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Ösztönző állam 
– hatékonyabb 
vállalatok
Parragh Bianka (szerkesztő)

AkAdémiAi kiAdó, 2019, BudApest

a 2008-ban bekövetkező pénzügyi, majd világ-
gazdaságivá terebélyesedő válság ráirányította 
a figyelmet az állam gazdasági szerepvállalásá-
nak újragondolására. az éjjeliőr állam mellett 
érvelő, a piac önszabályozó mechanizmusá-
ban hívő főirányú közgazdasági koncepciókkal 
szemben egyre többen fogalmaztak meg ha-
tározott álláspontot, köztük olyan neves köz-
gazdászok, mint a Nobel-díjas Joseph Stiglitz: 
„Nevezetes tételek, mint az Adam Smith-féle lát-
hatatlan kéz, nem érvényesek; a láthatatlan kéz 
azért volt láthatatlan, mert ott sem volt. Keve-
sen érvelnének ma amellett, hogy a bankok me-
nedzserei saját érdeküket követve a világgazda-
ság jólétét mozdítják elő.” (stiglitz, 2010 – nyílt 
levél a Financial Times-ban). a válságot kö-
vető több mint tíz évben nemcsak az elméle-
ti viták szintjén, hanem közvetlenül a válság 
negatív hatásaink kezelésében, konkrét intéz-

kedések formájában is egyre inkább alátámasz-
tást nyert, hogy a piacgazdaság működésének 
az aktív állami szerepvállalás lényeges feltétele. 
a közelmúlt drámai eseményei, a 2020 elején 
kirobbanó világjárvány szomorú aktualitását 
adja ennek a kérdéskörnek, mi több, a járvány 
egészségre, társadalomra és gazdaságra gyako-
rolt extrém negatív hatása még jobban felerő-
sítette az állami beavatkozás és cselekvőképes-
ség iránti igényt és elvárást.

még a járvány kialakulása előtt, 2019-ben 
jelent meg az akadémia kiadó gondozásában 
a Parragh Bianka által szerkesztett kötet Ösz-
tönző állam – hatékonyabb vállalatok címmel, 
amely ennek a témának elsődlegesen magyar 
vonatkozásait járja körbe. már a kötet címéből 
is nyilvánvaló, hogy a könyv egésze és egyes fe-
jezetei is abból a nézőpontból elemzik az állam, 
ezen belül is a magyar kormányzat gazdaság-
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politikai lépéseit, mint a gazdaság, a vállalatok 
fejlődésének szükséges feltétel- és keretrend-
szerét. Gazdaságelméleti érvelést a szerkesztő 
által írt bevezető fejezet legelején találhatunk, 
ezt követően azonban mind itt, mind pedig a 
későbbi fejezetekben a magyar gyakorlat be-
mutatására kerül sor, kiemelten az elmúlt tíz 
év kormányzati tevékenységének a magyar gaz-
daságra, különös tekintettel a vállalatok mű-
ködésére gyakorolt hatásáról. a bevezető rész 
mintegy keretbe foglalja, illetve megelőlegezi 
mindazon témákat, amelyeket a későbbi feje-
zetek szerzői, a magyar gazdasági élet és köz-
gazdasági szakma illusztris szereplői részletei-
ben is kifejtenek.

 Parragh Bianka közel száz oldalas beveze-
tő fejezete az állam és gazdaság kapcsolatának 
már említett elméleti megalapozásával indul. 
a szerző az elmúlt száz év legnagyobb hatá-
sú közgazdászaira hivatkozva érvel az állam 
gazdasági szerepvállalásának jelentősége mel-
lett, köztük John Maynard Keynes, Alexander 
Gerschenkron, a már említett Joseph stiglitz 
vagy a legutóbbi időkben világhírnévre szert 
tett francia közgazdász, Thomas Piketty né-
zetei jelennek meg kiemelten. a fejezet a 
2008-as válságból levonható következtetések-
re közvetlenül is kitér, rámutatva a neoliberá-
lis koncepció korlátaira, és a kritikát megfo-
galmazó magyar közgazdasági gondolkodók 
érveire:

•	a túlzott mértékű piaci liberalizáció és 
dereguláció óhatatlanul válságokhoz vezet,

•	a verseny nem garantálja az etikus piaci 
működést,

•	a kialakult válság megoldásában végül 
állami beavatkozásra van szükség.

ez utóbbi megállapítást mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy az állami beavatkozás 
mértéke még olyan liberális berendezkedé-
sű országokban is, mint az egyesült Államok, 
igen jelentős szintet ért el, hiszen 245 milli-
árd dollárt fordított az amerikai kormányzat a 

nagybankok feltőkésítésére a 2008-as válságot 
követően (Ábel, et al., 2013, 16).

Összegezve a nemzetközi és hazai tanul-
mányok konklúzióit, a bevezetőben megfo-
galmazásra kerül a jó kormányzás feltétel-
rendszere: törvényesség, ellenőrizhetőség, 
együttműködés, hatékonyság és kiemelten a 
közjó szolgálata. ez utóbbi kapcsán érdemes 
megjegyeznünk, hogy a katolikus egyház tár-
sadalmi, gazdasági tanításának egyik alapelve 
a közjó megvalósítása – mint végső gazdasá-
gi cél –, amelynek figyelembevétele nélkül a 
piac nem működhet helyesen. a piacgazda-
ság átfogó problémáira és az erkölcsi szemlélet 
hiányára figyelmeztető közgazdászokkal össz-
hangban már II. János Pál pápa, majd Benedek 
emeritus pápa is hangsúlyozza, hogy a piaci 
automatizmusba (láthatatlan kézbe) vetett hit 
„arra ösztönözte az embert, hogy gyakran rom-
boló módon visszaéljen a gazdaság eszközével” 
(XVi. Benedek, 2009, §34)

az elméleti felvezetést követően Parragh 
Bianka számba veszi mindazokat a magyar 
kormányzati lépéseket, amelyeket a már le-
írt jó kormányzáshoz vezető útnak tekint. Így 
elsőként említi a gazdasági szempontok, ezen 
belül is az államadósság korlátozásának be-
emelését az alaptörvénybe. ezt követően tér 
ki az Állami számvevőszék által kezdeménye-
zett szemléletváltásra a közszférában, az ered-
ményesség, a közjó és a tulajdonosi hozzáállás 
hangsúlyozásával, amely előkészíti a kötet má-
sodik fejezetének gondolatait.

Parragh Bianka az állami modellváltás lénye-
gi elemeként emeli ki a kooperációt, amelynek 
egyrészt a gazdaságpolitika különböző ágai kö-
zött (fiskális-monetáris), másrészt az állam és 
a többi piaci szereplő között kell kialakulnia. 
ennek jegyében a szerző több, lényegi válto-
zásra is felhívja a figyelmet.

a monetáris és fiskális politika együttműkö-
désének egyik megnyilvánulásaként azonosítja 
a kötet a jegybanki alapkamat csökkenő trend-
jét, amely az elmúlt 4 év 0,9 százalékos szint-
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jéről épp idén júniusban mérséklődött 0,75 
százalékra, majd júliusban tovább 0,6 száza-
lékra. ez a tudatos jegybanki törekvés 2013–
2018 között 2400 milliárd forint megtakarí-
tást jelentett az államháztartásnak (53. oldal). 
az állampénzügyek konszolidálásának másik 
fontos elemeként az államadósság devizaará-
nyának, valamint az összes piaci szereplő de-
vizahitelének visszaszorítását, illetve kivezeté-
sét jelöli meg a szerző, amelyhez a jegybank 
9,6 milliárd eurós kibocsátással járult hozzá 
2014–2015 között (55. oldal). Tovább erősí-
tette a fiskális és monetáris politika együttmű-
ködését a 2013. évi jegybanktörvény1 is. a jog-
szabály a jegybank számára elsődleges célján, 
az árstabilitás elérésén és fenntartásán túlme-
nően további két mandátumot is megjelöl: az 
egyik a pénzügyi stabilitás és ellenállóképesség 
biztosítása, a másik a gazdasági növekedés és 
a kormány gazdaságpolitikájának  támogatá-
sa. a szokványos jegybanki eszközökön szin-
tén túlmutatott az mNB által 2013-ban meg-
hirdetett Növekedési Hitelprogram, amely a 
kis- és középvállalatok (kkv) hitelezésének és 
beruházásuk ösztönzésének szándékával in-
dult és mutatott fel sikereket. ehhez kapcsoló-
dik a 2019-ben megkezdett Növekedési köt-
vényprogram, amely ugyanúgy a kkv-szektort 
célozza meg elsődlegesen, tőkepiaci finanszí-
rozásuk elősegítésével. a tőzsdei finanszíro-
zás legújabb törekvéseiről a kötet 7. fejezete ad 
részletes áttekintést.

az együttműködés másik dimenziója, az ál-
lam valamint a vállalatok, a háztartások közöt-
ti kapcsolat erősítése a szerző szerint. ezen a te-
rületen Parragh Bianka elsőnek az adórendszer 
átalakítását említi meg, amelynek lényegi ele-
me az adózás súlypontjának a munkát és tőkét 
terhelő adókról a forgalmi adókra helyezése. 
ez a törekvés egybeesik az elméleti modellek 
megállapításaival, amelyek szerint a tőkejöve-
delemre kivetett adó optimális mértéke zéró, 
még akkor is, ha az állam csak azoknak az ál-
lampolgároknak a jólétével törődik, akik nem 

rendelkeznek tőkejavakkal (Valentinyi, 2001, 
459.). az adóreform hatására magyarországon 
csökkent az adóék nagysága (47. oldal), a tár-
sasági adó az egyik legalacsonyabb európában, 
és jelentősen visszaszorult az adóelkerülés mér-
téke is, amelyhez – tegyük hozzá – nagyban 
hozzájárultak az online pénztárgépek és szám-
lázási rendszer bevezetése is.

a pozitív tendenciák között emeli ki a kötet 
azt a jelentős változást is, amely a vállalati szek-
tor általános termelékenységjavulásában érhető 
tetten. a magyar vállalatok termelékenységé-
nek növekedése a visegrádi országokhoz viszo-
nyítva is kiemelkedő volt az elmúlt évtizedben, 
amelyet az SME performance Review adatai is alá-
támasztanak (http://osszkep.hu/wp-content/
uploads/2019/12/Termlekenysegvaltozas_
kategoriankent_18-10.png).

a bíztató trendek mellett a bevezető fejezet 
ugyanakkor rámutat a magyar vállalati szerke-
zet duális jellegére is, amely egyrészt a kis- és 
középvállalatok (kkv-k) és a nagyvállalati szek-
tor között, másrészt a hazai és külföldi tulaj-
donú vállalatok között meglévő jelentős kü-
lönbségekben is megfigyelhető. a lemaradt 
vállalatok felzárkózásának elősegítése érdeké-
ben a kormányzatnak további teendői vannak 
a vállalatirányítás, a technológiai fejlesztés, a 
munkaerő szakmai felkészültségének javítása 
terén (63–68. oldal). az innováció ösztönzésé-
nek és a vállalatirányítás átalakításának szüksé-
gességét a későbbi, hatodik és kilencedik feje-
zetek fejtik ki bővebben.

a bevezető rész táblázatok, adatok és áb-
rák felvonultatásával zárul, amelyek azt kíván-
ják demonstrálni, hogy az elmúlt évtized so-
rán milyen mértékben volt sikeres az állam és 
a vállalatok közötti kapcsolat erősítésének tö-
rekvése, és mindez hogyan hatott az ország 
gazdasági növekedésére (68–98. oldal). a be-
mutatott trendek az állami tevékenységnek na-
gyon széles spektrumát ölelik fel, kezdve az 
államadósság és a GdP ciklusainak összeveté-
sével, folytatva a foglalkoztatottság és aktivitá-
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si ráta jelentős javulásával, külön kitérve a be-
ruházás és hitelezés viszonyára, ezen belül is a 
széchenyi-kártya-programra, amely hasonló-
an néhány már említett témakörhöz, megelő-
legezi a későbbi, nyolcadik fejezet átfogó elem-
zését. ebben a zárószakaszban kap helyet a 
kutatásfejlesztésre és az oktatásra fordított kor-
mányzati kiadások növekvő mértékének be-
mutatása is. a szerző megemlíti ugyan az adó-
forintok hatékony elköltésének szükségességét, 
de átfogóbb képet kaptunk volna, ha egy-két 
bekezdés erejéig kitér a közoktatás (Pisa-
felmérések oeCd-átlag alatti magyar eredmé-
nyei2), és a felsőoktatás (nincs magyar egyetem 
a világ 500 legjobbja között3) előtt álló komoly 
kihívásokra is.

szintén fontos eleme e záró szakasznak 
az országba be- és onnan kiáramló külföldi 
működőtőke struktúrájának, motivációjának 
és a befogadó gazdaságra gyakorolt hatásának 
elemzése is. ez utóbbi kapcsán külön figyelmet 
érdemel a közvetett hatások között megemlí-
tett tovagyűrűző (spillover) technológiai hatás 
lehetősége, amely a vállalati innováció egyik 
kulcseleme, és ezáltal a gazdasági növekedés 
katalizátora is lehetne, amennyiben megvaló-
sul. sajnos a magyar vállalati körben – különö-
sen, ha a kkv-szektort is figyelembe vesszük – 
komoly tudásátadás/átvétel nem mutatható ki 
(katona, 2018).

a bevezető fejezet az állam tágabb értelem-
be vett, a gazdasági növekedésen túlmutató 
(egészség, környezetvédelem, boldogságindex) 
beavatkozási lehetőségeinek számbavételével 
zárul.

a könyv további nyolc fejezete a bevezető-
ben már érintett kérdések részletesebb kifejté-
sét adják, de valójában önálló tanulmányok, 
amelyek mindegyike más-más szerző(k)höz 
köthető.

 a tanulmányok közül az első – egyben a 
kötet második fejezete – Domokos László, az 
Állami számvevőszék elnöke tollából szüle-

tett, melynek címe: Vállalatirányítás a közér-
dek szolgálatában. a tanulmány legfontosabb 
mondanivalója, amely a bevezetéstől az összeg-
zésig végigkíséri a tanulmány gondolatmene-
tét az, hogy a magán- és az állami tulajdonú 
vállalatok közötti legfőbb különbség a közjó-
hoz való viszony. a közjó középpontba helye-
zése az állami tulajdonú vállalatok működésé-
ben a tanulmány legfőbb értéke. Ugyanakkor 
itt érdemes megjegyeznünk, hogy a vállala-
ti felelősségvállalás fogalmának bevezetésével 
már több mint száz éves szakirodalma van an-
nak az elvárásnak, amely a magántulajdonú 
vállalkozások számára is előírja a fenntartha-
tó fejlődés szem előtt tartását és a társadalom 
iránti felelős magatartás követését. a korábbi-
akban már hivatkozott katolikus társadalmi, 
gazdasági tanítások sem húznak éles határt a 
profitorientált és a nonprofit szervezetek kö-
zött e tekintetben. mindkettő legitimitását a 
közjó szolgálatától teszik függővé (XVi. Bene-
dek pápa, 2009).

a fejezet a közjó mellett nagy hangsúlyt fek-
tet az állami tulajdonú vállalatok irányításá-
nak megújítására is, amely az erőteljesebb me-
nedzsmentszemlélet bevezetését teszi sürgetővé 
ebben a szektorban. Több, az áttekintést nagy-
mértékben szolgáló ábra egészíti ki a leírtakat, 
így a 2.1 ábra világít rá a rendeltetésszerű és a 
nem pazarló működés közötti különbségre is. 
az előbbihez elegendő szabályszerűen irányíta-
ni a vállalatot, az utóbbihoz azonban célszerű, 
gazdaságos, hatékony működésre van szükség, 
amely az eredmény elérését helyezi a működés 
fókuszába. domokos lászló ugyanakkor rá-
mutat arra is, hogy az állami vállalatok tevé-
kenységének jogszabályi háttere jelenleg csak a 
szabályosság ellenőrzését és számonkérését te-
szi lehetővé. az eredményességhez, a vagyon-
gazdálkodáshoz a hatályos szabályozási kör-
nyezet nem rendel teljesítménykritériumokat, 
így a hatékonyság érvényre juttatásához bel-
ső megújulásra van elsősorban szükség. ennek 
eszköze lehet az úgynevezett állammenedzs-
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ment-szemlélet és az etikus vezetés módszeré-
nek bevezetése az állami tulajdonú vállalatok-
nál. az állammenedzsment-modell elemeit a 
2.3. ábra részletezi, amelynek három fő iránya:

•	stratégiai menedzsment,
•	integritáselvű irányítás,
•	változásmenedzsment.
a felsorolt témakörökben domokos lász-

ló a legfrissebb és legismertebb hazai források-
ra hivatkozik (Barakonyi, 2017; Farkas, 2017), 
de ezeknek a kérdéseknek a kifejtése nagyon 
szűkszavú, így hagy némi hiányérzetet az olva-
sóban. (az integritás kivétel, mert ezt később, 
az 5. fejezet részletesen elemzi.)

 a harmadik fejezet egy átfogó gazdaság-
stratégia bemutatásával kapcsolódik a beve-
zető fejezet általános gazdasági körképéhez, 
Gazdaságstratégiai irányok a magyar gazdaság-
politikában címmel. a tanulmány gazdaság-
politikai szemléletét alapvetően meghatározza, 
hogy egyik szerzője az innovációs és Technoló- 
giai minisztérium államtitkára, György László, 
a másik szerző pedig Oláh Dániel, a mandiner 
rovatvezetője. a hivatkozásokkal és adatokkal 
gazdagon alátámasztott tanulmány határozott 
véleményt fogalmaz meg az elmúlt évtizedek 
eddigi sikerei/kudarcai, valamint a magyaror-
szág előtt álló, kormányzati programnak is be-
illő, gazdasági jövőkép vonatkozásában.

a tanulmány egyik sarkalatos pontja a kül-
földi tőke ellentmondásos hatása a nemzetgaz-
daságra és – ettől nem függetlenül – a stratégia-
ilag fontos iparágak hazai tulajdonba vételének 
hangsúlyozása. Piketty, Novokmet 2018-as ta-
nulmányára hivatkozva magyarországot (és a 
visegrádi országokat is) függő gazdaságként 
azonosítják a szerzők, ahol a kiáramló tő-
kejövedelmek jelentősen meghaladják a be-
áramló uniós transzferek mértékét. (az előb-
bi a GdP 7,2 százaléka az utóbbi a GdP 4 
százaléka, 128. oldal). a tanulmány e megál-
lapítását árnyalandó néhány kiegészítést érde-
mes megfogalmaznunk. először is igaz, hogy a 

magyarországon befektető külföldi tulajdono-
sok döntő többsége valóban az európai Unió-
ból származik, de mégis mintegy 20 százaléka 
más térségekből, országokból érkezett, vagyis 
az eU-val szembeni egyenleg megvonása így 
nem precíz. másrészt, a hivatkozott tőkejöve-
delmek a repatriált profiton túl az anyaválla-
lati kölcsön kamatait is tartalmazzák, egy au-
tomatikus fizetési kötelezettséget, amely más 
jellegű, mint az osztalékról hozott tulajdonosi 
döntés. Harmadrészt, a külföldi tulajdonú vál-
lalatok adózott jövedelmeikből nemcsak oszta-
lékot fizettek, hanem jelentős nagyságrendben 
(hol kevesebb, hol nagyobb mértékben) fektet-
tek be újra magyarországon az elmúlt évtize-
dekben, amely egyrészt tovább növelte a hazai 
külföldi tőke állományát, másrészt beruházásai 
révén, a magyar GdP-t. (lásd mNB statiszti-
kai adatok és módszertan.4) Önmagában tehát 
a kiáramló tőkejövedelmek nagysága nem so-
kat mond el arról, hogy a külföldi tőke mek-
kora és milyen mélységű hatást gyakorol a be-
fogadó gazdaságra. az viszont alapvető kérdés 
és egyben gazdaságpolitikai célként fogalmaz-
ható meg, hogy az országba érkező külföldi 
tőke és uniós transzferek elsődlegesen a hazai 
gazdaság fejlődéséhez és versenyképességének 
javulásához járuljanak hozzá. e cél megvaló-
sulásában pedig bőven van az állami szerep-
vállalásnak mozgástere. a szerzők végső konk-
lúziója is az, hogy az ösztönző államnak nem 
protekcionista, hanem patrióta gazdaságpoliti-
kát kell folytatnia.

a tanulmány – kapcsolódva a bevezetőben 
már megfogalmazottakhoz – áttekinti azokat 
a kormányzati lépéseket is, amelyek az elmúlt 
évtizedben járultak hozzá a vállalati szektor 
fejlődéséhez, külön kiemelve a foglalkoztatá-
si fordulatként meghatározott munkaerőpiaci 
változásokat is. a fejezet számba veszi a jövő 
azon globális megatrendjeit is, amelyek lényegi 
befolyást gyakorolhatnak a magyar kormány-
zat gazdaságstratégiájára. e jövőbeni tenden-
ciák között az innovációvezérelt gazdaság ki-
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hívásait külön is hangsúlyozzák a szerzők. az 
úgynevezett mosolygörbe megmutatja, hogy a 
hagyományos termelési folyamatok leértéke-
lődnek, míg ezzel párhuzamosan a k+F, az in-
nováció, valamint a marketing növekvő hoz-
záadott értéke vetíthető előre. erre válaszként 
fogalmazza meg a tanulmány a hazai innová-
ció, az ipari dimenzióváltás és a kkv-szektor 
digitalizálásának szükségességét, és ehhez kap-
csolódóan az állami fejlesztések és ösztönzés-
politika új irányait.

 az állam és a gazdaság együttműködésé-
nek lehetséges formáit tárgyalja a negyedik fe-
jezet is, de a korábbi fejezetektől eltérően, a 
vállalkozói szektor szempontjából közelíti meg 
a kérdést. a vállalkozói nézőpont megnyilvá-
nulását erősíti, hogy a fejezet szerzője Parragh 
László, a magyar kereskedelmi és iparkamara 
elnöke. a tanulmány már felütésében is a vál-
lalati termelékenységet meghatározó tényezők 
beazonosítását tekinti kiindulópontjának, köz-
tük a tőke felhasználásának hatásfokát, a hu-
mántőke rendelkezésre állását, a k+F+i és nem 
utolsó sorban az intézményi háttér fejlettségét. 
e tényezők mindegyike megkívánja, de leg-
alább is lehetővé teszi az aktív állami szerep-
vállalást. ahogy már a bevezetőben is említésre 
kerültek a vállalati termelékenységben meg-
mutatkozó pozitív változások és az ezzel pár-
huzamosan létező dualitás a nagyvállalatok és 
a kkv-szektor, valamint a hazai és a külföldi tu-
lajdonú vállalatok között, ebben a fejezetben 
is részletes elemzést kapunk ezekről a kérdé-
sekről. a szerző egy komplex magyar vállalati 
körképet tár elénk, sok érdekes és megfonto-
landó adattal, mint például azzal a megállapí-
tással, hogy ha az egyfős cégek termelékeny-
sége csupán a mikrovállalkozások szintjére 
emelkedne, akkor ez önmagában is 1,8 száza-
lékkal növelné meg a kkv-szektor által előál-
lított bruttó hozzáadott értéket (162. oldal). 
Parragh lászló felhívja ugyanakkor arra is a 
figyelmet, hogy az elmúlt években fellépő és 

a vállalatok által a legnagyobb problémaként 
megjelölt munkaerőhiány tovább erősítheti a 
duális jelleget, hiszen annak legnagyobb vesz-
tesei a kis- és középvállalatok. ezek a vállalatok 
ugyanis nem tudják megfizetni a képzett mun-
kaerőt, vagy ha mégis megfizetik, akkor azt a 
pénzt a fejlesztéstől vonják el. a helyzetből ki-
vezető egyik út maga a technológiai korszerű-
sítés, az innováció lehetne, amely kiválthatja 
az élőmunka egy részét. a dualitás az innová-
ció terén azonban még erőteljesebben érezteti 
a hatását. ezért Parragh az állami támogatások 
szükségességét hangsúlyozza, – pozitív példa-
ként említve a modern vállalkozások progra-
mot –, amelynek célja a jellemzően hazai tu-
lajdonú kkv-szektor innovációs aktivitásának 
javítása. a szerző ugyanakkor rámutat a dua-
litás leküzdésének másik kézenfekvő módjá-
ra is, amely nem más, mint a külföldi tulaj-
donú vállalatok jó gyakorlatának, technológiai 
tudásának adaptálása, vagyis a bevezető kap-
csán már említett spillover-hatás érvényre jut-
tatása. a vállalatok közötti kapcsolat és tanu-
lási készség magyarországon jóval az eU-átlag 
alatt van, amelyet az Ász felmérése (szilágyi, 
2017, 26.) és korábbi kutatási eredmények 
(katona, 2018) is igazolnak. ennek támoga-
tásában tehát széles mozgástere van még a ma-
gyar államnak.

 Báger Gusztáv, az mNB monetáris Ta-
nácsának tagja a szerzője a sorban következő 
ötödik fejezetnek. ez a téma jobban illeszke-
dett volna a második fejezet gondolatiságá-
hoz, ha azt követően kerül bele a kötetbe, 
hiszen hasonlóan az abban kifejtettekhez, a 
közszféra vezetési szemléletének megújítását 
szorgalmazza, az úgynevezett integritás fogal-
mának és gyakorlatának bevezetésével. az in-
tegritás a közigazgatási etikához képest egy 
tágabb koncepció, amely az etikai elveken túl 
a helyes cselekvést, a szakmaiságot, kompe-
tenciát és a szabályszerűséget is magában fog-
lalja, ezáltal a személy szintjéről a szervezet 
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szintjére emelve az elvárásokat. a tanulmány 
az integritás ellentéteként, illetve az integritás 
hiányaként definiálja a csalást és a korrupci-
ót, ezáltal az integritás megvalósítása egyszer-
smind a korrupció elleni küzdelem hatékony 
eszköze is, amely alapulhat kényszerítő jelle-
gű szabályokon, illetve ösztönző elveken egy-
aránt. az integritás ugyanakkor a jó kormány-
zás alappillére is egyben, amelynek ismérveit 
egy 2009-es oeCd-tanulmány alapján rész-
letezi a szerző, több, szemléletes ábrával egé-
szítve ki mondandóját. ahogy a bevezető és a 
második fejezet kapcsán már említésre került, 
az integritás kérdéskörénél is érdemes meg-
fontolni a katolikus egyház tanításának ki-
indulópontját, miszerint az erkölcs és a gaz-
daság, ezen belül pedig a hatékony irányítás, 
elválaszthatatlanok egymástól (XVi. Benedek 
pápa, 2009).

a fejezet egyik legérdekesebb része az integ-
ritási kockázatelemzés magyarországi tapasz-
talatainak bemutatása. az Ász 2011–2017 
között a közszféra intézményeiben önkéntes 
alapon, majd a 2017-ben az állami tulajdonú 
gazdasági társaságoknál végzett vizsgálatai szá-
mos tanulsággal szolgálnak. az egyik fontos 
következtetés, amelyet levonhatunk a projekt 
eredményeképpen, hogy önmagában a felmé-
résben való részvétel is javította a költségveté-
si szervek kockázatérzékenységét. a felmérés 
megerősítette, hogy a vizsgált vállalatoknál a 
korrupció kockázata a nagyobb mérlegfőösz-
szegű, közfeladatot ellátó, uniós támogatásban 
részesülő és közbeszerzést lefolytató gazdasági 
társaságoknál volt kiemelkedő. az eredménye-
ket számos adattal támasztja alá a szerző (pél-
dául az 5.3 és az 5.4 táblázatok). a tanulmány 
az integritás alkalmazásának új irányait is fel-
vázolja, amelyet az üzleti szféra számára is kö-
vetelményként állít.

 a következő, az állam szerepe az inno-
vációban címet viselő tanulmány ott folytat-
ja, ahol a negyedik fejezet abbahagyta. Szigeti 

Ádám, az eötvös loránd kutatási Hálózat fő-
titkára számos nemzetközi példát és tapaszta-
latot felvonultató tanulmányában átfogó ké-
pet ad a címben megfogalmazott téma körül 
kialakult vitáról. egyértelműen amellett érvel, 
hogy az államnak fontos szerepe van a válla-
lati innováció ösztönzésében, illetve támoga-
tásában. rögtön a fejezet elején szétoszlat egy 
tévhitet, miszerint egy hatékony, liberális ál-
lam – mint amilyen az egyesült Államok kor-
mányzata is – csak a háttérből „figyelné” az 
olyan vállalatóriások megszületését, mint ami-
lyen például az apple vagy a microsoft. konk-
rét számadatokkal igazolja, hogy az Usa in-
novációs szakpolitikája kifejezetten proaktív, 
és éppen az említett vállalkozások felfutá-
sában is komoly támogatásokkal vett részt. 
Ugyanakkor a tanulmány nem tér ki részlete-
sen, épp csak megemlíti, az állami szerepválla-
lásról szóló széleskörű elméleti vita állításait. 
Talán egy zárójeles megjegyzésnél Schumpeter 
nézetei mégis valamivel hosszabb kifejtést is 
megérdemeltek volna, annál is inkább, hiszen 
schumpeter (1939) innovációmegközelítése 
– miszerint a legkiválóbb tudományos ered-
mény is csak akkor válik innovációvá, ha azt 
egy vállalkozó hasznosítja – nem áll ellentét-
ben a fejezet mondanivalójával, inkább kiegé-
szíti, sőt alátámasztja azt.

a fejezet számba veszi az állami szerepválla-
lás különböző formáit, köztük a kihívásvezé-
relt innovációt, a keresletoldali ösztönzés for-
máit, vagy az úgynevezett smart money típusú, 
leginkább a kockázati tőke finanszírozására 
emlékeztető megoldásokat. mindegyik vonat-
kozásában bemutat sikeres nemzetközi, euró-
pai példákat és kezdeményezéseket, amelyek, a 
hazai gyakorlattal összevetve, irányt mutathat-
nak a magyar kormányzati szerepvállalás meg-
újításának módjaira. ezek közül kiemelendő 
a magyar egyetemi innovációs központok tá-
mogatásának átalakítása, amely a tevékeny-
ség finanszírozása helyett az eredményekre he-
lyezné a jövőben a hangsúlyt. a fejezet másik 
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fontos felvetése a hazai pályázatok visszatéríté-
si rendszerének megreformálása, amely jelen-
leg a sikertelen próbálkozások esetén büntet 
visszafizetési kötelezettséggel. ezzel szemben 
szigeti az izraeli gyakorlatot tartja követendő 
példának, ahol a sikeres projektektől várják el 
a támogatás kamatmentes visszatérítését, ezál-
tal részesítve a közösséget a támogatások hasz-
nából.

 a hetedik és nyolcadik fejezetek a vállal-
kozások, ezen belül kiemelten a kis- és közép-
vállalatok finanszírozásának tapasztalatait és 
legújabb irányait elemzik. a 7. fejezetben a 
Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kér magának fi-
nanszírozó szerepet ebben a szektorban, amely 
törekvésről a BÉT vezérigazgatója, Végh Ri-
chárd írt tanulmányt Versenyképes tőzsde, ver-
senyképes vállalatok címmel.

a gazdaságfinanszírozás jelenleg létező két 
fő modellje, az angolszász és a kontinentá-
lis modell közül az utóbbihoz tartozik a ma-
gyar pénzügyi közvetítőrendszer. az angol-
szász országokban a szabad tőke elszórtan állt 
rendelkezésre és a tőzsde segítette elő legha-
tékonyabban a megtakarítások összegyűjtését. 
a kontinentális európai országokban azon-
ban a tőke koncentráltsága (feudális marad-
ványként) a bankok felvirágzásának kedvezett 
(Fiore, Uhlig, 2011). a kelet-közép-európai 
országok, köztük magyarország azonban még 
a kontinentális modellen belül is kifejezetten 
alacsony tőzsdei finanszírozással jellemezhető 
a banki hitelekhez viszonyítva. ezt az alacsony 
arányt Végh tanulmánya is kiemeli (7.5 ábra, 
248. oldal). a fejezet egy átfogó tőkepiaci kör-
képpel igazolja, hogy a tőzsdei kapitalizáció 
foka, a részvények aránya a lakossági vagyo-
non belül, valamint a vállalati kötvény, válla-
lati részvény, mint finanszírozási forrás nagy-
ságrendje kirívóan alacsony magyarországon 
az európai, egyébként kontinentális modellt 
követő országokhoz képest is. ezen a helyze-
ten kíván változtatni a tőzsde jelenlegi vezeté-

se oly módon, hogy különböző európai prog-
ramokhoz, kezdeményezésekhez csatlakozik, 
mint amilyen a Tőkepiaci Unió (CmU), 
vagy az úgynevezett eliTe-program. mind-
két program lényegi törekvése ugyanis a tőzs-
dei finanszírozás elmélyítése a vállalatok, ezen 
belül elsősorban a kis- és középvállalatok kö-
rében. a 25 országból több mint 1000 céget 
magában foglaló eliTe-program elsősorban 
a célzott vállalati szegmens vállalatirányítási 
kompetenciáinak javításán keresztül kívánja 
felkészíteni e vállalatokat a tőzsdei bevezetés-
re. a program képzési része elsősorban a tőzs-
dei bevezetésre vonatkozó ismereteket foglal-
ja magába, de kiterjed általános finanszírozási 
és adóoptimalizálási technikákra, marketing 
készségekre is, valamint országspecifikus tu-
dást is nyújt. a magyar BÉT-eliTe-program 
– amelyet számos más hazai program egészít 
ki – 17 hazai céget vont be eddig sikerrel. Ér-
dekes adalék, hogy a BÉT saját felmérése sze-
rint magyarországon jelenleg 331 kis- és kö-
zépvállalat működik, amelyek tőzsdeképesek 
lehetnek. az első ténylegesen megvalósult és 
sikeres tőzsdei kibocsátás a megakrán Nyrt. 
tapasztalatairól a mellékletben találhatunk 
részleteket.

 szintén a kkv-szektort és annak finanszí-
rozását helyezi a nyolcadik fejezet fókuszába 
Krisán László, a kaVosz zrt. vezérigazgató-
ja, aki a széchenyi-kártya-program elmúlt 18 
évét és jövőbeni alkalmazásának lehetőségeit 
elemzi. a fejezet a kkv-szektor fogalmát mind-
járt a tanulmány elején pontosítja, kiegészítve 
ezt a vállalati szegmenst a nem elhanyagolha-
tó méretű mikro- és nanovállalkozások köré-
vel, a továbbiakban nmkkv-ként hivatkozva 
erre a vállalati csoportra. a szektor jelentősé-
gének érzékeltetése érdekében számba veszi 
mindazokat a mutatószámokat, amelyek en-
nek a szektornak a magyar gazdaságban betöl-
tött szerepét visszatükrözhetik. számarányukat 
(94 százalék) és a foglalkoztatásban betöltött 
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szerepüket (65 százalék) tekintve egy igen je-
lentős vállalati csoportról van szó, amelynek 
azonban a GdP-hez való hozzájárulása (44 
százalék) és az ország exportjából való része-
sedése (16 százalék) messze az elvárható mér-
ték alatt van. ennek magyarázatául több olyan 
problémát is megnevez a tanulmány, amely e 
vállalatok továbbfejlődésének akadályát képez-
hetik. ezek között – a teljesség igénye nélkül 
– a legfontosabbnak a pénz- és a tudástőke hi-
ányát, a kényszervállalkozók nagy arányát, az 
alacsony termelékenységet, az innováció elég-
telenségét vagy az elöregedő tulajdonosi hátte-
ret jelöli meg a szerző. krisán lászló a pénztő-
kéhez való hozzájutás kapcsán külön is felhívja 
a figyelmet arra, hogy a bankhiteleket igénybe 
vevő nmkkv aránya különösen alacsony ma-
gyarországon az európai Unió többi országá-
hoz viszonyítva. ennek azonban nem a saját 
tőkével való megfelelő ellátottság az oka, ha-
nem a hitelfelvételhez szükséges alapvető pénz-
ügyi ismeretek hiánya vagy sok esetben a ma-
gas banki egységköltségek. (itt jegyeznénk 
meg, hogy az mNB által 2013-ban elindított 
Növekedési Hitelprogram – amelyet a könyv 
bevezetője is említ – sokat javított a kkv-szek-
tor hitelhezjutási esélyein.)

a tanulmány az elmondottak tükrében 
hangsúlyozza a 2002 óta sikeresen műkö-
dő széchenyi-kártya-program jelentőségét, 
amely kiküszöbölve a banki procedúra nehéz-
ségeit, vállalkozóbarát és megbízható módon 
állt az nmkkv-szektor rendelkezésére. az el-
múlt 18 évben többször megújulva – például 
az agráriumra való kiterjesztéssel vagy az uniós 
pályázatokban való részvétel elősegítésével 
– tovább bővültek a program felhasználásá-
nak lehetőségei. a szerző meglátása szerint a 
program további potenciállal rendelkezik. az-
által, hogy az állam kiszámítható támogatá-
si környezetet teremt, lehetővé válik, hogy az 
nmkkv-szektor sikerrel tudjon alkalmazkodni 
a piaci változásokhoz, amely a fennmaradásá-
nak alapfeltétele.

 a kilencedik, egyben utolsó fejezet újra 
a vállalati innováció fontosságát és az ösztön-
ző állam lehetséges hozzájárulásának kérdését 
járja körbe. (Talán egységesebb képet kaptunk 
volna, ha ez a fejezet, megelőzve az előző ket-
tőt, a hatodik után következik.) a tanulmányt 
Szeghegyi Ágnes, az Óbudai egyetem docen-
se és Petőné Csuka Ildikó, az Óbudai egyetem 
adjunktusa jegyzik. a fejezet kiindulópont-
ja a tudásalapú gazdaság és társadalom glo-
bális térhódítása, amely együtt jár az úgyne-
vezett intellektuális tőke felértékelődésével. 
az intellektuális tőke három komponense – 
a szervezeti tőke, a kapcsolati tőke és az em-
beri tőke – külön-külön is figyelmet érdemel. 
a szervezeti tőke, amelyet a szakirodalom leg-
inkább a vállalati immateriális vagyonnal azo-
nosít, több kutatás szerint is a beruházások és 
a vállalati érték egyre nagyobb hányadát te-
szi ki. az egyesült Államokban és az egyesült 
királyságban a cégek már a 2000-es években 
többet fektettek be immateriális javakba, mint 
tárgyi eszközökbe (Van ark és szerzőtársai, 
2009, 80). egy 2019-es felmérés szerint pe-
dig az s&P 500 vállalataiban5 az immateriális 
javak értéke 2018-ra már jelentősen megha-
ladja a tárgyi eszközök állományát (Intangible 
Assets Financial Statement Impact Comparison 
Report, aon, 2019). ezek az adatok is jól ér-
zékeltetik, hogy a vállalatok versenyképességé-
nek egyik alapfeltétele a k+F és az innováció 
fejlesztése, amelyhez a magyar gazdaságnak is 
fel kell zárkóznia.

a kapcsolati tőke jelentőségét, egyben hi-
ányát – ahogy már a korábbi fejezetekben is 
olvashattuk – ez a tanulmány is hangsúlyoz-
za, egyben rámutat az okokra, köztük a ma-
gyar társadalom individuális jellegére, amely a 
tudásátadás a tudásmegosztás alacsony szintjé-
hez vezet, és gátolja a hatékony tudásmenedzs-
ment kialakulását. ebből következően az álla-
mi szerepvállalás egyik fontos terepének kell 
lennie a hálózatosodás folyamatának, a klasz-
terek elterjedése erősítésének, valamint – az in-
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formációs technológiák helyett – az informá-
ciós és kommunikációs technológiák (ikT) 
meghonosodásának támogatása.

az emberi tőke vonatkozásában az okta-
tás szerepét emelik ki a szerzők. a már emlí-
tett interperszonális készségek fejlesztése mel-
lett a digitális technikai tudás elmélyítését 
jelölik ki elérendő célként. Példaként állítják 
a magyar oktatási rendszer elé a finn tapasz-
talatokat, amelynek hatékonyságát a Pisa-
felmérések eredményei is igazolják. (ezen a té-
ren magyarország az oeCd-átlag alatt teljesít, 
ahogy erre a bevezető kapcsán már felhívtuk 
a figyelmet). a tanulmány végső üzenete, 
hogy az innováció megerősítése, az ikT 
fejlesztése a leghatékonyabb módja a vállalati 
termelékenység, a foglalkoztatottság és végső 
soron a hazai GdP növelésének.

 a kötet mellékletében két vállalati esetta-
nulmányt találunk, amelyek az állam és a vál-
lalat együttműködésének sikeres hazai megva-
lósulását reprezentálják. az első tanulmány, 
amelyet a cég elnök-vezérigazgatója, Bauer 
Joerg írt, a Tungsram példáján keresztül de-
monstrálja, hogy lehetséges egy külföldi tu-
lajdonú vállalat és a magyar gazdaság között 
kölcsönösen előnyös kapcsolat kialakítása. Ha 
ugyanis egy kifejezetten innovációorientált, 
magas hozzáadott értéket előállító, külföl-
di tulajdonban lévő vállalat a Made in Hun-
gary szlogenje helyett az Invented in Hunga-
ry vállalati politikáját követi, akkor megtalálja 
magyarországon azt az infrastruktúrát, 
oktatási intézményt, képzési típust (pl. duá-
lis képzés), amely a digitális kor kihívásainak 
való megfelelést lehetővé teszik, és egyaránt 
hasznosak a vállalat és a hazai gazdaság szá-
mára.

 a másik esettanulmány a hetedik fejezet 
kapcsán már említett megakrán középválla-
lat tőzsdei kibocsátásának hátterét mutatja be. 
Vitkovics Péter a cég felügyelőbizottságának el-
nöke hangsúlyozza, hogy a vállalati akarat és 
aktivitás, valamint az ösztönző állami szerep-
vállalás egyaránt szükséges volt egy ilyen mi-
nőségi ugrás megvalósításához. a megakrán 
képes volt megújulni, előremenekülni, az egy-
személyes irányítás helyett magas szintű vál-
lalatirányítási gyakorlatot bevezetni, eszköz-
parkját fejleszteni, új finanszírozási struktúrát 
kialakítani. ezekben a törekvéseiben pedig az 
mNB Növekedési Hitelprogramja és a BÉT 
eliTe programja nyújtott a megfelelő idő-
ben, megfelelő mértékű támogatást, amely le-
hetővé tette, hogy középvállalatként tőzsdei 
szereplővé váljon.

a Parragh Bianka által szerkesztett Ösztön-
ző állam – hatékonyabb vállalatok című kötet a 
jelen közgazdasági diskurzusának homlokteré-
ben álló, aktuális kérdést jár körbe, méghozzá 
sajátos szemszögből, a hazai gyakorlatot, gaz-
daságpolitikai célkitűzéseket részletesen ele-
mezve. a kötet szerzői, a magyar gazdaság-
irányítás kiemelkedő szereplői, az állam aktív 
részvétele mellett érvelnek, hangsúlyozva a vál-
lalati szektor együttműködésének és vállalko-
zási hajlandóságának fontosságát. a könyv ál-
lításai adatokkal, hivatkozásokkal gazdagon 
alátámasztottak, ezáltal átfogó képet adnak az 
elmúlt évtized gazdasági eredményeiről és le-
hetséges jövőbeni irányairól, amely ebben a 
formájában hiánypótló és fontos hivatkozási 
forrás lehet a kérdés iránt érdeklődő szakmai 
vagy akár laikus olvasóközönség számára is.

Katona Klára
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