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Az elemzés az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató I ntézet (GVI) és a Volksbank Zrt. közös, KKV Körkép című 
negyedéves kutatásának keretében készült. A felméré s során azonos szerkezet ű, körülbelül 300 elem ű, kis- 
és közepes vállalkozásokból álló mintát használunk.  
Elemzésünkben arra keressük a választ, hogy a korru pció észlelése miként befolyásolja az intézményi 
környezettel való elégedettséget, és hogy melyik ko rrupcióval kapcsolatos tapasztalatnak van leginkább  
hatása az elégedettségre. El őször bemutatjuk a cégvezet ők korrupcióval kapcsolatos percepcióinak 
változását, illetve az intézményi környezettel való  elégedettségük alakulását a 2005-t ől 2010-ig terjed ő 
időszakban, majd arra keressük a választ, hogy milyen változók vannak hatással az elégedettség alakulásár a. 
Elemzésünk megmutatja, hogy minél nagyobb mérték ű a korrupció, annál negatívabban ítélik meg a 
cégvezet ők az intézményi környezetet. A korrupciós tapasztal atok közül az teszi szignifikánsan 
elégedetlenebbé a vállalatvezet őket, ha úgy látják, hogy cégük piacán csúszópénzt k ell fizetni, ha hozzá 
akarnak jutni valamihez, illetve ha jelent ős problémának tartják a korrupciót. A korrupcióval foglalkozó 
kutatások egy része percepción alapszik – elemzésün k megmutatja, hogy a szubjektív vélemények valóban 
relevánsak abból a szempontból, hogy függenek a kor rupciós tapasztalatoktól. 

 

A korrupciós tapasztalatok és az elégedettség alaku lása 

A kis- és közepes vállalkozások vezetőinek közhivatalokkal 
kapcsolatos korrupciós tapasztalatait a következő 
kérdésekkel mérték a kutatásokban:  

• Felettes szervhez fordul, ha a kormányzati hivatalnok 
szabálytalanul jár el. (Mennyire tartja gyakorinak?) 

• A kormányzati hivatalnoknak adott csúszópénzért 
biztosan megkapja a kért szolgáltatást. (Mennyire tartja 
gyakorinak?) 

• A cégek előre tudják, hogy mennyi csúszópénzt kell adni. 
(Mennyire tartja gyakorinak?) 

• Cége piacán csúszópénzt kell adni, ha hozzá akar jutni 
valamihez. (Mennyire tartja gyakorinak?) 

• Korrupció az állami hivatalokban. (Mekkora akadálynak 
tartja?) 

A 2005-től 2010-ig terjedő időszakban a következőképpen 
alakultak a kérdésekre adott válaszok (0-tól 100-ig terjedő 
skálán vizsgáltuk az átlagot, ahol minél alacsonyabb az érték, 
annál ritkábbnak tartja az adott jelenséget a cégvezető):  

Leginkább azzal értettek egyet a cégvezetők minden évben, 
hogy a kormányzati hivatalnoknak adott csúszópénzért 
biztosan kap szolgáltatást a cég. Az átlag 2005-ben volt a 
legalacsonyabb (42) és 2006-ban és 2007-ben a 
legmagasabb (55) – tehát végig a ritkán és gyakran válaszok 
között volt. Nem látszik folyamatos növekedés vagy 
csökkenés (ahogy a többi kérdésnél sem). 2005-től 2007-ig 
növekedést tapasztaltunk, majd 2008-ra lecsökkent az érték, 
majd újra növekedett 2010-ig. 

A második leggyakoribbnak azt a jelenséget tartják a 
vállalatvezetők, hogy előre tudják a cégek, hogy mennyi 
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forrás: Transparency International
megjegyzés: az index alacsonyabb értéke magasabb korrupció észlelést jelent
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csúszópénzt kell adni. Itt gyakorlatilag ugyanúgy mozog az 
átlag, mint az előző kérdésnél, kicsit alacsonyabb szinten. 

Az állami hivatalokban jelenlévő korrupciót átlagosan kis 
akadálynak tartják a cégvezetők, itt 29 és 41 között mozog az 
átlagpontszám és 2008-ban volt a legalacsonyabb az érték. 

Kevés cégvezető gondolja úgy, hogy cége piacán 
csúszópénzt kell fizetni az engedélyekért és önkormányzati 
megrendelésekért. A legtöbben a „soha” választ adták erre a 
kérdésre, 2008-ban volt a legalacsonyabb az átlag értéke (5), 
és minden évben 10 alatt maradt. Tehát azt láthatjuk, hogy 
2008-ban kicsit lecsökkent a korrupció mértéke a cégvezetők 
szerint, és onnantól 2010-ig inkább növekedést tapasztaltunk. 

Nagyon ritkán fordulnának felettes szervhez a cégvezetők, ha 
korrupciót észlelnének. Az átlag minden évben 40 alatt 
maradt és 2006-tól 2009-ig csökkenő tendenciát 
tapasztaltunk. Fontos megemlíteni, hogy minden évben 
rendkívül magas (akár 50% feletti) azoknak az aránya, akik 
soha nem fordulnának felettes szervhez, és rendkívül 
alacsony azoké (sokszor 10% alatti), akik minden esetben 
megtennék ezt.  

A korrupciós kérdésekre adott válaszok alapján létrehoztunk 
egy ötfokozatú változót, amely azt mutatja, hogy a cégvezető 
milyen gyakran számolt be korrupcióról. Minden évben széles 
az a réteg, amely egyik kérdésnél sem mondta, hogy érzékel 
bármilyen mértékű korrupciót. 2008-ban és 2009-ben 50% 
fölötti volt az arányuk. A második legszélesebb réteg (a minta 
20-25%-a) a feltett kérdések közül egy esetben érzékelt 
korrupciót. Ennél általában kevesebben vannak, akik kettő, 
még kevesebben, akik három, és a legkevesebben, akik mind 
a négy esetben érzékeltek korrupciót. 

Az egyes évek között nem túl nagyok a különbségek. Azt 
látjuk, hogy 2008-ban volt a legszűkebb az a réteg (4%), 
amely minden kérdésnél tapasztalt korrupciót, és 2009-ben 
volt a legnagyobb azok aránya (52%), akik egyáltalán nem 
érzékeltek korrupciót. 2005-ben és 2006-ban voltak a 
legtöbben, akik legalább egy esetben érzékeltek valamilyen 
mértékű korrupciót, és 2010-ben is hasonló arányokat 
tapasztaltunk.  

Összességében tehát 2005-től 2008-2009-ig kis mértékben 
csökkent a korrupció a cégvezetők megítélése szerint, majd 
2010-re újra megnövekedett. 
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Az intézményi környezettel való elégedettség mérésére nyolc 
kérdés alapján hoztunk létre egy változót főkomponens-
elemzéssel, amelynek átlaga a vizsgált években a 
következőképpen alakult (az összes évet tekintve a változó 
átlaga 0). 2007-ben voltak a legelégedettebbek a cégvezetők 
az intézményi környezettel és 2005-ben a 
legelégedetlenebbek. 2005-től 2007-ig növekedett az 
elégedettség, majd 2008-ban visszaesett és 2009-ben ismét 
a 2007-es szint közelébe emelkedett. 2010-ben megint a hat 
év átlaga alá került a cégvezetők elégedettsége. 

Mi határozza meg az intézményi környezettel való 
elégedettséget? 

A fentebb létrehozott, elégedettséget mérő változó szerint 
három egyenlő csoportra osztottuk a cégvezetőket: az 
intézményi környezetet viszonylag rossznak, közepesnek, 
illetve jónak tartókra. Ezután ordinális regresszió-elemzéssel 
vizsgáltuk meg, hogy mi befolyásolja az intézményi 
környezettel való elégedettséget. A független változók a 
vállalatnagyság, az export aránya, a külföldi tőke aránya, a 
szektor és a korrupció nagysága voltak. A modell statisztikai 
értelemben szignifikáns összefüggést tárt fel és megmutatta, 
hogy a szektor, illetve a korrupció nagyságának észlelése 
befolyásolja az elégedettséget. Minél nagyobb mértékű 
korrupciót tapasztal valaki, annál elégedetlenebb az 
intézményi környezettel. A cégvezetők a feldolgozóiparban 
bizonyultak a legelégedetlenebbnek és a gazdasági 
szolgáltatások szektorában a legelégedettebbnek.  

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a korrupciós tapasztalatok 
közül melyik befolyásolja az intézményi környezettel való 
elégedettséget. Ismét ordinális regresszió-analízist 
alkalmaztunk, és a vállalat jellemzői (nagyság, külföldi tőke 
arány, stb.) továbbra is kontroll alatt voltak tartva. A korábban 
említett hat kérdés közül kettő befolyásolja szignifikánsan az 
elégedettséget. Az egyik ilyen kérdés, amely arra vonatkozik, 
hogy a vállalatvezető cégének piacán csúszópénzt kell fizetni, 
ha hozzá akarnak jutni valamihez (pl. engedélyhez vagy 
önkormányzati megrendeléshez). Minél gyakrabban 
tapasztalja ezt egy cégvezető, annál elégedetlenebb az 
intézményi környezettel. A másik szignifikánsnak mutatkozó 
kérdés az volt, hogy mennyire tartja jelentős akadálynak a 
korrupciót a vállalatvezető. Minél jelentősebb akadálynak 
tartja, annál elégedetlenebb. 
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A magyar népesség iskolázottságának várható alakulá sa 
2020-ig  

Több nemzetközi kutatás is arra mutat, hogy az isko lázottság alakulása egy ország népességében fontos 
tényez ője annak, hogy hosszú távon milyen lesz a gazdaság növekedési üteme az adott országban. Hermann 
Zoltán és Varga Júlia alábbiakban ismertetett tanul mányukban egy olyan modellt használnak, mely képes 
előrejelezni a népesség iskolázottsági szintjét 2020-i g hat iskolázottsági kategóriában. A modell dinamik us 
keresztmetszeti, és diszkrét idej ű. A szerzők a modellhez szükséges kiinduló népesség meghatáro zása után 
minden évre meghatározzák az esemény által érintett ek körét, ezután átmeneti valószín űségeket rendelnek 
az egyes eseményekhez, majd végül következik a mode ll utolsó fázisa, a sztochasztikus szimulációs 
kiválasztás. Három dolgot szimulál a modell sztocha sztikusan: a demográfiai változásokat, az egyének 
iskolai karrierjét és a bels ő migrációt. Egy év adott populációjában egyszerre c sak egy esemény történhet 
az oktatás vonatkozásában, kivéve azokat az éveket,  amikor az adott egyén befejez és el is kezd ezt kö vetően 
egy oktatási intézményt. A modell kezd ő éve a 2001-es, befejez ő éve pedig a 2020-as. A kiinduló népesség 
a 2001-es Népszámlálás 50%-os véletlen lakásmintája , összesen  
5 096 323 fő. 

A népesség iskolázottságának változása az el őrejelzés 
alapverziójának eredményei szerint 

2010 és 2020 között tovább javulna a népesség 
iskolázottsága, ha a szabályozási környezetben nem 
történnének változások. A 25-64 évesek körében a legfeljebb 
általános iskolai végzettségűek aránya 2010-ig több, mint 10 
százalékponttal csökkent, 2020-ig ez az arány tovább 
csökkenne. Az alacsony iskolázottságú népesség száma az 
előrejelzési periódus végén már kevesebb lenne, mint 1 millió 
fő. A szakmunkás illetve szakiskolai végzettségűek aránya 
2010-ig 4 százalékponttal nőtt. 2020-ig az arány gyakorlatilag 
nem változik, 27% körül állandósul. A legalább érettségivel 
rendelkező népesség arányának növekedése folytatódik 
2020-ig, így 2020-ra a legalább érettségizettek aránya 55%-
ra emelkedik a 25-64 évesek között. 

Az alacsony, legfeljebb általános iskolai végzettsé gűek 
számának és arányának változása 

2010 után a legfeljebb általános iskolát végzettek arányának 
csökkenése stagnál, de 2010-től a 20-24 évesek között 
enyhén nő majd az általános iskolánál alacsonyabb 
végzettségűek aránya. Ez az arány összességében véve 
nagyjából 15% körüli értéken állandósul. A stagnálás 
csökkenő létszámú korosztályok mellett következik be, ezért 
az alacsony iskolázottságú fiatalok száma csökken. A nők 
esetében sokkal nagyobb mértékben csökken ez az arány és 
a 30-34 évesek esetében érik utol a férfiakat. Minden 
régióban csökken az alacsony végzettségűek aránya, négy 
fejletlenebb régió közelíti majd az országos átlagot, de ezen 
régiókban így is az országos érték feletti marad az 
iskolázatlanok aránya. Ez az arány a három legfejletlenebb 
régióban kétszerese a többi négy régióra jellemző értéknek. 

A középfokú végzettség űek számának és arányának 
változása 
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A szakmunkás illetve szakiskolai végzettségűek száma és 
aránya nő 2010-ig, ezután a növekedés megáll. A 25-64 
évesek között 2010-ig a szakmunkás és szakiskolai 
végzettségűek száma és aránya is nőtt. 2020-ra várhatóan a 
25-64 éves férfiak több mint harmada, a nők közel ötöde ilyen 
végzettségű lesz. Az érettségivel rendelkezők arányában a 
tendencia fordított. A 25-64 éves népességben az 
érettségizettek aránya és száma is nő 2020-ig, de 2010-től 
lassabb ütemben. 2010 után az érettségizettek aránya 56-57 
százalékos szinten állandósul a 20-24 évesek körében. A 
férfiak között növekszik az érettségizettek aránya 2020-ig, a 
nők esetében 2010 után stagnál a legfeljebb érettségivel 
rendelkezők aránya, mert utóbbiak nagyobb arányban 
folytatják tanulmányaikat. A 20-24 éves korcsoportban ezen 
kategóriában a különbségek meghatározó eleme a közép-
magyarországi és a többi régió közötti különbség. A 
szakiskolai végzettségűek esetében a 25-64 éveseket 
tekintve a regionális különbségek növekedésére 
számíthatunk. Dél-Alföld esetében lesz 2020-ban a 
legmagasabb a szakmunkások aránya. A legfiatalabb 
korosztályok esetében nem nőnek a különbségek hosszú 
távon. A régiók közötti különbségek a legfiatalabb 
korosztályokban is viszonylag stabilak az időszak egészét 
tekintve.  

A fels őfokú végzettség űek számának és arányának 
változása 

A modell szerint a felsőfokúak száma és aránya a 25-64 éves 
korcsoportban 2020-ig folyamatosan nő, s így 2020-ra a 
diplomások aránya eléri az egyötödöt. 2010 után kisebb 
növekedés várható, mint 2010-ig és 2020-ig nagyjából 160 
ezer fővel nő a diplomások száma. Mindez úgy zajlik, hogy a 
főiskolai/BA végzettségűek aránya fog gyorsabban nőni. A 
25-29 évesek egynegyede, a 30-34 évesek több mint 
egynegyede lesz diplomás 2020-ban. A 25-64 évesek között 
még körülbelül egyenlő a nemek között a diplomások aránya, 
ez 14%. 2020-ra a 25-64 éves nők már több mint 
egynegyede, míg a férfiak 16%-a lesz diplomás, s így 2020-
ban az összes diplomás majdnem kétharmada lesz majd nő. 
2010 után már nem csak a főiskolai/BA végzettség arányát 
növelik jelentősen tovább a nők, hanem már nagyobb 
arányban lesznek egyetemi/MA végzettségűek is, és a 
különbség a nemek között folyamatosan növekszik. 2020-ban 
a 25-29 éves diplomások már közel kétharmada lesz nő. A 
regionális különbségek legjellemzőbb előfordulása, a 
Budapest és környéke – vidék esetében figyelhető meg. A 
központi régióban körülbelül 10 százalékponttal magasabb a 
diplomások aránya, mint a többi régióban. A regionális 
különbségek időben viszonylag stabilak. A teljes időszakot 
tekintve minden régióban jelentősen növekszik a diplomások 
aránya, de a Nyugat-Dunántúlon, Észak-Magyarországon 
illetve az Észak-Alföldön egy kicsit gyorsabb növekedésre 
lehet számítani. Országosan a diplomások aránya mindenhol 
nő, majd ez a növekedés stagnál. A központi régiót nem 
figyelembe véve, a régiók fejlettsége és a diplomások aránya 
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nem függ egyértelműen össze. Összegezve így elmondható, 
hogy ha a szabályozási környezet változatlan, lassul a 
népesség iskolázottságának növekedése 2010 után, így a 
felsőfokú végzettségűek arányának növekedése is.  

A népesség iskolázottságának változása 2000 és 2020  
között a roma diákok nem-romákhoz hasonló iskolai 
pályafutása esetén 

A roma diákok átlagosan alacsonyabb végzettséggel 
kerülnek ki az iskolarendszerből, mint az átlagos nem roma 
diákok. Ha a két csoport azonos valószínűséggel fejezné be 
az általános iskolát, akkor a 15-19 évesek esetében 2, a 20-
24 évesek között pedig 1,5 százalékponttal lenne kisebb a 
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya 2020-ban. A 
roma diákok többsége, főképp a szülők alacsony 
iskolázottságának hatására, alacsonyabb végzettséget 
szerez, és iskolázási hátrányai az oktatási rendszer egészén 
érezhetőek. Ez a regionális különbségekre is igen nagy 
hatással van. A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya 
kevesebb, mint felére csökkenne a három fejletlenebb 
régióban, ha azonos eséllyel fejezné be az általános iskolát 
ez a két csoport, hasonlóképp az érettségizettek aránya 
esetében is közelebb lenne az átlaghoz e három régió, ha a 
két csoport egyforma esélyekkel haladna végig az 
iskolarendszeren.  

A tankötelezettségi kor csökkentése és a szakiskola i 
továbbtanulás növelése 

2012-től kezdve a tankötelezettség 16 éves korra csökkent, a 
szakiskolai továbbtanulási arányt pedig 35%-ra kívánják 
emelni. A tanulmányban e két intézkedés hatását együtt 
vizsgálták. A legfeljebb általános iskolát végzők arányát a 
tankötelezettségi kor csökkentése várhatóan csekély 
mértékben növeli majd. Akik csak 18 éves korukig fejeznék 
be az általános iskolát, így lemorzsolódhatnak. A legfeljebb 
általános iskolát végzettek arányát a fiatalabb 
korosztályokban 2-7 százalékponttal növelheti ez az 
intézkedés. A szakiskolai továbbtanulási arány 35 
százalékosra emelése növeli ezen iskolai végzettségűek 
arányát, de ha a tankötelezettségi kor csökkentésével nő a 
középfokú lemorzsolódási arány, akkor ez a hatás a 
szakiskolai végzettségűek arányát is csökkenti. A 
tankötelezettségi kor leszállítása akár ellensúlyozhatja is a 
szakiskolai továbbtanulási arány növelésének hatását, s így 
a szakiskolai végzettségűek aránya nem fog feltétlenül nőni. 
Középtávon az érettségizettek arányának csökkenése is 
várható a fiatalabb korosztályok körében, hiszen nő a 
legfeljebb általános iskolát végzettek, illetve a szakiskolai 
végzettek aránya is. 
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Az állami finanszírozású fels őoktatási fér őhelyek 
korlátozásának hatása 

A korlátozás effektíve csökkentheti a felsőfokú 
továbbtanulást, és rövid távon is kisebb lesz ennek hatására 
a diplomás fiatalok aránya az alapverzió eredményeihez 
képest. A férőhelyek korlátozásnak következményei még 
nagyobbnak tűnnek a 25-29 évesek körében. 

Forrás: Hermann Zoltán – Varga Júlia: A népesség 
iskolázottságának előrejelzése 2020-ig – Iskolázási 
mikroszimulációs modell (ISMIK). Budapesti 
Munkagazdaságtani Füzetek 2012/4, MTA KRTK-KTI, 
Budapesti Corvinus Egyetem, Emberi Erőforrások Tanszék, 
Budapest, 2012 

http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1204.pdf 
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Nemzetközi tendenciák 
A müncheni Ifo gazdaságkutató intézet német iparra és kereskedelemre vonatkozó bizalmi indexe 2013 
februárjában igen jelent ős, három pontos javulást mutatott, mely a legnagyob b mérték ű emelkedés 2010 júliusa 
óta. Mind a jelenlegi üzleti helyzet megítélése, mi nd a következ ő fél évre vonatkozó várakozások jelent ősen 
javultak. Az üzleti helyzet és a várakozások alakul ása közötti rést mér ő, a GVI által számított aszinkronitási 
index értéke enyhén n őtt februárban, tehát az üzleti bizalmi indexet nagy obb mérték ű bizonytalanság jellemzi, 
mint a megel őző hónapban. Az Ifo szakért ői úgy látják, a német gazdaság visszanyeri lendület ét. (Forrás: Ifo, 
http://www.cesifo-group.de ) 
A francia statisztikai hivatal (INSEE) felmérése al apján a februárban megkérdezett vállalatvezet ők véleménye 
szerint a francia ipari konjunktúra helyzete jelent ősen javult. Az INSEE üzleti bizalmi indexe 3 pontta l emelkedett 
a januári értékhez képest, de még így is jóval hoss zú távú átlaga alatt van. A gazdasági fordulópont m utatója a 
bizonytalan konjunkturális helyzetet jelz ő zónában van. A francia gazdasági növekedés a követ kező 
hónapokban várhatóan élénkebb ütem ű lesz a vállalatvezet ők egyéni üzletmenetre vonatkozó prognózisa 
szerint, mivel az egyenlegmutató értéke emelkedett,  bár így is hosszú távú átlagos értéke alatt van. A z általános 
kilátásokat jellemz ő index – mely a válaszadók ipari aktivitásra vonatk ozó véleményét összegezve tükrözi – 
februárban nem változott a megel őző havi értékéhez képest, így az egyenlegmutató továb bra is igen alacsony 
szint ű. (Forrás: INSEE, http://www.insee.fr ) 
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