoztatók”, amennyiben saját 
magukon kívül senki más nem kívánta őket alkalmazni, így a munkanélküli-
ség elől menekültek a vállalkozói létbe (Laky 1995). A jelen elemzés ezzel az 
igen lényeges strukturális ténnyel explicit módon nem tud foglalkozni – bár 
az alkalmazottak száma indirekt módon talán „méri” ezt a jelenséget is. 

A vállalkozók társadalmának egyéni szintű megközelítése során három 
szempontból hasonlítjuk össze a vizsgált hat országot. Először az önálló réteg 
növekedésének dinamizmusát vizsgáljuk. Ezt követően áttekintjük belső 
struktúráját, illetve súlyát az aktív keresőkön belül a fenti tipológia tükrében. 
Végül a társadalmi mobilitás vizsgálatok során alkalmazott megközelítésben 
azt elemezzük, hogy honnan származnak a jelenlegi vállalkozók, különféle 
típusaik hol voltak a rendszerváltozás előtt, az 1980-as évek végén. 
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3. sz. táblázat 
 
 
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET MEGOSZLÁSA GAZDÁLKODÁSI FORMÁK SZERINT 
A VISEGRÁDI ORSZÁGOKBAN (%) 
 

Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia
Állami  Tsz Magán

  
Állami  Tsz Magán Állami  Tsz Magán Állami  Tsz Magán

1991 33 61 4 17 62 20 19 4 76 24 69 6
1992               

             
               
               

33 61 4 25 58 17 18 4 76 24 69 5
1993 14 50 36 20 53 26 14 3 78 22 69 8
1994 4 42 48 19 38 43 10 3 87 22 69 8
1995 - - - 18 30 52 7 3 90 - - -

     
             

 
Forrás: Statistical Bulletin, negyedéves kiadványok, KSH Budapest 
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Amint arról már a makrostatisztikai adatok alapján szó esett, a vizsgált 
országokban a nagymértékű államosítások következtében gyakorlatilag fel-
számolódott az önállóak osztálya, részesedésük az aktív keresők között mi-
nimálisra csökkent. Ez alól egyedül a lengyel parasztság jelentett kivételt, 
ahol a mezőgazdaságot nem kollektivizálták. Az itt felhasznált egyéni szintű 
adatbázisból az ún. foglalkozástörténeti adatok alapján 1980-tól 1993-ig 
adunk képet az önállóak arányának változásáról.* (4. sz. táblázat) 

Az adatok jól tükrözik a rendszerváltozás előtti évtized politikai különb-
ségeit, valamint a rendszerváltozás utáni gazdasági átalakulás ütemét az 
egyes országokban. A nem mezőgazdasági önállóak aránya Magyarországon 
és Lengyelországban már a nyolcvanas években kismértékű, de egyenletes 
emelkedést mutat. A rendszerváltás a legerőteljesebben a cseh adatokban 
mutatkozik meg, ahol az önállóak aránya 1991-től indul növekedésnek. A 
csehországihoz hasonló dinamikus átalakulásra Magyarországon és Lengye-
lországban kevésbé volt szükség, a nem mezőgazdasági önállóak aránya 
mindhárom országban így is 10% körüli, s ez az arány hasonló a fejlett tőkés 
országokban tapasztalhatóhoz. A rendszerváltozás Bulgáriában és különösen 
Oroszországban csak kismértékű változást hozott. A nem mezőgazdasági 
önállóak súlya Oroszországban 1993-ban az 1984-es magyar vagy lengyel 
aránynak felel meg. Szlovákiában Csehországhoz hasonlóan dinamikusan 
nőtt az önállóak aránya 1990 után, de a réteg súlya elmarad attól a mértéktől, 
ami Csehországban, Magyarországon vagy Lengyelországban figyelhető 
meg. (Az önállóak összsúlya természetesen Lengyelországban a legnagyobb 
a hat ország közül, a mezőgazdasági önállóak csoportja miatt.) 
 
 
 
 

                                                 
* A foglalkozástörténeti adatok retrospektív jellegűek, s az 1993-ban megkérdezett személyekre 
reprezentatívak. Ez jelent(het) bizonyos torzítást a korábbi évekre vonatkozó arányszámok 
megoszlása esetében. 
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4. sz. táblázat 
 
 
AZ ÖNÁLLÓAK ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA HAT POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGBAN, 
1980-1993 (%) 
 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
Bulgária               
nem mg.

 
               

              
               

2,1 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,7 3,0 3,7 4,5   6,0
mg. 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5   1,6
összes 3,2 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,9 4,4 5,2 6,0   7,6
Csehország               
nem mg.

 
 0,7              

              
               

0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,7 4,1 8,1 10,1
mg. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5   0,7
összes 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,9 4,4 8,6 10,8
Magyarország               
nem mg.

 
 2,6              

              
               

2,6 2,9 3,1 3,4 3,5 3,6 4,0 4,2 4,8 5,5 6,8 8,0   9,5
mg. 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7   1,7
összes 3,5 3,5 3,7 4,0 4,3 4,6 4,6 5,1 5,4 6,1 7,0 8,3 9,7 11,2
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AZ ÖNÁLLÓAK ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSA HAT POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGBAN, 
1980-1993 (%) 
 

4. sz. táblázat folytatása 
               1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Lengyelorszá               g 
nem mg. 

 
  2,5    2,6   3,0   3,0   3,5   3,9   3,9   4,0   4,0   4,9   6,2   7,7   9,7 10,5 

mg. 10,5              
               

10,4 10,8 10,8 10,8 10,8 10,7 10,6 11,0 11,2 11,3 11,6 12,0 11,9
összes 13,0 13,0 13,8 13,8 14,3 14,7 14,6 14,6 15,0 16,1 17,5 19,3 21,7 22,4
Oroszország               
nem mg.   0,8   0,9   0,9   1,0   1,3   1,3   1,3   1,4   1,4   1,5   1,9   2,3   2,7   3,4 
mg.   0,2   0,3   0,3   0,3   0,2   0,3   0,3   0,3   0,3   0,5   0,5   0,3   0,4   0,4 
összes   1,0   1,2   1,2   1,3   1,5   1,6   1,6   1,7   1,7   2,0   2,4   2,6   3,1   3,8 
Szlovákia               
nem mg.   0,9   1,0   0,9   0,9   0,9   0,9   1,0   1,0   1,1   1,1    1,4   2,8   5,4   7,4 
mg.   0,3   0,3   0,3   0,3   0,3   0,3   0,3   0,4   0,4   0,4   0,4   0,5   0,5   0,6 
összes   1,2   1,3   1,2   1,2   1,2   1,2   1,3   1,4   1,5   1,5   1,8   3,3   5,9   8,0 
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Az önálló vállalkozások szerkezetének bemutatásakor egyfelől a kereső 
népességhez viszonyítunk, másfelől az egyes alcsoportok (típusok) szerinti 
megoszlásokat vizsgáljuk (5. a-5. e. sz. táblázatok). Ágazati szempontból a 
mezőgazdasági, a nem mezőgazdasági fizikai és a szellemi foglalkozású 
önállókat tekintve a várakozásnak megfelelő képet kapunk. A mezőgazdasági 
önállóak – Lengyelországon túlmenően, ahol egy arányaiban jelentős „far-
mer”-réteg mutatkozik – Magyarországon és Bulgáriában képviselnek vala-
mivel nagyobb súlyt. Jelentős önálló paraszti rétegről azonban ezekben az 
országokban sem lehet beszélni, hiszen az aktív keresők kevesebb, mint 2%-
áról van csupán szó. (Igaz, Magyarországon például a termelőszövetkezetek 
felbomlásának nagy hulláma csak 1993-tól következett be. L. Harcsa – 
Kovách – Szelényi 1994.) A nem mezőgazdasági fizikai önállóak aránya a 
gazdaságilag aktív népességhez viszonyítva Lengyelországban és Magyaror-
szágon a legmagasabb, Oroszországban a legalacsonyabb. A szellemi foglal-
kozású önállóak súlya viszont Csehországban és Szlovákiában a legmaga-
sabb. (5. a. sz. táblázat) 

Ha a vállalkozás nagyságát tekintjük, (amit az alkalmazottak számával 
közelítünk), az alkalmazott nélküli „önfoglalkoztatók” súlya Lengyelország-
ban a legnagyobb, de itt (részben) ismét csak az önálló parasztokról van szó, 
akik között sok az alkalmazottat nem foglalkoztató családi szintű mezőgazda-
sági kisvállalkozás.* Meglepően magas ez a réteg Csehországban is, ahol 
mint láttuk magas a szellemi foglalkozású önállóak aránya: az egyszemélyes 
szellemi vállalkozások talán itt terjedtek el leginkább a hat ország közül. Az 
adatok azt is megmutatják, hogy érdemi „nagyvállalkozói” réteg egyik or-
szágban sem alakult ki, (legalábbis 1993-ig), hiszen a 10 feletti alkalmazottat 
foglalkoztató önállóak aránya 1% körüli vagy inkább az alatti mind a hat 
országban. (5. b. sz. táblázat) 

Az eddigi képet részben megerősíti, részben módosítja a vállalkozások 
belső szerkezetének megoszlása. Lengyelországban domináns a mezőgazda-
sági ágazat, ami Bulgáriában és Magyarországon számottevő még. Lengye-
lországban az összes önállóak több mint fele a mezőgazdaságban dolgozik, 
miközben ez Bulgáriában minden ötödik, Magyarországon minden hatodik-
hetedik önállóra igaz. Az alacsony mezőgazdasági önálló arány Csehország-

 
* Terjedelmi okból nem közöljük azt a többdimenziós táblát, amely az önállóak ágazat és alkal-
mazottak száma szerinti együttes megoszlását tartalmazza. A szövegben hivatkozunk csak az 
egyes eredményekre ebből a táblából. 
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ban a gazdaság szerkezetével függ össze, Oroszországban és Szlovákiában 
viszont ezekből az adatokból is úgy tűnik, alig indult meg a mezőgazdaság 
átalakítása, ott a gazdaságszerkezetből következően magasabb részarányokra 
számítanánk. A nem mezőgazdasági önállóak ebben a metszetben Magyaror-
szágon képviselik a legnagyobb súlyt. Az önálló szellemi réteg Csehország és 
Szlovákia mellett, ahol az összes önállóak több mint 40%-a szellemi foglal-
kozású, Oroszországban is viszonylag nagy arányú. (5. c. sz. táblázat)* 

A vállalkozások nagyságát tekintve azt tapasztaljuk, hogy éppen két 
olyan országban (Oroszország és Szlovákia), ahol a vállalkozói réteg relatíve 
kisebb mértékű, alakult ki egy relatíve nagyobb „nagyvállalkozói” kör (10 
feletti alkalmazottal). A „középvállalkozók” (1-9 alkalmazott) súlya is magas 
Oroszországban, Csehországban és Szlovákiában.** Az alkalmazott nélküli 
„önfoglalkoztatók” aránya viszont az önállóak háromnegyedét teszi ki Len-
gyelországban, Magyarországon és Bulgáriában. Miközben Lengyelország-
ban – mint említettük – részben önálló parasztgazdákról van szó, a másik két 
országban a magas arány inkább azt jelzi, hogy a vállalkozói társadalom 
valószínűleg itt a leginkább „terhelt” adózási megfontolásokat követő avagy a 
munkanélküliségből menekülő „kvázi-vállalkozókkal”. (5. d. sz. táblázat)*** 

Végül jellemző képet mutat a magángazdaságról az önállóak aránya az 
egyes ágazatok foglalkoztatottjain belül. A cseh magángazdaság tűnik a leg-
inkább kiegyensúlyozottnak, minden ágazatban 10% körüli az önállóak ará-
nya. Különösen figyelemre méltó, hogy az összes szellemi foglalkozású kö-
zül minden tizedik önálló. Alacsonyabb mértékben, de ebben az értelemben 
elég kiegyensúlyozott a szlovák magángazdaság is. Lengyelországban a me-
                                                 
 
* Meg kell jegyezzük, hogy az önálló vállalkozók itt szereplő megoszlása Magyarország vonat-
kozásában erősen eltér attól, amit más statisztikák közölnek. A KSH Havi közlemények szerint 
1993-ban az egyéni vállalkozások 28%-a volt szellemi, 70%-a fizikai és 2%-a mezőgazdasági 
(Laky 1995. 687. old. 3. sz. táblázat). Ezek az adatok azonban a kiegészítő foglalkozásúakat és a 
nyugdíjasokat is tartalmazzák, míg az általunk használt adatbázis csak a főfoglalkozásúakra 
vonatkozik. Mi több, a mezőgazdasági önállók aránya nyilván alulbecsült, mivel közülük csak az 
adószámmal (meghatározott nagyságú árbevétellel) rendelkezők szerepelnek a KSH-
nyilvántartásban. 
 
** Nincs pontos magyarázatunk arra, hogy Oroszországban miért ilyen magas az alkalmazottakat 
foglalkoztató vállalkozók aránya (illetve relatíve kicsi az egyszemélyes vállalkozások súlya). 
Elképzelhető, hogy az önfoglalkoztatásba való menekülés ott kevésbé járható út. Lehetséges az 
is, hogy egy nagyobb munkaerőpiacon, ahol számszerűen több az aktív kereső, könnyebben 
alakulnak nagyobb vállalkozások. 
 
*** A munkahelyváltók (előre menekülők) aránya egy másik magyar kutatás szerint 42% feletti. 
A teljes állású vállalkozók között (s a jelen esetben az 5. sz. táblázatban ilyen személyekről van 
szó) ez az arány 62% feletti (Czakó–Vajda 1993. 28. old.) 
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zőgazdaság kétötöde magánkézben van, de Magyarországon is közel egy-
harmados arány mutatkozik.* Ebből a szemszögből tekintve, azokban az 
országokban, ahol a mezőgazdaság súlya szintén nagyobb, a magánszektor 
térnyerése egyértelműen alacsonynak mondható Bulgáriában, Szlovákiában, s 
főleg Oroszországban. A nem mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak esetében 
Lengyelország, Magyarország, Csehország a sorrend. Lengyelországban tehát 
a mezőgazdaságon túlmenően a nem mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak-
nak is jelentős hányada önálló. Végül az is látható, hogy nagyságrendjét 
tekintve a magángazdaság kialakulása Oroszország esetében a legvisszama-
radottabb, bármelyik ágazatot tekintsük is, – jóllehet a „nagyvállalkozók” 
relatív súlya itt volt a legnagyobb. (5. e. sz. táblázat) 
 
5. sz. táblázat 
 
AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÁSOK SZERKEZETE HAT 
POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGBAN, 1993 (%) 
(SÚLYOZOTT ADATOK) 
 
 
5. a. sz. táblázat 
 
A FOGLALKOZÁS JELLEGE SZERINT 
(AZ AKTÍV KERESŐKÖN BELÜL) 
 
 Bulgária Cseh- 

ország 
Magyar- 
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

alkalmazott 92,4 89,2 88,9 77,6 96,2 92,1 
mg.- önálló   1,6   0,7   1,7 11,9   0,4   0,6 
fizikai önálló   4,3   5,7   7,4   8,6   2,2   3,9 
szell. önálló   1,7   4,4   2,0   1,9   1,2   3,4 
összesen    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0 
N 2757 3714 2299 2251 3646 3268 
 
 
 
 

                                                 
* A KSH adatai szerint a mezőgazdasági egyéni és társas vállalkozásokban az aktív keresők 
2,9%-a, a mezőgazdaság aktív keresőinek 29,2%a található. Ezek az arányok nem egyeznek meg 
pontosan az általunk kimutatott arányokkal, de a hivatalos statisztikákban az alkalmazottak és 
segítő családtagok is szerepelnek, míg a mi adataink a „főfoglalkozású” vállalkozókra vonatkoz-
nak. 

 459



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Róbert Péter: Vállalkozók és vállalkozások 

5. b. sz. táblázat 
 
ALKALMAZOTTAK SZÁMA SZERINT 
(AZ AKTÍV KERESŐKÖN BELÜL) 
 
 Bulgária Cseh- 

ország 
Magyar- 
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

alkalmazott   92,0   89,2   88,9   77,6   96,2   92,0 
önálló       

0 alkalm.     5,6     7,3     8,4   17,5     2,0     5,1 
1-9. alkalm.     1,9     2,5     2,1     4,0     1,3     1,7 
10 feletti alk.     0,5     1,0     0,6     0,9     0,5     1,2 

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 2757 3714 2299 2251 3646 3268 
 
 
 
 
 
5. c. sz. táblázat 
 
A FOGLALKOZÁS JELLEGE SZERINT 
(AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓKON BELÜL) 
 

 Bulgária Cseh- 
ország 

Magyar-
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

mg.-i önálló   21,0     6,8   15,3   53,0   11,7     7,7 
fizikai önálló   56,5   52,3   66,5   38,5   58,0   49,1 
szell. önálló   22,5   40,9   18,2     8,5   30,3   43,2 
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 210 402 257 505 139 261 
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5. d. sz. táblázat 
 
AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMA SZERINT  
(AZ ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓKON BELÜL) 
 
 Bulgária Cseh- 

ország 
Magyar- 
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

önálló       
0 alkalm.   73,6   67,4   75,4   78,3   51,8   63,9 
1-9. alkalm.   19,6   23,4   18,9   17,6   34,4   21,4 
10 feletti alk.     6,8     9,2     5,7     4,1   13,8   14,7 

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 210 402 257 505 139 261 
 
 
 
 
5. e. sz. táblázat 
 
ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK 
(AZ EGYES ÁGAZATOK AKTÍV KERESŐIN BELÜL) 
 
 Bulgária Cseh- 

ország 
Magyar- 
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

mezőgazd.   11,3   12,7   29,8   79,9     5,6     9,5 
nem mg, fiz.     8,0   10,5   13,5   17,8     4,4     7,5 
szellemi     5,3   11,0     5,5     5,2     2,7     8,3 
összesen     7,6   10,8   11,2   22,4     3,8     8,0 
N 210 402 257 505 139 261 

 
 

A vállalkozások szerkezete után végül társadalmi összetételüket vizsgál-
juk, különös tekintettel arra, kik és honnan kerültek vállalkozói pozícióba, s 
hol voltak ezek az emberek a rendszerváltozás előtt. A kisiparosok, illetve 
kiskereskedők köre már a szocialista érában is jellegzetes sajátosságokkal 
bíró foglalkozási csoport volt, amelyre vonatkozóan a társadalmi szerkezet, 
illetve a mobilitás kutatása során – legalábbis Magyarországon – készültek 
külön elemzések is. Vajda (1987) még a KSH 1983-as mobilitási adatain 
kimutatta a réteg bizonyos jellegzetességeit, mint például a férfiak felülrepre-
zentáltságát körükben; a kisiparos-kiskereskedő apák, sőt nagyapák átlag 
feletti arányát; a szakmai képesítés mellett az érettségi fontosságát az önálló-
vá válásban. A vállalkozói szféra a nyolcvanas években meglehetősen hete-
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rogén csoportot jelent. Egy későbbi, 1988-as adatfelvétel, (amely már konk-
rétan a kisvállalkozókra irányul), mintájában a kisiparosok és kiskereskedők 
mellett nagy súllyal szerepelnek a kisszövetkezeti tagok, illetve kisebb 
arányban PJT, illetve GMK tagok (Kuczi–Vajda 1990). Eszerint a kutatás 
szerint a rendszerváltozás előtti években a magyar kisvállalkozók 30 és 50 
közöttiek, a csoportos vállalkozás formák vezetői esetében a 40-59 év közöt-
tiek felülreprezentáltak (Laky–Neumann 1990. 6. sz. táblázat), az átlagnál 
iskolázottabbak, származásukat tekintve az önállóak aránya köztük szintén 
magasabb. Az önállóvá válást megelőző pályafutásuk jellegzetes differenci-
áltságot mutat: a kisiparosok között leginkább valamikori szakmunkások 
találhatók, miközben a társas vállalkozások (kisszövetkezetek, GMK-k) tagjai 
és főleg vezetői legjellemzőbben szellemi foglalkozásúak voltak korábban. 

A rendszerváltozás után Magyarországon a formálódó vállalkozói réteg-
ről elsősorban egy 1993-as vizsgálat alapján tájékozódhatunk.* E kutatás 
változatlanul azt jelzi, hogy a vállalkozók durván kétharmada férfi, középko-
rú (egyharmaduk 30-39 év, másik harmaduk 40-49 év közötti), iskolai vég-
zettségüket tekintve pedig a túlnyomó többség legalább érettségizett. A 4. sz. 
táblázat alapján tudjuk, hogy Magyarországon a nyolcvanas évek során és 
azóta is egyenletesen növekedett az önállóak aránya, ami előbb a társas vál-
lalkozások növekvő számának, utóbb a magánszféra általános, a rendszervál-
tozást követő térnyerésének tudható be, összefüggésben az állami munkavál-
lalás lehetőségének csökkenésével. Miközben tehát e szektor strukturálisan 
növekszik, szociodemográfiai összetétele többé-kevésbé stabil – bár a nők, 
illetve a fiatalok esélyei a vállalkozóvá válásra valamelyest javultak (Len-
gyel–Tóth 1993). Ezek a kutatási eredmények egyébként nagyjából egybe-
csengenek más elemzésekkel, amelyek szintén a férfiak felülreprezentáltsá-
gát, a szakmunkás képzettség, illetve az érettségi dominanciáját, a 36-45 év 
közötti tipikus életkort jelzik (Kolosi–Sik 1994). 

A többi vizsgált ország önálló vállalkozóira vonatkozóan hasonló részle-
tességű adatok nem állnak rendelkezésre. Mobilitáskutatásokból azt viszont 
tudjuk például, hogy a mezőgazdasági önállóak apja nagyobb arányban volt 
önálló paraszt Lengyelországban mint Magyarországon; a kisiparosok, kiske-
reskedők apja viszont nagyobb arányban volt nem mezőgazdasági önálló 
foglalkozású Magyarországon mint Lengyelországban (Andorka–Zagorski 
1978). Egy friss cseh kutatás pedig azt írja, hogy nagyon szoros a kapcsolat a 
múltbeli felső- vagy középszintű menedzseri pozíció és a tőkés magánvállal-

                                                 
* Ezt a kutatást a BKE Szociológia Tanszéke és a KSH Társadalomstatisztikai Főosztálya végez-
te. Ld. Czakó–Vajda 1993. Czakó–Kuczi–Lengyel–Vajda 1994. Czakó–Kuczi–Lengyel–Vajda 
1995. 
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kozók növekvő osztálya között, a korábbi menedzserek és irányítók átlépésé-
nek aránya az új magánvállalkozásokba meglehetősen magas, s csak egy 
elhanyagolható hányadnak sikerült vállalkozóvá lenni azok közül, akik a 
kommunista múltban nem voltak menedzseri pozícióban (Benacek 1995. 60-
62. old). 

A jelen tanulmány terjedelmi korlátai nem teszik lehetővé, hogy a vizs-
gált hat posztszocialista országban a vállalkozókat valamennyi lehetséges 
szociológiai, illetve demográfiai ismérv mentén bemutassuk. Ezért egyetlen 
kérdésre koncentrálunk, nevezetesen arra, hogy azok a megkérdezettek, akik 
a vizsgált hat ország mintájából 1993-ban önálló vállalkozók voltak, hol 
helyezkedtek el a társadalmi struktúrában a rendszerváltás előtt, egész ponto-
san mi volt a foglalkozási státusuk 1988-ban. 

E kérdés vizsgálata az itt használt adatbázis alapján nem egyszerű fela-
dat, mivel a rendelkezésre álló adatok országos mintákra épülnek, a témánk 
szempontjából elemezhető elemszámok tehát nem nagyok. Ennek ellenére 
mind a vállalkozók csoportosítása, mind az ő 1988-as pozícióik esetében 
igyekszünk egy részletes bontást használni. A 6. a.-6. d. sz. táblázatok az 
önállóak fentebb már kialakított csoportjainak megoszlását mutatják az 1988-
as foglalkozás szerint a hat országban külön-külön.* Mobilitási terminológiát 
használva ezek a táblák abszolút belépési mobilitási rátákat tartalmaznak, s 
azt mutatják meg, honnan származnak az önálló vállalkozók egyes csoportjai 
a hat országban. Mivel – mint látható – egyes esetekben alacsony elemszá-
mok megoszlását mutatjuk be viszonylag nagyszámú foglalkozási kategória 
között, a kapott eredmények értelmezése csak nagy óvatossággal lehetséges. 
Mégis úgy döntöttünk, nem vonjuk össze a múltbeli foglalkozási kategóriá-
kat, hanem megtartjuk azt a részletes bontást, amelyet az elemzési célok 
szempontjából relevánsnak gondolunk.** 

A mezőgazdasági önállóak annál nagyobb fokú zártságot mutatnak, mi-
nél nagyobb volt a mezőgazdasági szektor az egyes országokban, illetve 
minél kisebb az ebbe a kategóriába tartozó önállóak arányának növekedése. 

 
* A szellemi foglalkozású vállalkozók esetében is szerettünk volna különbséget tenni aszerint, 
hogy hány alkalmazottat foglalkoztat a vállalkozás, ezt azonban az elemszámok nem tették 
lehetővé. 
** Ez a foglalkozási bontás az ún. Erikson–Goldthorpe–Portocarero (EGP) kategorizáláson 
alapul, amely két lényeges ponton különbözik a nálunk szokásos csoportosításoktól. 1. A foglal-
kozási hierarchia tetején nem a vezetők és értelmiségiek kategóriáját különbözteti meg, hanem 
egy felső irányító (controller) és egy alsó irányító kategóriát. A beosztott értelmiségiek többsége 
az utóbbiban szerepel. 2. A rutin szellemi foglalkozási csoport magában foglalja a szolgáltatási 
(tercier) szektor dolgozóit is, akik a hazai statisztikák szerint általában fizikai munkások. E 
csoportosításon belül elkülönítettük azt is, hogy valaki 1988-ban önálló volt vagy nem volt 
önálló. 
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Ennek megfelelően Lengyelországban az önálló mezőgazdasági termelők 
négyötöde ebben a státusban volt már a rendszerváltozás előtt is. Bulgáriában 
és Magyarországon szintén több mint minden második mezőgazdasági vál-
lalkozó korábbi tevékenységét folytatja. Különbség azonban, hogy –az újra-
termelődés mellett – Bulgáriában főleg korábbi mezőgazdasági fizikai mun-
kások váltak önállóvá, míg Magyarországon ez korántsem általános. Belépési 
mobilitást a mezőgazdasági vállalkozói csoportba nagyobb arányban Csehor-
szág, Oroszország és Szlovákia esetében találunk. Csehországban és Oro-
szországban is a mezőgazdasági fizikai foglalkozásúak jelentik az egyik fő 
utánpótlási forrást, de mellettük korábbi alkalmazotti státusú alsó, illetve 
felső irányítók is váltak mezőgazdasági vállalkozókká. Ez utóbbi jelenség 
megfigyelhető Szlovákiában is. Az eredmény összhangban áll más, a 
posztszocialista országok mezőgazdasági átalakulására vonatkozó megállapí-
tásokkal, részben ugyanezen az adatbázison végzett más szempontú elemzé-
sekkel, amelyek szintén hangsúlyozták a volt termelőszövetkezetek és állami 
gazdaságok felső és alsó vezetőinek előnyös helyzetét a privatizációs folya-
matban (Harcsa–Kovách–Szelényi 1994. Csite–Kovách 1995). Az itteni 
adatok mintha azt mutatnák, hogy ez a kétségtelenül meglévő jelenség nem 
Magyarországon a legjellemzőbb. Oroszországban, Szlovákiában és Bulgári-
ában (kisebb mértékben Magyarországon és Csehországban is) még a betaní-
tott és segédmunkások is lényeges utánpótlását kínálták az új mezőgazdasági 
vállalkozóknak. Feltételezhető, hogy itt olyan személyekről van szó, akikből 
korábban ingázó munkást csinált a gazdaság és politika, s most ők esetleg a 
privatizáció, a kárpótlás révén „visszatértek” a földhöz. (6. a. sz. táblázat) 

A nem mezőgazdasági fizikai önállóak esetében különbséget tettünk 
azok között, akik alkalmazott nélkül, s akik alkalmazottal dolgoznak. A két 
csoport foglalkozási háttere jellegzetesen eltér. Közös vonás, hogy a már 
1988-ban meglévő vállalkozás fontos alap ahhoz, hogy valaki 1993-ban önál-
ló legyen. Meghökkentő azonban az, ahogy a vállalkozások belső hierarchiája 
újratermelődik: az 1993-as kisvállalkozók (alkalmazott nélkül) ugyanebben a 
helyzetben voltak a rendszerváltás előtt is; az alkalmazottat foglalkoztató 
fizikai önállóak pedig alkalmazottal dolgoztak már 1988-ban is. Ez a típusú 
újratermelődés kisebb mértékű Csehországban és Szlovákiában, s közel azo-
nos mértékű a másik négy országban, annak ellenére, hogy a rendszerváltozás 
előtti vállalkozói társadalom egész más nagyságrendű volt Magyarországon 
és Lengyelországban, mint Oroszországban és Bulgáriában. 

A nem mezőgazdasági fizikai önállóak korábban bemutatott jelentős 
számszerű növekedésének bázisául elsősorban a szakmunkások és a betaní-
tott- valamint segédmunkások szolgáltak. E vállalkozói réteg belső hierarchi-
ája azonban ebben a vonatkozásban is pontosan leképződik, amennyiben a 
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betanított, és segédmunkások nagyobb arányban lettek alkalmazottat nem 
foglalkoztató önállóak (helyenként minden negyedik-ötödik közülük szak-
képzetlen munkás volt 1988-ban); miközben a szakmunkások (főleg Csehor-
szágban és Szlovákiában) olyan vállalkozóvá váltak, akik alkalmazottal dol-
goznak. A szakmunkások egyébként más korábbi elemzések szerint is a meg-
növekvő vállalkozói réteg egyik fontos bázisát jelentették (Kolosi–Róbert 
1992. Lengyel–Tóth 1993). Mellettük meg lehet még említeni a rutin szelle-
miek és a szolgáltatásban dolgozók kategóriáját is, ha alkalmazotti státusban 
voltak. Ez a múltbeli pozíció egyébként inkább vezet alkalmazottat foglal-
koztató vállalkozói státusba. A „munkás-háttér” az 1993-as fizikai vállalko-
zói pozíció mögött Csehországban és Szlovákiában a legerősebb. A nem 
mezőgazdasági fizikai vállalkozói réteg belső differenciáltságát végül az is 
jól jelzi, hogy az olyan korábbi státusokból, mint az alkalmazotti alsó irányí-
tók, értelmiségiek, felső irányítók, ha valaki 1993-ra vállalkozóvá lett, akkor 
nagyobb valószínűséggel alkalmazottakat is foglalkoztató vállalkozást vezet. 
Ez a mobilitási típus Szlovákiában a leggyakoribb, több mint minden negye-
dik ilyen vállalkozó ebből a körből kerül ki. (6. b–6. c. sz. táblázat) 

A szellemi önállóak fő bekerülési bázisát elsősorban azok jelentik, akik 
1988-ban is szellemi foglalkozásúak voltak. Különbségek a vizsgált országok 
esetében természetesen adódnak, amennyiben Bulgária, Oroszország és Ma-
gyarország esetében ez az arány 70–80 százalék, Csehország, Lengyelország 
és Szlovákia esetében viszont csak 50–60 százalék között mozog. Ez utóbbi 
országokban a szellemi foglalkozású önállóak egy része 1988-ban még szak-
munkás volt, Csehországban és Lengyelországban pedig betanított és segéd-
munkások közül is léptek át szellemi vállalkozói státusba. 

A szellemi önálló szférában az újratermelődés jeleit legerősebben Bulgá-
riában és Oroszországban tapasztaljuk, ahol majd minden harmadik szellemi 
vállalkozó önálló felső vezető volt már 1988-ban is. Az alkalmazotti státus-
ban lévő felső vezetők közül Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiá-
ban és Oroszországban kerültek ki a legnagyobb arányban (kb. minden ne-
gyedik) szellemi vállalkozók. Oroszországban így a rendszerváltozás előtt, a 
szellemi önállóknak több mint a fele felső irányító, vagy önálló vagy alkal-
mazott volt. Csehországban és Szlovákiában, ahol egyfelől különösen kiter-
jedtnek tűnik a magánszférán belül a szellemi vállalkozók aránya (vö. 5. c. 
sz. táblázat fentebb), s ahol a magánszféra 1990 előtt kisméretű volt, a szel-
lemi önállóak főleg az egykori alkalmazott felső és alsó irányítók, illetve 
értelmiségiek közül kerülnek ki. Az ebből a körből szellemi vállalkozóvá 
való átlépés persze Magyarországon és Lengyelországban is megfigyelhető. 
(6. d. sz. táblázat) Ha az elemszámok lehetővé tennék, hogy külön vizsgáljuk 
azokat a „nagyvállalkozókat”, akiknek 10-nél több alkalmazottuk van, való-

 465



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Róbert Péter: Vállalkozók és vállalkozások 

színűleg még erőteljesebb újratermelődést tudnánk kimutatni, ezek a szemé-
lyek még nagyobb arányban kerültek ki az önálló felsővezetők, illetve a ko-
rábbi redisztribúciós elit köreiből. 

Meg kell végül említenünk, hogy az 1993-as önálló vállalkozók egy ré-
sze 1988-ban még inaktív volt. Ez azt jelzi, hogy a rendszerváltozás után 
újonnan munkába állók egy része számára sem az állami, sem a magánszféra 
nem kínált alkalmazást, avagy ők nem választották ezt az utat. A mezőgazda-
sági önállóak esetében ez Oroszországban és Szlovákiában fordult elő gyak-
rabban (minden negyedik-ötödik személy). A nem mezőgazdasági fizikai 
önállók esetében az ilyenfajta mobilitás a vizsgált országok többségében 
(kivétel Bulgária és Lengyelország) inkább vezetett egy alkalmazott nélkül 
dolgozó vállalkozói pozícióhoz. A szellemi foglalkozású vállalkozók eseté-
ben legkevésbé Magyarországon, leginkább Szlovákiában volt lehetőség a 
bekerülésre egy korábbi inaktív státusból. 
 
 
ÖSSZEGZÉS 
 

A közép-kelet-európai politikai és gazdasági átalakulás sikere nagy mér-
tékben függ a magántulajdonra épülő piacgazdaság kialakításától. A privati-
záció, a vállalkozói szféra kiteljesedése e folyamat egyik lényeges elemét 
jelenti. Csak egyet lehet érteni azzal, ha egy, a privatizációról globális átte-
kintést nyújtó, mintegy két tucat országot tárgyaló könyv, az egyik fő hang-
súlyként Kelet-Európát jelöli meg (Ramanadham 1993). Ugyanakkor ponto-
san tudjuk, hogy a privatizáció folyamata és a magángazdaság kialakulása a 
régióban ellentmondásokkal terhes. A helyzetet David Stark (1990) tanulmá-
nyának kérdőjeles címe – Magyarországtól függetlenül, más posztszocialista 
országokra is vonatkoztathatóan – találóan jellemzi. Mi van itt: from Plan to 
Market or from Plan to Clan? – a tervtől a piac felé avagy klánszerű, féllegá-
lis és illegális tevékenységekkel terhelt, gyanús és kusza gazdasági szervező-
dés felé tartunk? 
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6.a. sz. táblázat 
 
 
A MEZŐGAZDASÁGI ÖNÁLLÓAK MEGOSZLÁSA 1993-BAN AZ 
1988-AS FOGLALKOZÁSUK SZERINT HAT POSZTSZOCIALISTA 
ORSZÁGBAN (%) 
 
Foglalkozás 
1988-ban 

Bulgária Cseh- 
ország 

Magyar-
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

felső irányító       
önálló - - - 0,3 - - 

felső irányító       
alkalmazott - 3,9 2,2 0,4 13,0 9,0 

alsó irány. + ért.       
önálló - 6,9 - - - - 

alsó irány. + ért.       
alkalmazott - 18,3 2,7 0,3 5,3 - 

rutin szell. + 
szolgált. dolg. 

      

önálló - - - - - - 
rutin szell. + 

szolgált. dolg. 
      

alkalmazott - - 2,7 0,6 - 2,5 
önálló fiz.       

alkalm.-tal - - - - - - 
önálló fiz.       

alkalm. nélk. - - 7,2 1,5 - 5,4 
művezető 1,5 4,7 4,3 - - 2,5 
szakmunkás - - 5,5 2,9 - 7,5 
bet. m./sm. 15,7 9,9 8,2 3,2 10,3 12,7 
Mezőgazd.       

fizikai 23,4 19,0 9,8 2,7 23,3 3,6 
mezőgazd.       

önálló 57,2 25,1 52,4 83,4 21,4 37,2 
munkanélk. - - - - - - 
egyéb inaktív. 2,2 12,2 5,0 4,7 26,7 19,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 44 27 39 268 16 20 
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6.b. sz. táblázat 
 

AZ ALKALMAZOTT NÉLKÜL DOLGOZÓ FIZIKAI ÖNÁLLÓAK 
MEGOSZLÁSA 1993-BAN AZ 1988-AS FOGLALKOZÁSUK SZERINT 
HAT POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGBAN 
(%) (SÚLYOZOTT ADATOK) 
 
Foglalkozás 
1988-ban 

Bulgária Cseh- 
ország 

Magyar-
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

felső irányító       
önálló 1,5 - - - - - 

felső irányító       
alkalmazott 3,8 2,4 1,2 3,1 2,1 10,8 

alsó irány. + ért.       
önálló 2,0 0,6 0,7 - - - 

alsó irány. + ért.       
alkalmazott       
rutin szell. + 

szolgált. dolg. 
3,8 7,9 7,1 7,6 5,1 2,0 

önálló       
rutin szell. + 1,2 - - - - - 

rutin szell. + 
szolgált. dolg. 

      

alkalmazott 8,7 9,1 7,0 8,0 3,9 13,4 
önálló fiz.       

alkalm.-tal - - 1,4 3,1 - - 
önálló fiz.       

alkalm. nélk. 38,3 11,6 34,6 26,2 35,8 7,9 
művezető 1,1 5,0 4,2 3,9 - 2,2 
szakmunkás 13,1 20,5 11,9 13,5 7,5 24,2 
bet. m./sm. 12,0 23,5 17,2 20,1 15,2 18,1 
mezőgazd       

fizikai - 5,1 - - - 0,7 
mezőgazd.       

önálló - - 2,2 0,8 - - 
munkanélk. - - 0,7 0,7 0,8 - 
egyéb inaktív. 14,5 14,3 11,8 13,0 26,9 20,7 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 93 167 136 119 50 99 
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6.c. sz. táblázat 
 
 
AZ ALKALMAZOTTAL DOLGOZÓ FIZIKAI ÖNÁLLÓAK MEGOSZ-
LÁSA 1993-BAN AZ 1988-AS FOGLALKOZÁSUK SZERINT HAT 
POSZTSZOCIALISTA ORSZÁGBAN 
(%) (SÚLYOZOTT ADATOK) 
 
Foglalkozás 
1988-ban 

Bulgária Cseh- 
ország 

Magyar-
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

felső irányító       
önálló - 0,6 - 1,9 - - 

felső irányító       
alkalmazott 12,8 5,6 12,2 2,9 7,2 9,3 

alsó irány. + ért.       
önálló - 2,9 - 2,1 - - 

alsó irány. + ért.       
alkalmazott 10,6 12,3 10,6 13,9 14,8 17,1 

rutin szell. + 
szolgált. dolg. 

      

önálló - - - - - - 
rutin szell. + 

szolgált. dolg. 
      

alkalmazott 6,3 13,6 5,7 7,0 16,5 10,8 
önálló fiz.       

alkalm.-tal 13,9 8,4 30,9 26,1 24,5 3,9 
önálló fiz.       

alkalm. nélk. - - 2,5 2,5 - 6,3 
művezető 3,5 3,0 5,1 1,5 - 2,5 
szakmunkás 16,3 32,9 16,2 9,5 9,6 28,6 
bet. m./sm. 2,9 12,1 9,4 10,0 6,1 19,0 
mezőgazd       

fizikai - - - - - - 
mezőgazd.       

önálló - - - 2,4 - - 
munkanélk. - - 2,5 - - - 
egyéb inaktív. 33,7 8,6 4,9 20,2 21,3 2,5 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 25 43 35 75 30 29 
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6.d. sz. táblázat 
 
 
A SZELLEMI ÖNÁLLÓAK MEGOSZLÁSA 1993-BAN AZ 1988-AS 
FOGLALKOZÁSUK SZERINT HAT POSZTSZOCIALISTA ORSZÁG-
BAN (%) (SÚLYOZOTT ADATOK) 
 
Foglalkozás 
1988-ban 

Bulgária Cseh- 
ország 

Magyar-
ország 

Lengyel- 
ország 

Orosz- 
ország 

Szlovákia 

felső irányító       
önálló 32,6 ,9 19,7 8,2 30,1 8,2 

felső irányító       
alkalmazott 15,6 24,2 17,8 26,2 22,6 22,1 

alsó irány. + ért.       
önálló 11,2 4,8 7,7 13,1 10,5 3,2 

alsó irány. + ért.       
alkalmazott 11,8 21,0 18,7 2,2 4,9 18,7 

rutin szell. + 
szolgált. dolg. 

      

önálló 2,9 0,3 1,9 - 1,7 4,8 
rutin szell. + 

szolgált. dolg. 
      

alkalmazott 4,9 9,8 6,1 2,3 - 4,6 
önálló fiz.       

alkalm.-tal - - - 8,1 - - 
önálló fiz.       

alkalm. nélk. - - 5,5 - - - 
művezető 1,8 4,3 5,9 2,3 2,4 7,6 
szakmunkás 1,8 12,3 2,3 10,6 4,6 8,1 
bet. m./sm. 4,4 9,1 1,9 12,2 1,9 3,9 
mezőgazd       

fizikai - 1,5 - - - 1,0 
mezőgazd.       

önálló 1,9 - 3,6 2,2 - 1,2 
munkanélk. - - - - - - 
egyéb inaktív. 11,1 11,8 8,9 12,6 21,3 16,6 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 47 164 47 43 42 113 
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Ez a tanulmány hat posztszocialista ország összehasonlításán keresztül 

kívánta vizsgálni a régió kialakulóban lévő magángazdaságát, vállalkozói 
társadalmát. Sajnálatos módon a rendelkezésre álló adatok sokszor ellent-
mondásosak, a fogalmak és meghatározások a témában – nemcsak az orszá-
gok között, hanem az egyes nemzeti statisztikákban, elemzésekben – nem 
egységesek. Ez igen megnehezítette a megbízható, tényszerű adatok felderí-
tését és bemutatását. Éppen ezért megkíséreltünk többféle lehetséges, makro- 
és mikroszintű adatforrást egymás mellé állítani, ami a bizonytalanságot 
enyhítheti. Az adatok megerősítik azt a közkeletű benyomást, hogy az olyan 
országokban, mint Magyarország vagy Lengyelország, ahol a piacgazdaság 
elemei már a rendszerváltozás előtt sokkal nagyobb mértékben jelen voltak, 
1990 nem tekinthető olyan fontos cezúrának. Csehország számára a politikai 
demokratizálódás tényleges és erőteljes gazdasági változások elindítója lett, 
mind a magángazdaság makroszintű térnyerése, mind a vállalkozói szféra 
belső struktúrája tekintetében. Szlovákiában a folyamatok hasonló tendenciát 
mutatnak, mint Csehországban, de intenzitásban attól elmaradnak. Oroszor-
szág megítélése ellentmondásos: bizonyos területeken nem látszik elmozdu-
lás a magántulajdonon alapuló piacgazdaság irányába, más vonatkozásokban 
viszont (pl. a nagyvállalkozói réteg) mintha igen lényeges változások történ-
tek volna. Bulgáriában viszont a politikai átalakulást egyértelműen a legki-
sebb mértékben követték gazdasági változások. A különbségeken túlmenően 
közös vonás, hogy a magánvállalkozások kialakulása – Lengyelország kivéte-
lével persze – a mezőgazdaságban indult meg a legkevésbé. Szintén általáno-
san jellemző, hogy miközben a vállalkozói réteg nagyságrendileg néhány 
országban már közelíti azt az arányt, ami a fejlett piacgazdaságokra jellemző, 
a nagyvállalkozói réteg kifejlődése alig kezdődött el. 

Ami a vállalkozói réteget illeti a hat vizsgált országban, az adatok az erő-
teljes újratermelődés hatását jelzik. A rendszerváltozás előtti vállalkozói 
„előélet” valamennyi posztszocialista országban lényeges előfeltétel, szinte 
függetlenül attól, hogy a piaci elemek mennyire voltak elterjedtek. (Ez persze 
azért lehet így, mert Magyarországon és Lengyelországban, ahol a vállalko-
zói szféra kiterjedtebb volt már 1990 előtt is, kisebb mérvű strukturális növe-
kedés tapasztalható; Oroszországban és Bulgáriában pedig, ahol a magángaz-
daság a legkevésbé volt elterjedt, szintén nem növekedett erőteljesen a vállal-
kozói réteg.) A vállalkozói „előélet” mellett a „fizikai” szférában a szakkép-
zett munkás háttér, a „szellemi” szférában pedig a menedzseri múlt jelenti a 
növekvő önálló réteg belépési mobilitásának forrását. 
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Végül még egyszer hangsúlyozni kell, hogy a tanulmány eredményei to-
vábbi ellenőrzést kívánnak. Mind a makrostatisztikai adatok, mind a survey 
jellegű adatok ebben a témában szigorú „forráskritikával” kezelendők. 
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