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RÓBERT PÉTER

Kikbõl lettek vállalkozók?

A vállalkozóvá válás meghatározó tényezõi Magyarországon
a kommunizmus elõtt, alatt és után

A tanulmány egy oksági modellt mutat be arra vonatkozóan, hogyan befolyásolta a
vállalkozók közé való belépést a társadalmi háttér (apa foglalkozása), az iskolai be-
fektetések (szakképzés, akadémiai képzés) s a piaci, illetve politikai beágyazottság
(munkaerõpiaci tapasztalat, kommunista párttagság). Az elmúlt több mint fél évszá-
zadot öt (a párttagság esetében csak négy) történeti periódusra osztva, az elemzés
középpontjában a vállalkozóvá válás meghatározó tényezõinek idõbeli változása áll.
A kutatás által feltárt idõbeli trendek jellegzetes szakadásokat mutatnak. A szárma-
zás hatása elõbb csökkent, majd napjaink felé közeledve ismét felerõsödött; a szak-
képzettségben megtestesülõ humántõke-befektetések egy ideig jól hasznosultak,
késõbb viszont megtérülésük csökkent; az akadémiai képzésbe, a kulturális tõkébe
való beruházás hatása viszont tartósabb. A politikai kapitalizmus elméletet árnyalja
az a kutatási eredmény, hogy vállalkozóvá váláshoz a párttagság tényénél (politikai
lojalitás) fontosabb a pártban eltöltött idõ hossza (felhalmozott politikai, illetve tár-
sadalmi tõke), valamint hogy a politikai tõke gazdasági tõkére való átváltása nem
1989 után, hanem már jóval korábban megkezdõdött.*

A tanulmány célja a magánvállalkozóvá válást meghatározó tényezõk hosszú távú törté-
neti változásainak elemzése Magyarország esetében. Az utóbbi évtizedeket tekintve, Kelet-
Közép-Európában a második világháborút követõ kommunista hatalomátvétel után, majd
a posztkommunista átmenetet követõen bontakozott ki a strukturális mobilitás új hulláma
(Andorka [1982], Róbert [1997a]). Az átstrukturálódási folyamatok vizsgálatában a ma-
gánvállalkozások számának alakulása, vállalkozások indítása, megszûnése a legérdeke-
sebb kutatási területek közé tartozik. Az ilyen tanulmányok legfrissebb, a rendszerválto-
zás hatását vizsgáló sorában jelentõs számban olvashattunk olyan írásokat, amelyek az új
gazdasági elit megjelenését vizsgálták,1 illetve olyanokat, amelyek a magángazdaság tér-
nyerését és az új vállalkozói réteg kialakulását elemezték.2 E tanulmányok többségének

* Ez a tanulmány a XIV. Szociológiai Világkongresszuson (Montreal, július 26.–augusztus 1.), az ISA
RC02 Economy and Society Vállalkozás, piacok és magánfoglalkoztatás címû szekciójában elhangzott elõ-
adás átdolgozott változata. A kutatást támogatta az OTKA T18342 számú – A rendszerváltás hatása a közép-
osztály szociális összetételére, preferenciáira és életmódjára címû – programja. A felhasznált adatokkal
kapcsolatban köszönetet mondok Harcsa Istvánnak, akik rendelkezésemre bocsátotta a KSH társadalmi-
mobilitás-felvételét, valamint Bukodi Erzsébetnek, aki a statisztikai becsléseket végezte el.

1 Például Szelényi–Wnuk-Lipinsi–Treiman [1995], Szelényi–Szelényi [1995], Böröcz–Róna-Tas [1995],
[1997], Sági [1994], Kolosi–Sági [1996], [1997], Vedres [1997], Bartha–Martin [1997], Csite–Kovách [1998].

2 Például Kuczi–Vajda [1991], Kolosi–Róna-Tas [1992], Róna-Tas [1994], Lengyel–Tóth [1993], Gábor
[1994], Laki [1994], Laky [1995], Czakó–Kuczi–Lengyel–Vajda [1995], Czakó [1997], Róbert [1996], Ró-
bert–Sági [1997].
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közös jellemzõje, hogy a vizsgált személyek társadalmi pozícióját két különbözõ idõ-
pontban (a nyolcvanas évek vége, illetve a kilencvenes évek eleje vagy közepe) hasonlí-
tották össze. Ez a legfeljebb egy évtizedet felölelõ idõhorizont azonban túl szûk, nem
biztosít megfelelõ rálátást a posztkommunizmus idején induló, egyéni életpályákat befo-
lyásoló átalakulási folyamatokra a hosszú távú politikai, gazdasági és történeti változások
szempontjából. A magánvállalkozók közé kerülést meghatározó tényezõk vizsgálatakor
figyelembe kell venni az iskolázottság és képzettség szerepét, az iparosodási és moderni-
zációs folyamatokat, a piaci viszonyokat vagy a politikai kapcsolatok kihasználását. Ezek
a tényezõk jelentõsen átalakultak az évszázad második felében, s szerepük az elmúlt
évtizedek egymástól jól elhatárolható idõszakaiban is változott. Ezért ez a tanulmány
nemcsak a rendszerváltozás körüli öt-tíz évben vizsgálja a vállalkozói rétegbe történõ
belépési mobilitást, hanem az elmúlt néhány évtized meghatározó idõszakai közötti vál-
tozásokra koncentrálva, visszatekint egészen a második világháború és a kommunista
hatalomátvétel elõtti idõkig.

E. A. Osborn és K. M. Slomczynski hasonló tárgyú tanulmánya így teszi fel a kuta-
tási kérdést: „Azok, akik 1989 után indítják vállalkozásukat, a vállalkozók új hullámát
képviselik-e? Vagy ugyanazok, akik az ötvenes, hatvanas, hetvenes és a nyolcvanas
években léptek a magánvállalkozók közé?” (Osborn–Slomczynski [1997] 248. o). Szé-
lesebb értelemben a probléma így az evolúciós és a revolúciós elmélet keretébe helyez-
hetõ (Campbell–Pedersen [1996]). Az elõbbi értelmében az az állítás fogalmazható
meg, hogy az új vállalkozói osztály tagjainak gyökerei a kommunista idõkig nyúlnak
vissza, amikor alkalmuk volt felhalmozni a szükséges anyagi, kulturális, szociális tõ-
két. A koncepció hasonló, de nem teljesen azonos a megszakított polgárosodás elméle-
tével (Szelényi [1988], Szelényi–Manchin [1988]). A revolúciós elmélet szerint viszont
az 1989 utáni idõszakban a kialakuló vállalkozásokat a múlttal való keményebb szakí-
tás, radikálisabb változások jellemzik. Az evolúciós megközelítés egyenletesebb törté-
neti változásokat tételez, így a vállalkozóvá válás meghatározó tényezõi történeti szem-
pontból kisebb különbségeket mutatnak. A revolúciós elmélet szerint a vállalkozók
összetétele és társadalmi meghatározottsága nagy különbségeket fog mutatni a külön-
bözõ idõszakok között. Három történelmi periódust elkülönítve (1949–1968, 1969–
1988, 1989–1993), Osborn–Slomczynski [1997] szerint Lengyelország esete inkább az
evolúciós elméletet támasztja alá.

Ez a tanulmány hasonló megközelítést alkalmazva vizsgálja a magyarországi esetet, a
vállalkozóvá válás meghatározó elemeinek változását a kommunizmus elõtt, alatt és után.
Az elemzés elsõ részében a kutatás elméleti hátterét vázoljuk föl. A második részben a
fõbb hipotéziseinket foglaljuk össze. A harmadikban a felhasznált adatokat, változókat és
modelleket ismertetjük. A negyedik részben a statisztikai vizsgálatok eredményeit mutat-
juk be, s legvégül ezek összefoglalását adjuk.

A kutatás elméleti háttere

A vállalkozói réteg vizsgálata vonatkozhat egyrészrõl azoknak a társadalmi összetételére
és jellemzõire, akik különbözõ korszakokban vállalkozóként dolgoznak, másrészrõl azokra,
akik éppen az adott periódusban vállalkozókká válnak. A fentebb hivatkozott korábbi
elemzések többsége azt vizsgálta, hogy kik a vállalkozók, melyek a társadalmi jellemzõ-
ik. Ennek az elemzésnek viszont az a kiindulópontja, hogy a vállalkozóvá válás mobili-
tási folyamatának társadalmi tényezõi jobb bepillantást nyújtanak a különbözõ idõszakok
történeti változásaiba. Szemben azzal, hogy kik tartoznak a vállalkozók közé egy bizo-
nyos idõszakban, többet árul el egy történelmi periódusról és az idõbeli változásokról, ha
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azt vizsgáljuk, milyen tõkére, befektetésre volt szüksége valakinek a vállalkozók közé
lépéshez az adott idõszakban.

A tanulmány tehát nem egy statikus állapot (valakik vállalkozók), hanem egy dinami-
kus folyamat (valakik átlépnek az alkalmazotti státusból az önálló vállalkozói pozícióba)
mechanizmusát elemzi. Csak a fõállású vállalkozóvá válást vizsgáljuk a termelés és szol-
gáltatás, a kisipar és kiskereskedelem területén. Nem foglalkozunk a fél- vagy mellékál-
lású vállalkozókkal, mert adataink rájuk nem terjednek ki. Terjedelmi okokból nem fog-
lalkozunk a mezõgazdasági kisvállalkozói körrel. Szintén terjedelmi okból csak férfiakat
elemzünk.3 A magyarázó változók körén belül számításba vesszük a társadalmi háttér, az
iskolai végzettség, illetve a munkában eltöltött idõ alatt felhalmozott humán- és kulturális
tõke, valamint a politikai kapcsolatok szerepét. A következõkben ezeknek a meghatározó
tényezõknek az elméleti alapjait vázoljuk föl.

Az apa vállalkozói pozíciójának hatása

Erikson–Goldthorpe [1992] monográfiája négy hatást – hierarchia, átörökítés, szektor,
vonzás és taszítás (pozitív és negatív affinitás) – különböztet meg, amelyek befolyásolják
a társadalomban megfigyelhetõ osztálymobilitási folyamatokat. Az átörökítési hatás va-
lószínûsége különösen magas a szolgáltatói (service), a vállalkozói és a mezõgazdasági
önálló osztályok esetében. A vállalkozók esetében az átörökítési hatás azt feltételezi,
hogy a vállalkozó apák nagyobb mértékben képesek felruházni utódaikat a szükséges
tõkével ahhoz, hogy azok megtarthassák apjuk pozícióját (vö. még Robinson [1984]).
Ezzel ellentétben, a vállalkozói osztályba való bejutás korlátozottabb más osztálypozíci-
ókból, azaz a szolgáltatói osztályból vagy a szakképzetlen munkások osztályából, össz-
hangban egyfelõl a hierarchiahatással, másfelõl a taszítási (negatív affinitási) hatással. Ez
utóbbi hatások az osztályok közötti társadalmi távolságon, illetve kulturális különbsége-
ken alapulnak.

A vállalkozóvá válás szintén korlátozott a mezõgazdasági munkások és a mezõgazda-
sági önállók számára a szektoriális hatás miatt, amely törésvonalat teremt ezen osztá-
lyok, valamint a többi osztály tagjai között.

Végezetül a vonzási hatás (pozitív affinitás) szintén szerepet játszik a vállalkozóvá
válásban. Bár az említett szektoriális hatás éles válaszfalat jelent a mezõgazdasági és a
nem mezõgazdasági önállóak között, mentalitásukban mégis van valami közös: mind-
két csoport „független” és egyfajta vállalkozói habitussal rendelkezõket tömörít. A
kulturális és képzettségi különbségek taszítási hatása ellenére, vonzási hatás tételezhetõ
még a szolgáltatói osztály és a vállalkozók között azon az alapon, hogy bizonyos fokig
hasonló szakmai és vezetõi habitussal rendelkeznek. Ezek a hatások erõsíthetik a szol-
gáltatói osztály tagjainak és a mezõgazdasági önállóak mobilitását a vállalkozóvá válás
tekintetében.4

Elemzésünkhöz jó kiindulási, illetve viszonyítási pontnak tekinthetõk a megelõzõ ma-
gyarországi kutatások (például Andorka [1982], Simkus [1984]). Simkus 1938 és 1973

3 A mezõgazdasági vállalkozásba kezdésre, a paraszti tradíciók átörökítésére vonatkozó korábbi kutatá-
sok (például Szelényi [1988], Kovách–Kuczi [1983], Kovách [1988]) olyan speciális mechanizmusokat jelez-
tek, amelyekre ez az elemzés most nem tud kitérni. A nemek vonatkozásában pedig úgy gondoljuk, hogy a
vállalkozóvá válás komplex családi döntési stratégia keretében történik (ennek része az is, hogy egy család-
ban a férj vagy a feleség lesz fõállású vállalkozó), de ennek a stratégiának a mechanizmusa szintén külön
kutatást igényelne, amit itt nem végzünk el.

4 Az R. Erikson és J. Goldthorpe által kidolgozott osztálymobilitási modellekrõl és hatásokról magyaror-
szági adatokon részletesebben lásd még Andorka [1988].
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között növekvõ mobilitást tapasztalt Magyarországon – részben a magas átörökítéssel
jellemezhetõ kategóriák (nem mezõgazdasági és mezõgazdasági önállóak) szûkülésének
következtében. Még az 1968 utáni idõszakban is, amikor a magyar gazdaság liberálisab-
bá vált, és a piaci elemeket és a magánjellegû kezdeményezéseket jobban tolerálták, a
vállalkozói pozíció átörökítése viszonylag alacsony volt (Andorka [1995]). A nyolcvanas
évek végére viszont Ganzeboom–Luijkx–Róbert [1991] tanulmánya szerint a vállalkozói
pozíció átörökítése némiképp megnõtt. Vajda [1987] a kisiparosok, illetve kiskereskedõk
mobilitására koncentráló tanulmánya szintén erõs átörökítési hatásokról számolt be az
önálló foglalkozású apák, sõt nagyapák aránya alapján. Ami az 1989 utáni idõszakot
illeti, a származás hatásának általános felerõsödésével lehet számolni (vö. Luijkx–Ró-
bert–Graaf–Ganzeboom [1995]), s ennek megfelelõen a vállalkozóvá válás valószínûsé-
gét is tovább fogja növelni a vállalkozói származási háttér.

Beruházás a humán, illetve a kulturális tõkébe

A humán és kulturális tõkeberuházás koncepciója Becker [1975], illetve Bourdieu [1986]
elméletén alapszik. Becker szerint a humán tõkébe való beruházás magasabb ambíciókat
jelez, s a piacon jobban hasznosítható képességeket eredményez, Bourdieu pedig a maga-
sabb státus eléréséhez szükséges kulturális tõke fontosságát hangsúlyozza. Mind a humán,
mind a kulturális tõke megszerzése – legalábbis részben – az iskolarendszeren keresztül
valósul meg.5 Treiman [1970] iparosodási elmélete szerint pedig a társadalmi és gazdasági
siker szempontjából a tanulási, felhalmozási folyamat fontossága idõben egyre növekvõ
tendenciát mutat. Az iskolázásba történõ beruházás – vagyis az egyre magasabb szinten
folytatott iskolai tanulmányok – során gyakorlati ismeretek, praktikus szakmai tudás, vala-
mint egyfajta általános mûveltség, kultúra egyaránt elsajátítható. Mivel az iskolarendszer
egyrészt szakképzést, másrészt akadémiai jellegû képzést biztosít, az iskolázásba való be-
ruházás két részre bontható: szakmai út (vocational track), ahol konkrétabb, munkával
kapcsolatos szakismeretek szerezhetõk meg, valamint akadémiai út (academic track), ahol
általánosabb tudást, kultúrát lehet elsajátítani.

A lengyelországi vállalkozók vizsgálata során Osborn–Slomnyczki [1997] azt tapasz-
talták, hogy az iskolai végzettség fontossága a vállalkozóvá válás szempontjából 1949 és
1993 között növekedett. Magyarország esetében a kérdés vizsgálatakor különbséget te-
szünk a humán (szakképzés) és a kulturális (akadémiai képzés) tõkébe való beruházás
között. Összességében a vállalkozóvá válás szempontjából az iskolázottság fontosságá-
nak növekedése várható, de míg a magasabb szakképzettség az általános iparosodási és
modernizációs folyamatokkal függ össze, addig a magasabb akadémiai iskolázottság a
különféle vállalkozói ismeretek (kalkulációs képesség, kockázat felmérése, szerzõdések
kidolgozása, piaci információk összegyûjtése stb.) fokozódó szükségletével van kapcso-
latban.6 A kulturális tõkével kapcsolatos korábbi kutatások ráadásul azt mutatták, hogy

5 Még akkor is, ha Bourdieu szerint a kulturális tõke átörökítése inkább a családban történik, s maga a
fogalom is definíciója szerint elsõsorban olyan, iskolában meg nem szerezhetõ készségekre és képességekre
utal, amelyek terén az iskolarendszer nem tudja kiegyenlíteni a mélyen a családi háttérben gyökerezõ egyen-
lõtlenségeket – lásd errõl magyar adatokon Ferge [1980] vagy Róbert [1986] 233–243. o. –, az iskolai
befektetések, a magasabb képzettség megszerzése azért növelik a kulturális színvonalat, és bizonyos mérték-
ben kulturális tõkét is szolgáltatnak.

6 Emellett a magasabb iskolázottság olyan polgári jellemzõkhöz kapcsolódhat, mint a függetlenség fon-
tossága, az alárendeltség elutasítása. Többek között Weber [1977] alapján is, a kapitalista (vállalkozói)
szellem terjedése tekinthetõ kulturális átmenetnek, amely korábban akkor jelent meg, amikor a kapitalizmus
felváltotta a feudalizmust, illetve amely napjainkban megy ismét végbe, amikor (egyfajta) kapitalizmus
felvált (egyfajta) kommunizmust (vö. Kennedy–Gianopulos [1994] 61–62. o.)
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az olyan tõke volt, amit a kommunizmus évei alatt sem tudtak államosítani, ellenõrizni,
és csak kisebb mértékben voltak képesek az újraelosztására, mint más (anyagi) erõforrá-
sok esetében (Róbert [1986], Ganzeboom–Graaf–Róbert [1990]).

A vállalkozóvá válás elõtti munkatapasztalat

A vállalkozóvá válást megelõzõ munkatapasztalat lényege abban áll, hogy a megfelelõ
tõkét és forrásokat a vállalkozói karrier megkezdése elõtt alkalmazottként kell felhalmoz-
ni, hogy azután hasznosíthatók legyenek a vállalkozóvá válás után. Ezeknek az erõfor-
rásoknak két fajtája lehet: 1. technikai, szakmai tapasztalat, tudás, know-how; 2. az
alkalmazotti státusban megszerzett kapcsolati tõke, amely késõbb a vállalkozói pozíció-
ban felhasználható. Az utóbbi esetén a társadalmi tõke kifejezés szintén alkalmazható,
abban az értelemben, ahogy Coleman használja: strukturális és személyközi kapcsolatok,
amelyek a társadalmi és gazdasági (ebben az esetben vállalkozói) sikeresség érdekében
hasznosíthatók (Coleman [1990] 12. fejezet).7

Elméletileg a korábbi munkatapasztalat egy munkaerõ-piaci beágyazódást jelez. Minél
több idõt tölt valaki a munkaerõpiacon, annál több szakismeretet szerezhet meg, annál
több kapcsolatot építhet ki stb. Ezt a témában végzett kvalitatív (interjús) kutatások is
alátámasztják (például Laki [1994]). Másrészrõl, a korábbi foglalkozási mobilitással fog-
lalkozó tanulmányok azt mutatták, hogy a legtöbb elõrelépés a társadalmi státusban fiata-
labb életkorban történik. Minél hosszabb idõt tölt valaki egy adott pozícióban, annál
kisebb a mobilitás esélye (Luijkx–Róbert–Graaf–Ganzeboom [1995]). Ebbõl az követ-
kezne, hogy minél hosszabb a munkaerõpiacon eltöltött idõ alkalmazotti pozícióban,
annál kisebb a vállalkozóvá válás esélye. Ugyanakkor az önállóvá válást megelõzõ, akár
hosszabb alkalmazotti státus mögött is meghúzódhat dinamikus munkaerõ-piaci magatar-
tás. Kuczi–Vajda [1991] éppen azt találták, hogy a vállalkozók önállóvá válás elõtti fog-
lalkozási pályája sok horizontális mozgást, munkahely-változtatást tartalmazott, s mind-
ezek során további szakismereteket, tapasztalatokat, kapcsolatokat szerezhettek. Czakó
[1997] viszont a vállalkozók életkorának csökkenésébõl és iskolázottságának növekedé-
sébõl arra következtet, hogy a rendszerváltozás után a tapasztalat és beágyazottság szere-
pe csökkent, a formális iskolai befektetések szerepe viszont nõtt.

Korábbi tanulmányokban Róbert–Sági [1997], illetve Hanley [1997] azt tapasztalták,
hogy a második gazdaságban való részvétel 1989 elõtt szignifikánsan növelte annak való-
színûségét, hogy valaki vállalkozóvá vált 1989 után. E szerint a második gazdaságban
végzett munka során szintén megszerezhetõk szakismeretek, piaci tapasztalatok, kiépít-
hetõk kapcsolatok stb. Másrészrõl Laki [1993], [1994] vitatja ezt, s úgy érvel, hogy a
második gazdaság a benne résztvevõket nem szocializálta növekedésorientációra, befek-
tetésre; a második gazdaság sok ponton kapcsolódott az állami szektorhoz, s a benne
résztvevõk nem tanulták meg a költségérzékeny gazdálkodást; a második gazdaság egy-
kori résztvevõi a piaci verseny terén nem rendelkeznek olyan tapasztalatokkal, ismere-
tekkel, amelyek hasznosíthatók és alkalmazhatók lennének a kibontakozó kapitalista vi-
szonyok között. Mivel az 1989 elõtti második gazdaságban való részvételre vonatkozó
információk nem szerepelnek az itt felhasznált adatbázisban, ezért ezt a hatást nem tud-
juk vizsgálni.

7 A kapcsolathálózati megközelítésrõl, illetve egyre terjedõ használatáról lásd még Tardos [1995].
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A politikai kapcsolatok szerepe

A vállalkozóvá válást befolyásoló tényezõk negyedik csoportja, amit számításba ve-
szünk, a politikai tõke. Ennek a tõkének, amin gyakorlatilag a kommunista párttagsá-
got értjük 1949 és 1989 között, hatása lehet a vállalkozóvá válásra. Elemzésünkben a
politikai tõke két összetevõjét különböztetjük meg. Elõször, a párttagság a politikai
rendszer iránti hûség, lojalitás jele lehetett, s ezt jutalmazták.8 Másodszor a párttagság-
gal egyfajta társadalmi tõkét lehetett felhalmozni, összhangban Coleman definíciójá-
val. Éppen ez a pontos jelentése a politikai tõkének: párttagként valaki szervezeti és
személyközi kapcsolatokat épített ki, amelyeket azután egyéni érdekei megvalósításra
hasznosított. Következésképp a párttagság szintén egyfajta beágyazottságot jelez, az
információszerzés módját, annak ismeretét, hogy kik a megfelelõ emberek bizonyos
problémák megoldására stb. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az számít, hogy volt-e valaki
párttag, vagy sem, hanem – hasonlóan a munkatapasztalathoz – lényeges, hogy mennyi
idõt töltött valaki a pártban: minél hosszabbat, annál több politikai tõke felhalmozására
nyílott lehetõsége.9

A kommunizmus korai éveiben a magánszektorban való részvételt hasonlóan ítélték
meg, mint mondjuk a templomba járást: elfogadhatatlan volt, ellentmondott a politikai
hûség eszméjének, s mint ilyet, a párttagok számára tiltották. Késõbb, a hetvenes és
nyolcvanas években, azonban a bürokrácia és a magángazdaság viszonyát bizonyos cik-
likusan hullámzó ambivalencia jellemezte (Kornai [1993], Laki [1998]), s a párttagság és
a magánvállalkozás már összeegyeztethetõvé vált. Ez relevánssá teszi a politikai tõke
hasznosításának kérdését a vállalkozóvá válás vizsgálatában a kommunizmus éveire vo-
natkozóan is.10

A politikai tõke konverziójával kapcsolatos hipotézisek az 1989-et követõ posztkom-
munista idõszakra vonatkozóan – az úgynevezett politikaikapitalizmus-vita – a kérdést az
elit oldaláról (elitváltás vagy elitreprodukció) vetették fel (Szelényi–Wnuk-Lipinski–Treiman
[1995], Szelényi–Szelényi [1995]). Az elitreprodukció hipotézise11 összhangban van a
kommunista párttagság tõkefelhalmozó szerepére vonatkozó tézissel, s e szerint a párt-
tagság hatása pozitív lesz a rendszerváltozás után. Az elitváltás elmélete viszont a párt-
tagság lojalitáselemével van összhangban, azaz a kialakuló új szisztéma a tagság tényét
többé nem jutalmazza, inkább bünteti. Ezért a párttagság hatása 1989 után inszignifikánssá
vagy negatívvá válik.12

8 A pozíciók elosztásának, a társadalmi-gazdasági sikerességnek és a kommunistapárt-tagságnak a kap-
csolatát egy olyan társadalomban, ahol egyesek „egyenlõbbek másoknál”, részletesen elemezte Parkin [1969],
Connor [1979], illetve magyar vonatkozásban Szelényi [1987], Tõkés [1998].

9 A Kínában lefolytatott kutatása alapján Walder [1995] két mechanizmust mutat be: a magas iskolázottság
és a politikai hûség együtt olyan adminisztratív pozíciókhoz vezet, amelyek magas presztízzsel, számottevõ
hatalommal és anyagi privilégiumokkal járnak; míg a magas iskolai végzettség politikai tõke nélkül szintén
magas presztízzsel, de kevesebb hatalommal és anyagi privilégiummal járó szakmai pozíciókhoz vezet.

10 Az ezzel kapcsolatos kutatások alapján tudjuk, hogy egy állami vállalatban betöltött vezetõi pozíció
szintén együtt járt a párttagsággal (sokszor magasabb szintû párttisztséggel is), s a vezetõk szintén fel-
használták politikai kapcsolataikat saját maguk és vállalatuk érdekében (vö. Csanádi [1995] 136. és kö-
vetkezõ oldalak.)

11 A feltételezés szerint a korábbi politikai elit (nómenklatúra) tagjai úgy képesek elõnyös társadalmi
helyzetük megtartására, hogy politikai tõkéjüket gazdasági tõkévé konvertálják (vö. Hankiss [1989a], [1989b],
Staniszkis [1991] 31–72. o). A hipotézist úgy pontosítja Szalai [1990], hogy erre a tõkekonverzióra csak a
nómenklatúra egy része képes, az úgynevezett késõ kádári technokrácia, amelyik megfelelõ humán, illetve
kulturális tõkével is rendelkezik.

12 Meg kell jegyeznünk, hogy ebben a tanulmányban a párttagság és a vállalkozóvá válás kapcsolatát
vizsgáljuk, s ez nem azonos – bár lehet némi átfedés – a korábbi nómenklatúra és az új gazdasági elit
kapcsolatára vonatkozó kutatási kérdéssel.
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Osborn–Slomnyczki [1997] elemzésében párttagság hatása 1949 és 1988 között egyre
csökkenõ mértékben hatott negatívan a vállalkozóvá válásra, míg az 1989 és 1993 közötti
idõszakra inszignifikánssá vált. Más korábbi kutatásokban, Mateju [1993] Csehország,
Kolosi–Róna-Tas [1992], illetve Róna-Tas [1994] Magyarország esetében a párttagság
hatását szignifikánsnak találta az 1989 utáni társadalmi-gazdasági sikerességre, de ezek a
hatások eltûntek, amikor az iskolai végzettséget mint kontrollváltozót bevonták a modell-
be. Ez úgy értelmezhetõ, hogy a humán, illetve kulturális tõke szerepe nagyobb, mint a
politikai tõkéé. Ugyanakkor Róbert–Sági [1997] hat posztkommunista ország 1993-as
országos lakossági mintájába bekerült vállalkozók társadalmi-gazdasági jellemzõit vizs-
gálva azt tapasztalta, hogy az 1988-as párttagságnak még akkor is volt egy kismértékû
önálló hatása, ha a modellbe más magyarázó kontrollváltozókat is figyelembe vettek.
Mivel ezek az eredmények nem állnak teljesen összhangban egymással, szükségesnek
tûnik a kérdés további kutatása. Tanulmányunkban alkalmazott megközelítés újdonsága
annak vizsgálata, hogy a politikai tõke két eleme (lojalitás és tõkefelhalmozás) hogyan
hasznosíthatók a vállalkozóvá válás során Magyarországon történeti perspektívában.

Történeti hatások és a vállalkozóvá válást befolyásoló tényezõk
idõbeli változása

A magyar történelem utolsó néhány évtizedének felosztása és a periódusok meghatározá-
sa elemzésünk meghatározó eleme. Öt idõszakot különítünk el: a kommunizmus elõtti
korszak (1949 elõtt); az úgynevezett hosszú ötvenes évek (1950–1968); a reformszocia-
lizmus idõszaka (1969–1979); a kommunizmus hanyatlása (1980–1988); illetve a poszt-
kommunista átmenet (1989 után). Ezen idõszakok részletesebb jellemzését az általános
státusmegszerzési és mobilitási folyamatok szempontjából lásd Luijkx– Róbert– Graaf–
Ganzeboom [1995]. Itt összefoglaljuk a magánvállalkozásokra vonatkozó legfontosabb
jellemzõket.

– A kommunizmus elõtti korszakban a kisiparosok és a kiskereskedõk alkották a hagyomá-
nyos értelemben vett tulajdonosi középosztályt. Egy olyan országban, ahol a foglalkoztatottak-
nak valamivel több, mint a fele dolgozott a mezõgazdaságban, gazdasági szerepük a 10 százalé-
kot el nem érõ arányukat tekintve inkább egy eljövendõ iparosodási folyamat perspektívájából
volt jelentõs. A vállalkozóvá válás folyamatában a tulajdon átörökítése volt a legfontosabb, az
önállóak iskolai végzettsége alacsony volt, 1930-ban mindössze a kereskedõk egynegyede, az
iparosok egytizede rendelkezett középiskolai, s 1-2 százalékuk felsõfokú végzettséggel (L. Nagy
[1994]).

– Az ötvenes években, az ortodox kommunista ideológia a magánvállalkozások mind gazda-
sági, mind társadalmi szerepét tagadta. Az iparosodás és a gazdasági növekedés alapjául az
állami tulajdonú nagyvállalatok szolgáltak. Megkísérelték a középosztályhoz kapcsolódó értéke-
ket és normákat eltörölni, s arra törekedtek, hogy ezeket a munkásosztály, a proletáriátus esz-
ményével helyettesítsék. A vállalkozóvá válás szelekciós mechanizmusait lerombolták azok az
erõltetett mobilitási folyamatok, amelyek a magángazdaság államosításával a vállalkozókat az
alkalmazottak közé kényszerítették (Andorka [1982], Simkus [1984], Örkény [1989]). Ezek a
folyamatok a „hosszú ötvenes évek” végéig tartottak, 1962–1963-ig (a mezõgazdaság kollekti-
vizálásának befejezése, „a szocializmus alapjainak lerakása”, amnesztia az 1956 utáni politikai
bebörtönzöttek számára stb.).

– A „keményvonalas kommunizmust” 1968 után az új gazdasági mechanizmus követte. Ennek
során alapvetõ változások mentek végbe a gazdaságban és az ország mindennapi életében. Piaci
elemeket vezettek be, a magánszektor mûködését nagyobb mértékben tolerálták, mint korábban.
Mind a pártpolitika, mind a kulturális környezet liberálisabbá vált. Bár a magánvállalkozók aránya
a többi foglalkoztatotthoz képest még mindig nagyon alacsony volt, a vállalkozóvá válás mecha-
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A történelmi folyamatok, illetve ezekhez kapcsolódón a vállalkozóvá válás meghatá-
rozóinak bizonyos mértékû kontinuitása és diszkontinuitása elemzésünk központi feltevé-
sét alkotják. A vállalkozók közé történõ átlépés mechanizmusának tekintetében szakadást
tételezünk föl 1949 és 1950 (kommunista hatalomátvétel), 1968 és 1969 (új gazdasági
mechanizmus), 1979 és 1980 (a kommunizmus hanyatlásának kezdete) és 1988 és 1989
(a rendszerváltás) között.13

Ami a vállalkozóvá válás konkrét, a szélesebb periódushatások mellett megjelenõ ma-
gyarázó tényezõit illeti, a hipotézisek elsõ csoportja az apa hatására vonatkozik:

1. 1. hipotézis. A vállalkozói pozíció átörökítése elõször csökken, majd késõbb növek-
szik, azaz az idõ függvényében egy U alakú görbe formáját ölti.

1. 2. hipotézis. A szolgáltatói osztály tagjai és a szakképzett fizikai munkások, vala-
mint a vállalkozók közti generációk közötti mobilitás idõben erõsödõ, de ez a trend
kevésbé hangsúlyos a vállalkozói pozíció átörökítéséhez képest.

A hipotézisek második csoportja az iskolai végzettségre vonatkozik:
2. 1. hipotézis. A szakképzettség (humán tõke) hatása fokozatosan növekvõ.
2. 2. hipotézis. Az akadémiai képzettség (kulturális tõke) hatása szintén növekszik, s

ez a növekedés felgyorsul, ahogy a múlttól a jelen felé közelítünk.
A hipotézisek harmadik csoportja a politikai tõke hatására vonatkozik:
3. 1. hipotézis. A párttagság ténye mint a lojalitás kifejezõje a korai idõszakokban

negatívan hat a vállalkozóvá válásra, majd inszignifikánssá válik, a posztkommunista
idõszakban szintén inszignifikáns.

3. 2. hipotézis. A párttagság idõtartama, azaz a felhalmozott politikai tõke pozitívan
befolyásolja a vállalkozóvá válást, és ez a hatás idõben növekvõ.

nizmusai és fõ meghatározói alapvetõen megváltoztak, a kulturális és politikai tõke szerepe nagy-
mértékben növekedett a szelekciós folyamatban.

– A nyolcvanas években megkezdõdött a kommunizmus hanyatlása, a gazdaság megkettõzõdése
után (Gábor–Galasi [1981]) a társadalom dualitása is nyilvánvalóvá vált (Kolosi [1986], [1987],
Szelényi [1986], Hankiss [1989b]). Ebben az idõszakban a vállalkozóvá válást már még inkább
befolyásolták olyan képességek, amelyek szoros kapcsolatban álltak a humán, kulturális és politi-
kai tõkébe történt korábbi beruházásokkal. A vállalkozói réteg növekedése már ebben a periódus-
ban megindult, s 1989 után vált még gyorsabbá.

– A posztkommunista idõszakra – tulajdonképpen már a nyolcvanas évek közepétõl – a vállal-
kozóvá válás során újra növekvõ szerepet kezdett betölteni a közvetlen átörökítés, az apa vállalko-
zói pozíciója. A származási hatás növekedésével egy idõben az iskolai végzettség és a foglalkozási
státus közötti kapcsolat legjobb esetben nem változott, vagy inkább csökkenni kezdett. A korábbi
politikai és gazdasági pozíciók révén felhalmozott tõkék bizonyos fajtái viszont növelhették a
vállalkozóvá válás esélyét.

13 A magyar történelem 1945 utáni évtizedeinek más, részletesebb tagolásai is ismeretesek. Bogár [1990]
a gazdaság hat-hét mezzociklusáról ír, és ennek megfelelõen különböztet meg periódusokat. Tõkés [1998]
négy részre bontja a Kádár-korszakot: 1956–1962, 1963–1971, 1972–1980, 1981–1988. Valóban lehetné-
nek még más fontos idõpontok, ahol szakadást tételezhetnénk fel. Sztálin halála (1953) nyilván hozott válto-
zásokat az ötvenes években. A „hosszú ötvenes évek” periódusát is itt végül 1967-ig, s nem csak 1962–
1963-ig számítjuk. A tanulmányban alkalmazott „periódushatások” valójában durvábbak, mint amit a „húzd
meg – ereszd meg” politika tényleges ciklikussága megkívánna. Laki [1998] is felhívja a figyelmet arra,
hogy az 1956-os megtorlásokkal együtt 1957-ben rövid idõre fellendült a magángazdaság, illetve hogy 1968
után is 1971–1972-ben a gazdasági reformok visszaesése következett be. Az itt felhasznált adatok azonban a
mintanagyság miatt csak ezeknek a hosszabb periódusoknak a használatát engedték meg.
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Adatok, mérési módszerek, az elemzési eljárás

Az adatok – az eseménytörténeti adatbázis

Az elemzéshez használt adatok a KSH 1992-es társadalmimobilitás-kutatásából származnak.14Az
egyéni adatokat Blossfeld–Hamerle–Mayer [1989] módszerét követve alakítottuk át esemény-
történeti (event history) adatbázissá. Elõször is minden különbözõ foglalkozást, munkát, ami
az életpálya során elõfordult, külön epizódnak tekintettük. Másodszor, ezeket a foglalkozási
epizódokat évekre osztottuk fel (az év a legkisebb idõegység a használt adatbázisban). Ennek
következtében az elemzésben a megfigyelési egység a személyek helyett a foglalkozási epizó-
dokból származtatott évek lett (lásd még Yamaguchi [1991]).15

Az elemzés változói

Az elemzés függõ változója két értéket vehet fel, s azt jelzi, hogy valaki fõállású – nem
mezõgazdasági – vállalkozóvá vált-e az adott idõszakban (1), vagy nem (0).

Az elemzés független változóit a következõképpen mértük:

1. Az apa foglalkozását egy nemzetközi osztályséma16 felhasználásával határoztuk meg, öt kate-
góriát különítve el: szolgáltatói osztály, középosztály, önállóak osztálya, mezõgazdasági önállók,
szakképzetlen munkások osztálya – a jelen esetben a statisztikai modellekben ez az utóbbi a refe-
renciakategória. (SZARM)17

2. Az iskolai beruházások esetén a szakmai utat és az akadémiai utat különböztettük meg. Az
elsõhöz a szakmunkásképzõ-, a szakközépiskolai, a technikumi és a fõiskolai végzettség tartozik,
míg a másodikhoz a gimnáziumi és az egyetemi végzettség. Azok, akik legfeljebb általános iskolai
végzettséggel rendelkeznek, alkotják a referenciakategóriát. (ISK)

3. Az életkort években határoztuk meg. (KOR)
4. A vállalkozóvá válásig megszerzett relatív munkatapasztalat a ténylegesen ledolgozott évek,

valamint a nappali tagozaton folytatott tanulmányok befejezése és a vállalkozóvá válásig eltelt
évek aránya százalékban kifejezve. (TAP)

5. A politikai tõkét a kommunista párttagsággal mértük. Ez részben egy kétértékû változó (1 =

14 A vizsgálat a magyar népesség háztartásmintáján készült, ahol a háztartás összes 14 évnél idõsebb tagját
megkérdezték (a minta elemszáma 29 006). Standardizált kérdõíveket alkalmaztak, s a mintába került sze-
mélyektõl az adatokat személyes kérdezéssel vették fel. Ezt az elemzést a 18 évnél idõsebb férfiakra korlá-
toztuk, ez 12 150 megkérdezettet jelent.

15 Egy hagyományos adatbázis esetében annak „sorait” a megkérdezett személyek, „oszlopait” pedig e
személyek különbözõ jellemzõi jelentik. Itt egy úgynevezett személy–periódus (person-period) adatbázisról
van szó, ahol egy megkérdezett személyhez több „sor” is tartozhat attól függõen, hogy milyen hosszú az
adott egyén megfigyelt foglalkozási pályája. Az ilyen típusú adatállomány – hasonlóan a személyi szintû
adatbázisokhoz – szintén tartalmazza a megfigyelt személyek különbözõ paramétereit, de – a szokásostól
eltérõen – ezek a „változók” lehetnek statikusak, értékükben az idõtõl függetlenek (time-constant), mint
például a nem, a származás, vagy lehetnek dinamikusak, az idõtõl függõek (time-dependent). Ez utóbbi
változók értéke az egyének élettörténetében elõrehaladva évrõl évre változhat/változik (például munkaerõ-
piaci tapasztalat, az iskolázottság szintje, foglalkozási státus).

16 A nyolcvanas években a társadalmi mobilitásra vonatkozó nemzetközi összehasonlító kutatásukban
három szociológus, a svéd Erikson, az angol Goldthorpe és a francia Portocarero egy osztálysémát dolgozott
ki, amelyet késõbb magyar és lengyel adatok elemzéséhez is felhasználtak. Az elméleti alapokról és a kate-
gorizálásról lásd Erikson–Goldthorpe–Portocarero [1983], Erikson–Goldthorpe [1992], illetve Andorka [1988].
A szakirodalomba a szerzõk nevének kezdõbetûi alapján mint EGP-osztályozás vonult be.

17 A szolgáltatói osztály lényegében a menedzsereket és a szakértelmiségieket tartalmazza. A középosz-
tály (intermediate class) itt a szokásosnál szélesebb kategória, beletartoznak a rutin szellemi dolgozók, a
szolgáltatási szektor munkásai, a mûvezetõk és technikusok, valamint az ipari szakmunkások. A szakképzet-
len munkások magukban foglalják a mezõgazdasági fizikai munkásokat is. Az osztályozás hazai alkalmazá-
sának elméleti alapjairól lásd Róbert [1997b].
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tag, 0 = nem tag) (POLLOJ), részben pedig egy folytonos változó, amely a párttagként eltöltött
idõnek és a fentebb definiált relatív munkatapasztalat idõbeli hosszának aránya százalékban kife-
jezve (POLTOKE).

A független változók közül az apa foglalkozása idõben állandó, az összes többi ma-
gyarázó változó viszont idõben változó, azaz értékük évrõl évre más és más. A válto-
zók alapmegoszlásait, illetve átlagait terjedelmi okból nem közöljük, de kérésre a szer-
zõnél elérhetõk.

Az alkalmazott oksági modellek

Mivel a vállalkozóvá válás valószínûségét egy kétértékû függõ változóval mérjük, ami
jelzi, hogy az adott esemény az egyes periódusokban bekövetkezett-e, vagy sem, a sta-
tisztikai elemzés eszköze a logisztikus regresszió. Hierarchikus felépítésû modelleket
alkalmazunk, ahol az elsõ lépésben úgynevezett direkthatás-modelleket (direct effect model)
definiálunk, vagyis a származási háttér (1. a modell) és az iskolázottság (1. b modell)
közvetlen – más lehetséges magyarázó tényezõk nélküli – hatását vizsgáljuk az adott
történeti idõszakokra vonatkozóan külön-külön:

ln .
p

p
SZARMik

ik
f il

l

L

1 1

1

(1. a modell)

Itt a pik azt a valószínûséget jelenti, amely szerint az i-edik személy a k-adik történeti
periódusban vállalkozóvá válik. A SZARM a származás hatását jelöli L-1 számú (itt négy)
kétértékû változóval mérve, ahol az l-edik kategória (itt a szakképzetlen munkás) jelenti
a referenciát. Ehhez hasonlóan definiáljuk másik alapmodellünket is, amelyben az isko-
lázottság közvetlen hatására vagyunk kíváncsiak:
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. (1. b modell)

A történeti vizsgálódások mellett kíváncsiak vagyunk a vállalkozóvá válás egyéni életút-
ban való idõzítésére is, ezért a következõ modellünk (2. modell) – a származás és az
iskolázottság mellett – tartalmazza az életkor és a munkaerõ-piaci beágyazottság hatását is:
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. (2. modell)

Végül, a párttagság kétféleképpen operacionalizált mérésének a hatását vizsgáljuk,
egyrészt közvetlen – minden más magyarázó tényezõ kihagyása melletti – formában
(3. a modell):
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(3. a modell)

másrészt az elõbbiekben felsorolt magyarázó változók hatásait is figyelembe véve (3. b
modell):
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A történeti trendek vizsgálata – a szplájnregressziós elemzés

Mivel elsõsorban arra a kutatási kérdésre keresünk választ, hogy az említett magyarázó
változók vállalkozóvá válásra gyakorolt hatása hogyan változik az általunk felvázolt tör-
téneti idõszakok között, elemzésünk második fázisában egy többszintû (multilevel) elem-
zést végzünk el (vö. DiPrete–Grusky [1990]). Ennek során az 1940 és 1992 közötti
idõszak minden évére külön-külön megbecsültük az elemzés utolsó, legteljesebb modell-
jét (3. b modell), és az egyes magyarázó változókhoz tartozó standardizálatlan regresszi-
ós együtthatókat elkülönítettük. Ezután ezek az együtthatók (a standard hibáik reciprokával
súlyozva) lesznek a függõ változói azoknak a modelleknek (fixed-effects models), ame-
lyekkel a származás, az iskolázottság és a politikai beágyazottság hatásaiban megfigyel-
hetõ történeti trendeket vizsgáljuk. Ezen idõbeli hatások érzékeltetésére az úgynevezett
szplájnregresszió (szplájnfüggvények) módszerét alkalmazzuk, amely lehetõvé teszi, hogy
a különbözõ periódusokból származó adatokra különbözõ egyeneseket vagy görbéket
illesszünk, és így a magyarázó változóknak az egyes idõszakokra vonatkozó függvényeit
kapjuk meg.18

A vállalkozóvá válás magyarázó modelljei periódusonként

Az alapmodellek

Az alapmodell a származás és az iskolázottság hatásaira koncentrál. Az 1. táblázat az apa
társadalmi helyzetének és az iskolázottságnak a közvetlen hatásaira vonatkozó statisztikai
becsléseket mutatja. A szolgáltatói osztályból való származás nem növeli szignifikánsan
a vállalkozóvá válás esélyét a szakképzetlen vagy mezõgazdasági munkás családból való
származáshoz képest. Erikson–Goldthrope [1992] fogalmaival élve ez azt jelenti, hogy a
hierarchiahatás erõsebb, mint a vonzási (pozitív affinitás) hatás. A szektoriális hatás
szintén erõsebbnek mutatkozik a vonzási hatásnál, de még a hierarchiahatásnál is, ugyan-
is a mezõgazdasági önálló származás esetében a statisztikai becslés negatív, a vállalkozó-
vá válás valószínûsége tehát szignifikánsan kisebb a szakképzetlen vagy mezõgazdasági-
munkás-származáshoz képest. A középosztályi származás viszont 1980 után szignifikán-
san növeli a vállalkozóvá válás valószínûségét.

A legerõsebb származási hatás az apa magánvállalkozói helyzete. A tulajdon átörökíté-
se idõben csökkenõ trendet mutat a kommunizmus során, majd a posztkommunista idõ-
szakban ez a tendencia megfordult. A vállalkozó apával rendelkezõk közül hat és félszer
nagyobb eséllyel lett valaki vállalkozó 1949 elõtt, mint a szakképzetlen vagy mezõgazda-
sági munkás szülõkkel rendelkezõk közül. Ez az esély már csak éppen több mint három-
szoros a hosszú ötvenes évek alatt, majd az ezt követõ két idõszakra a becslés nem
szignifikáns, s ezután kétszeres a posztkommunista periódusban. A magánvállalkozás
reprodukciójának ez az U alakú görbéje összhangban van a Ganzeboom–Luijkx–Róbert
[1991] által korábban megállapítottakkal.

Az iskolázottság szerepe összességében növekedést mutat, de a trend nem monoton. A
szakképzettség kicsit kevésbé számít a hosszú ötvenes évek alatt a kommunizmust meg-
elõzõ idõkhöz képest, a legfontosabbá az 1968-as reformok bevezetése után válik, majd
pedig csökken a fontossága a nyolcvanas évek alatt és a rendszerváltás után. A reform-
kommunizmus idõszakában a nagyobb humántõke-befektetéssel rendelkezõk több mint

18 A módszer matematikai hátterérõl lásd Smith [1979] 57–62. o. és Greene [1993] 235–238. o. A korábbi
alkalmazást tekintve lásd Deng–Treiman [1997] és Luijkx–Róbert–Graaf–Ganzeboom [1997]).
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1. táblázat
A társadalmi származás és az iskolázottság direkt hatása a vállalkozóvá válás valószínûségére

(logisztikus regressziós becslések)

Statisztikai A vállalkozóvá válás periódusa
becslések 1949 elõtt 1950–1968 1969–1979 1980–1988 1989 után

Az apa foglalkozása (referenciakategória: szakképzetlen és mezõgazdasági munkás)
Szolgáltatói

B 0,1032 0,0896 –0,2333 0,4203 0,3126
Standard hiba (0,5335) (0,4774) (0,4302) (0,2539) (0,2026)
Exp (B) 1,1087 1,0937 0,7919 1,5225 1,3670

Középosztály
B –0,2401 –0,0582 –0,0477 *0,4045* *0,3910*
Standard hiba (0,5331) (0,4131) (0,3086) (0,2008) (0,1540)
Exp (B) 0,7865 0,9434 0,9534 1,4985 1,4785

Vállalkozó
B ***1,8738*** ***1,2180*** 0,3794 0,5274 **0,7051**
Standard hiba (0,2316) (0,2577) (0,3189) (0,2728) (0,2227)
Exp (B) 6,5132 3,3804 1,4614 1,6946 2,0240

Mezõgazdasági önálló
B –0,2772 0,0721 *–0,6933* –0,3810 **–1,5319**
Standard hiba (0,2657) (0,2411) (0,3085) (0,2594) (0,4174)
Exp (B) 0,7579 10,0747 0,0623 0,6440 0,2161

Konstans ***–5,291*** ***–6,845*** ***–7,481*******–6,788******–5,732***
(0,1040) (0,1240) (0,2000) (,1741) (,1402)

Likelihoodhányados-
-teszt 94,09 22,36 8,66 13,02 44,08

Szignifikancia-
szint 0,0000 0,0000 0,0702 0,0112 0,0000

Iskolázottság, képzettség (referenciakategória: iskolázatlan)
Szakképzési út

B ***1,0532*** ***,9136*** ***1,4541*** ***1,2481*** ***0,9583***
Standard hiba (0,1995) (0,1905) (0,2303) (0,1953) (0,1578)
Exp (B) 2,8669 2,4932 4,2806 3,4836 2,6072

Akadémiai út
B –0,4255 –0,1470 0,4357 ***1,0389*** *0,5871*
Standard hiba (0,7157) (0,5148) (0,4548) (,2794) (0,2415)
Exp (B) 0,6535 0,8633 1,5461 2,8260 1,7987

Konstans ***–5,457******–6,7881******–6,553*** ***–6,011*** ***–5,136***
(0,1830) (0,1667) (0,1349) (0,1080) (0,0863)

Likelihoodhányados-
-teszt 24,28 22,23 48,79 50,80 43,55

Szignifikanciaszint 0,0000 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000

Megjegyzés: A Likelihood-hányados értékét a következõképpen számítottuk ki: –2 log (L
1
/L

0
), ahol az L

1
a magyarázó változókat tartalmazó modell, az L0 a kiindulási (magyarázó változók nélküli) modell likelihood-
értékét jelenti.

Szignifikancia: *** p < 0,01 ** p < 0,01 * p < 0,05.
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négyszer nagyobb eséllyel lettek vállalkozók, mint a legfeljebb általános iskolai végzett-
séggel rendelkezõk. Az akadémiai képzettség s az ezen az úton megszerezhetõ kulturális
tõke hatása ellenben éppen a nyolcvanas években, a hanyatló kommunizmus idején a
legnagyobb, amikor magasabb akadémiai végzettséggel a vállalkozóvá válás esélye majd
háromszoros a referenciakategóriához képest.

Az életkor és a beágyazottság módosító szerepe

A 2. táblázat a magyarázó változók (származás, iskolázottság, életkor, munkatapaszta-
lat) egymással kontrollált hatásaira vonatkozó statisztikai becsléseket mutatja. A több-
változós elemzés szerint a társadalmi származást tekintve, az apa vállalkozói pozíciója
az egyetlen szignifikáns elõrejelzõje a vállalkozóvá válásnak. Amikor az összes többi
független változót is bevontuk, a szolgáltatói, a középosztályi vagy mezõgazdasági
önálló származás esetén a vállalkozóvá válás esélye nem tér el szignifikánsan a képzet-
len vagy mezõgazdasági munkás családi háttértõl. A vállalkozói helyzet reprodukciójá-
nak jellegzetes U alakú görbéje viszont változatlanul jelen van. Sõt, az apa vállalkozói
pozíciójának hatása a posztkommunista idõszakban még erõsebbé is vált, mint kont-
rollváltozók nélkül.

Az iskolázottság hatása terén az általános növekvõ trend szintén megmaradt. A szak-
képzés esetében a többváltozós modell fordított U alakú görbét mutat. A humántõke-
befektetések szükségessége a vállalkozóvá váláshoz a hetvenes évek végéig növekedett,
azután viszont csökkent. Az összes többi magyarázó változó kontrollhatása mellett az
akadémiai végzettség, a kulturális tõke csak a kommunizmus hanyatlásának idején, a
nyolcvanas években szignifikáns tényezõ. A posztkommunista idõszakban, amikor a vál-
lalkozóvá válásnál a vállalkozói származás hatása erõsödik, az iskolázottság relatív fon-
tossága csökken. Ez pontosan ugyanaz az eredmény, amelyet az iparosodás elméleten
alapuló korábbi vizsgálatok kimutattak Magyarország esetében (Luijkx–Róbert–Graaf–
Ganzeboom [1997]).

A többváltozós elemzési modellben az életkor negatív hatása szignifikáns, ami azt
sugallja, hogy a vállalkozóvá válás inkább fiatal korban történik. Ez az eredmény vala-
mivel hangsúlyosabb az 1949 elõtti és a posztkommunista idõszakban. A relatív munka-
tapasztalat a többi kontrollváltozó hatása mellett csak az 1989 utáni periódusban szignifi-
káns, amikor a munkatapasztalat, a beágyazottság és a felhalmozott tõke leginkább szá-
mít a vállalkozóvá válásnál.

A politikai kapcsolatok hatása

A politikai tõkében rejlõ hatást elméletileg két részre bontottuk. Egyfelõl a párttagok
jutalmazhatók (vagy késõbb büntethetõek) azért, mert beléptek a pártba, s ezúton fejez-
ték ki a rendszer iránti õszinte (vagy álszent) politikai hûségüket. Másfelõl a párttagok
hasznosíthatják a tagságukat politikai tõke felhalmozása, kapcsolatháló kiépítése, infor-
mációk gyûjtése stb. céljából. A 3. táblázat mindkét megközelítésben tartalmazza a poli-
tikai tõke szerepét a vállalkozóvá válásnál az 1949 utáni négy periódusban.

A 3. táblázat elsõ része a politikai lojalitás és a felhalmozott politikai tõke közvetlen hatá-
sára vonatkozó statisztikai becsléseket mutatja. Látható, hogy a politikai tõke effajta kettõs
operacionalizálása valóban különbözõ hatásokat tár fel a vállalkozóvá válás esélyére. A párt-
tagság tényének az ötvenes években nincs szignifikáns hatása. Egy pozitív hatás nagy megle-
petés lett volna, de az adatok az általunk várt negatív hatást sem mutatják. A következõ
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2. táblázat
A társadalmi származás és az iskolázottság kontrollált hatása a vállalkozóvá válás

valószínûségére
(logisztikus regressziós becslések)

Statisztikai A vállalkozóvá válás periódusa
becslések 1949 elõtt 1950–1968 1969–1979 1980–1988 1989 után

Az apa foglalkozása (referenciakategória: szakképzetlen és mezõgazdasági munkás)
Szolgáltatói

B 0,0437 –0,1121 –0,3671 0,2463 0,1559
Standard hiba (0,5508) (0,4893) (0,4375) (0,2610) (0,2080)
Exp (B) 1,0446 0,8930 0,6928 1,2793 1,1687

Középosztály
B –0,3443 –0,2316 –0,2690 0,2072 0,1873
Standard hiba (0,5365) (0,4168) (0,3108) (0,2026) (0,1564)
Exp (B) 0,7087 0,7932 0,7641 1,2303 1,2060

Vállalkozó
B 1,7750*** 1,1230*** 0,6016 0,6947* 0,9158***
Standard hiba (0,2364) (0,2618) (0,3253) (0,2769) (0,2248)
Exp (B) 5,9001 3,0741 2,0031 1,8250 2,4987

Mezõgazdasági önálló
B –0,1987 1834 –0,0382 0,2268 –0,8249
Standard hiba (0,2666) (0,2446) (0,3244) (0,2761) (0,4252)
Exp (B) 0,8198 1,2012 0,9625 1,2545 0,4383

Iskolázottság, képzettség (referenciakategória: iskolázatlan)
Szakképzési út

B 0,8666*** 0,9103*** 1,2182*** 0,9199*** 0,4957**
Standard hiba (0,2370) (0,2243) (0,2703) (0,2180) (0,1684)
Exp (B) 2,3788 2,4850 3,3811 2,5089 1,6417

Akadémiai út
B –1,0775 –0,0482 0,5226 0,7180* 0,2103
Standard hiba (1,0135) (,5343) (,4791) (,3088) (,2640)
Exp (B) 0,3404 0,9529 1,6864 2,0502 1,2340

Életkor
B –0,0525** 0,0005 –0,0432*** –0,0335*** –0,0500***
Standard hiba (0,0198) (0,0110) (0,0120) (0,0084) (0,0067)
Exp (B) 0,9488 1,0005 0,9577 0,9670 0,9512

Munkatapasztalat
B –0,4871 –0,1792 0,2303 0,5894 0,5989*
Standard hiba (0,3462) (0,4053) (0,4936) (0,4674) (0,2887)
Exp (B) 0,6144 0,8360 1,2590 1,8029 1,8200

Konstans –4,003*** –6,944*** –6,183*** –6,029*** –4,243***
(0,5126) (0,4385) (0,5501) (0,4863) (0,3427)

Likelihoodhányados-
-teszt 118,88 40,13 67,23 69,84 129,72

Szignifikanciaszint 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Megjegyzés: lásd az 1. táblázat megjegyzését.
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periódusban megjelenõ nem nagy, de szignifikáns pozitív hatás alapján úgy tûnik, hogy a
párttagság tényét a vállalkozók közé lépés esetén már a reformszocializmus idõszakában
jutalmazták. Ebben az idõszakban viszont a pártban eltöltött, a politikai tõke felhalmozására
szolgáló idõ a vállalkozóvá válást negatívan befolyásolta. Ez azt jelenti, hogy az a párttag, aki
vállalkozását az új gazdasági mechanizmus bevezetésével keletkezett kedvezõbb reformlég-
kört kihasználva indította, új ember volt a pártban, nem olyan valaki, aki már hosszabb ideje
párttag lett volna. A reformszocializmus idején vállalkozásba kezdeni egyéni gazdasági dön-
tés volt ugyan, de rendkívül bonyolult adminisztratív procedúrával járt. Különféle engedé-
lyek beszerzésére volt szükség, s ebben a helyzetben a párttagság mint a politikai hûség és
lojalitás kifejezõje hasznosnak bizonyult, a pártba való belépés tehát jó stratégiát jelentett.

3. táblázat
A politikai tõke hatása a vállalkozóvá válás valószínûségére (logisztikus regressziós becslések)

Statisztikai A vállalkozóvá válás periódusa
becslések 1949 elõtt 1950–1968 1969–1979 1980–1988 1989 után

Közvetlen hatások
Politikai lojalitás*

B – 0,3201 *0,3652* 0,2578 –0,1733
Standard hiba – (0,6797) (0,1755) (0,4917) (0,4103)
Exp(B) – 1,2628 1,4408 1,2940 0,7726

Felhalmozott politikai tõke**
B – –0,4550 *–1,7852* –0,7464 *1,5841*
Standard hiba – (1,0052) (0,7705) (0,6988) (0,6584)
Exp(B) – 0,6345 0,1678 0,4741 4,4362

Konstans – ***–6,527*** ***–6,582*** ***–5,901*** ***–5,004***
(0,0954) (0,0997) (0,0782) (0,0629)

Likelihoodhányados-
-teszt – 2,24 4,25 0,73 10,45

Szignifikanciaszint – 0,2921 0,0471 0,3834 0,0009

Kontrollált hatások***
Politikai lojalitás*

B – 0,0706 *0,8127* 0,0323 –0,1862
Standard hiba – (0,6849) (0,3998) (0,5131) (0,3950)
Exp(B) – 1,0732 2,2539 1,0328 0,8301

Felhalmozott politikai tõke**
B – –1,2953 *–2,7754* –0,4400 *0,6810*
Standard hiba – (1,1352) (1,3386) (0,7267) (0,3399)
Exp(B) – 0,2738 0,0623 0,6440 2,0571

Konstans – ***–6,978*** ***–6,346*** ***–6,094*** ***–4,335***
(0,4376) (0,5581) (0,4911) (0,3479)

Likelihood hányados-
-teszt – 44,07 73,77 71,05 134,71

Szignifikanciaszint – 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

*** Ez egy kétértékû változó, amely azt mutatja, hogy valaki tagja volt a párnak vagy sem. Az 1989 utáni
idõszak esetében az 1988-as párttagságról van szó.

*** A párt tagjaként eltöltött idõ aránya a teljes relatív munkatapasztalat idõtartamához viszonyítva.
*** A becslési modellben szereplõ, de hatásuk szempontjából be nem mutatott kontrollváltozók: szárma-

zás, iskolázottság, életkor, munkatapasztalat.
Megjegyzés: lásd az 1. táblázat megjegyzését.
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Ez a helyzet a politikailag-ideológiailag egyre inkább dezintegrálódó nyolcvanas évek-
re megváltozott. A magánvállalkozás indítása szempontjából erre az idõszakra a vállal-
kozók politikai megbízhatóságon alapuló szelekciója gyengült, a piaci viszonyok pedig
erõsödtek. Ebben az idõszakban a párttagság pozitív ténye már nem volt fontos, de a
pártban eltöltött idõ negatív hatása sem szignifikáns. A felhalmozott politikai tõke a
posztkommunista idõszakban kezd kifizetõdõvé válni, ekkor már pozitívan hat a vállal-
kozóvá válásra. Erre a periódusra igaz az összefüggés, hogy minél hosszabb a párttag-
ként valamely munkahelyen ledolgozott idõ, annál nagyobb a valószínûsége annak, hogy
valaki vállalkozásba kezd. Ez az esély a munkában töltött idõn belül a párttagként eltöl-
tött idõszak hosszától függõen majdnem négy és félszeres ahhoz képest, hogy valaki nem
volt tagja a kommunista pártnak. Eredményeink tehát a politikai tõke hasznosításával
kapcsolatban egyértelmûen azt mutatják, hogy 1989 után nem a párttagság egyszerû
ténye, hanem a párttagként eltöltött idõ hosszával összefüggõen felhalmozott információ,
tudás, kiépített kapcsolatháló a meghatározó.19

A 3. táblázat második része ugyanezeket a hatásokat mutatja, a kontrollváltozók (szár-
mazás, iskolai végzettség, életkor, relatív munkatapasztalat) figyelembevételével. A köz-
vetlen hatások esetében tapasztalt eredmények itt is fennállnak, sõt a reformszocialista
idõszakban a hatások még erõsebbek. A felhalmozott politikai tõke hatása a posztkom-
munizmus idõszakában a közvetlen hatáshoz képest több mint felére csökkent, de statisz-
tikailag így is szignifikáns maradt.

A történeti különbségek vizsgálata: kontinuitás és diszkontinuitás

Az eddigiekben modelljeinket külön-külön vizsgáltuk az egyes történeti idõszakokra.
Ebben a részben az úgynevezett szplájn (spline) regressziós modellek segítségével a vál-
lalkozóvá válás meghatározóira vonatkozó idõbeli változásokat az adott perióduson belü-
li trendek, illetve a periódusok közötti folyamatosságok és szakadások szempontjából
vizsgáljuk. Az elemzés ezen második lépcsõjének eredményeit az 1–3. ábrákon szemlél-
tetjük. Az ábrákon szereplõ pontozott vonalak a különbözõ periódusokon belüli trende-
ket mutatják, míg a folyamatos vonal az 1940 és 1992 közötti teljes idõszak adataira
illesztett trendgörbe. A bemutatott hatások mindenütt relatívak, tehát a többi magyarázó
változóval kontrolláltak.

Az 1. ábra érdekes eredményt mutat, a vállalkozók reprodukciója meredeken esett a
második világháború ideje alatt és az azt megelõzõ idõszakban. Ebbõl úgy tûnik, nem az
1949-es kommunista hatalomátvétel hozott drámai változást a vállalkozói pozíció átörö-
kítésében. Az adatok a világháború erõs történelmi hatását jelzik. Feltételezhetõ, hogy
ennek az eredménynek az egyik oka a zsidóságot ért történelmi tragédia, a holocaust. A
két világháború között a zsidóság létszámához képest felülreprezentált volt a vállalkozói
rétegen belül. A kereskedõknek körülbelül a fele zsidó származású volt, a kézmûvesek,
iparosok közt ez az arány a kereskedõkének csak egynegyede (L. Nagy [1994]). A jelen-
ség hátterében meghúzódó különbözõ – szelektív – demográfiai hatások között a háború
okozta magasabb halálozási rátán kívül ott lehet az 1946–1949 közötti kivándorlási hul-
lám vagy a németajkú lakosság kitelepítése.20

19 Valójában ebben a periódusban a politikai lojalitásra vonatkozó hatás negatív, a jutalmazást büntetés
váltotta fel, de ez a becslés statisztikai értelemben nem szignifikáns.

20 A kivándorlók száma körülbelül 300 ezer fõre becsülhetõ (Szántó [1984]) s a vállalkozói réteget –
csakúgy mint a németség kitelepítése – az átlagnál jobban érintette.
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A „hosszú ötvenes évek” idõszakában az apa vállalkozói pozíciójának pozitív hatása
gyenge volt, bár enyhe növekedés megfigyelhetõ. (Az elõzõekhez hasonló szelektivitási
hatást itt az 1956 utáni kivándorlási hullám okozhat.) Hasonlóan alacsony szintû átörökí-
tésrõl tanúskodnak az adatok a reformszocializmus idõszakában is. A vállalkozói szár-
mazás hatásának növekvõ trendje csak a nyolcvanas években jelentkezett. Ez a tendencia
folytatódott a posztkommunizmus idõszakában is. Az adatokra illesztett hosszú távú trend
ennek megfelelõen a már korábban is említett U alakot ölti.

Az iskolázottság tekintetében a 2. a ábra a szakképzettségre vonatkozóan mutatja a
szplájn regressziós elemzés eredményeit. A szakmai ismeretek szükségessége a vállalko-
zóvá váláshoz meredeken növekedett a kommunizmus elõtti idõszakban. Ez az eredmény
összhangban van azokkal a korábbi kutatásokkal, amelyek a modernizációs folyamatok
megindulását, a képzettség emelkedését nem kötik kizárólag az iskolarendszer kommu-
nista jellegû átalakításához. Modellünk szerint az 1949-es év valóban törést jelez, de a
humán tõke fontossága növekvõ a „hosszú ötvenes évek” idõszakában is. A növekvõ
tendencia jellemzõ a reformszocialista periódusra is, de a trend „meredeksége” láthatóan
idõszakról idõszakra kisebb, s a hatás maximuma is a hatvanas évek végére esik. A
hetvenes és a nyolcvanas évek között a szakadás mértéke láthatóan kisebb, mint a koráb-
bi periódushatárok esetében. A kommunizmus hanyatlásának idején viszont a szakkép-
zettség hatása a vállalkozóvá válásra csökkenõ trendet mutat. Még alacsonyabb a humán
tõke relatív súlya a posztkommunizmus idején. Az adatokra illeszthetõ trendgörbe így
egy fordított U betû képét mutatja.

Az akadémia jellegû, nem szorosan vett szakmai iskolázottság szerepének idõbeli vál-
tozásait szemlélteti a 2.b ábra. A szplájn regressziós becslések alapján azt mondhatjuk,
hogy – a humán tõkével ellentétben – kulturális tõkére a vállalkozóvá váláshoz sem az
1949 elõtti idõszakban, sem a „hosszú ötvenes évek” periódusában nem volt szükség,
még ha a két idõszak között mutatkozik is ebben a tekintetben szakadás. Sõt, a magasabb
akadémia iskolázottság ezekben a periódusokban – a többi magyarázó változót is figye-
lembe véve – inkább a vállalkozóvá válás ellen hatott. Ez a helyzet a reformszocializmus
idõszakában változott meg, amikor az akadémiai út hatásában meredek növekedést jelez-
nek a becslések, s a hatás az idõszak végére már pozitívvá vált. Érdekes módon ez a
növekvõ tendencia nem folytatódott a nyolcvanas években. Ekkorra a kulturális tõke

1. ábra
Történeti változások az apa vállalkozói pozíciójának hatásában a vállalkozóvá válásra
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hatása stabilizálódott, bár relatív fontossága más tényezõk árnyékában nem nagy mérté-
kû. Mi több, az adatok ennek a hatásnak kismértékû csökkenését mutatják 1989 után. A
vállalkozói származás reprodukciós hatásának elõretörésével tehát mintha csökkenne a
formális iskolázottságban megtestesülõ kulturális tõke jelentõsége a vállalkozóvá válás-
ban. Az akadémiai iskolai út szerepének hosszú távú trendje az egyes periódusok közötti
variációk ellenére mégis alapvetõen növekvõ.

Az utolsó két ábra a politikai tõke kétféleképpen operacionalizált formájának hatásá-
ban megmutatkozó történeti változásokat jelzi. A 3. a ábra szerint a párttagság ténye, a
politikai lojalitás, a „hosszú ötvenes évek” alatt csökkenti a vállalkozóvá válás valószínû-
ségét, s ez a hatás a peridus alatt még erõsödik is. Az 1968-as periódushatár valóban
jelentõs diszkontinuitást mutat. A reformszocialista idõszak kezdetén a párttagság ténye

2. b ábra
Történeti változások az akadémiai iskolai út hatásában a vállalkozóvá válásra

2. a ábra
Történeti változások a szakképzési iskolai út hatásában a vállalkozóvá válásra
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pozitívan befolyásolta a vállalkozóvá válást, de a politikai hûség ilyen kifejezõdése az
idõszak folyamán jelentõsen veszített az értékébõl. Ugyanakkor láthatóan a párttagság
kevésbé mond ellent a vállalkozóvá válásnak, mint korábban. A nyolcvanas években –
más kontrollváltozók mellett – a politikai lojalitás stabilan gyenge negatív hatással van a
vállalkozóvá válásra. Végül az (immár egykori) párttagság kontrollált hatása fokozódó
mértékben negatívvá válik 1989 után, az egykori politikai lojalitás ténye egyre inkább
csökkenti a vállalkozóvá válást. A hosszú távú trendgörbe egy elnyújtott S alakot vesz
fel, a politikai hûség hatása az idõk folyamán egyszer felerõsödött, majd újra lecsökkent.

A kommunista párt tagjaként elöltött idõ, a felhalmozott politikai tõke hatásának törté-
neti változását a 3. b ábra mutatja. A politikai hûséghez hasonlóan, a felhalmozott poli-
tikai tõke hatása egyre fokozódó mértékben negatív a „hosszú ötvenes évek” folyamán.
Éppen ellenkezõ viszont a trend a reformszocializmus alatt. A pártban eltöltött idõ hatása

3. b ábra
Történeti változások a felhalmozott politikai tõke hatásában a vállalkozóvá válásra

3. a ábra
Történeti változások a politikai lojalitás hatásában a vállalkozóvá válásra
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kezdetben persze negatív, a hosszú kommunista múlttal rendelkezõk nem kívántak vállal-
kozóvá lenni, de ez a hatás egyre kisebb mérvû az idõszak végére. Ezúttal a következõ
periódushatárok 1968-hoz képest szinte alig mutatnak szakadást. A nyolcvanas évekre a
párttagként megszerzett kapcsolatok, információk egyre inkább pozitívan segítik a vál-
lalkozóvá válást. A felhalmozott politikai tõke kedvezõ hatása jelen van 1989 után is, bár
érdekes módon kismértékben megtorpant. Mindent egybevetve, a hosszú távú trend egy
U alakú görbét mutat.

Összefoglalás

A tanulmány történeti nézõpontból vizsgálta a vállalkozóvá válás körülményeit, megha-
tározó tényezõinek változását Magyarországon. Az alkalmazott periodizáció jelez bizo-
nyos törésvonalakat az elmúlt évtizedek magyar történelmében, amibõl következõen azt
feltételeztük, hogy a vállalkozók társadalmi és gazdasági szerepe, illetve kiválasztódási
mechanizmusai ezekben az idõszakokban különbözõk voltak.

A kutatás a hipotézisek többségét igazolta. A társadalmi származás hatása idõben csök-
kenõ, s ezen belül a vállalkozók generációk közötti reprodukciója is csökkenõ trendet
mutat, míg az iskolázottság hatása – legalábbis a hetvenes évek végéig – növekszik. A
jelzett tendenciák azonban nem egyenes vonalúak, hanem a nyolcvanas évektõl kezdõdõ-
en megfordulnak, az eredmények a származás esetében egy U alakú, az iskolázottság
tekintetében egy fordított U alakú görbét mutatnak. Ez utóbbi téren a fordított U görbe
hangsúlyosabb a szakképzési út, mint az akadémiai út esetében.

Ami a politikai hatásokat illeti, a párttagság ténye – mint a politikai hûség kifejezõdé-
se, s bizonyos kiváltságok alapja – a vártnál talán kevésbé befolyásolta a vállalkozóvá
válást. Magyarország esetében például a párttagságnak nincsen olyan negatív hatása,
mint amit Osborn–Slomczynski [1997] Lengyelországban tapasztaltak. Éppen ellenkezõ-
leg, ha a párttagság puszta ténye helyett a pártban eltöltött idõt vettük alapul, akkor
Coleman [1990] társadalmi tõke elméletével összhangban a fölhalmozott politikai tõke
esetében pozitív hatást tapasztaltunk. Joggal valószínûsíthetõ, hogy a párton belül meg-
szerezhetõ volt bizonyos tudás és információ, kiépíthetõ volt egyfajta kapcsolati háló, s
mindez segítette a vállalkozóvá válást.

A társadalmi mobilitás hosszú távú trendjeinek korábbi vizsgálatai, amelyek a szplájn
regressziós módszert alkalmazták, bizonyították, hogy a történelmi folyamatok tendenci-
áiban gyakran mutathatók ki szakadások, törések. A módszer a magyarázó hatások és
mechanizmusok idõbeli változásainak vizsgálatát teszi árnyaltabbá. Ennek révén nagy-
részt sikerült igazolni fõ feltételezésünket, miszerint a vállalkozóvá válás magyarázó
tényezõi tekintetében a történelmi periódusok között diszkontinuitás mutatkozik, vagyis
periódusról periódusra változnak azok a tényezõk, amelyek a vállalkozóvá válást legin-
kább meghatározzák.

Az egyik legérdekesebb kutatási eredmény azt sugallja, hogy a vállalkozók reproduk-
ciójának meghatározó csökkenése a második világháború elõtt és alatt következett be,
nem pedig a kommunista hatalomátvétel után. Más, esetleg korábbi adatbázisokon érde-
mes lenne ezt az eredményt ellenõrizni. A vizsgálat másik fontos eredménye, hogy 1968
után jelentõs mértékben megnõtt a kulturális és a politikai tõke szerepe a vállalkozóvá
válásban. A 2. b és a 3. b ábrát egymás mellé állítva, a két mechanizmus idõbeli változá-
sainak „mintázata” sok hasonlóságot mutat. A reformszocializmus idõszakában válik
egyre inkább a vállalkozóvá válás elõfeltételévé az akadémiai képzési út, s ugyanezzel
egy idõben kezdik az új vállalkozók növekvõ mértékben ugródeszkaként használni a
párttagságot. A nyolcvanas évekre már mind a kulturális, mind a felhalmozott politikai
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tõke szükséges egy vállalkozás beindításához. Ezek az eredmények hozzájárulnak a poli-
tikai kapitalizmusról szóló vitához. Úgy tûnik, nemcsak arról van szó, hogy a párttagság-
gal fémjelzett politikai tõke nem mindenki számára hasznosítható, nem mindenki tudja
azt gazdasági tõkére átváltani a kommunizmus bukása után, hanem arról is, hogy ez a
tõkekonverziós folyamat, kiegészülve a kulturális tõke hasznosításával, Magyarországon
már a hetvenes években elkezdõdött, s a nyolcvanas években kiteljesedett. Sõt, az itt
bemutatott eredmények mintha azt mutatnák, hogy a rendszerváltozás után – a vállalko-
zói származás hatásának felerõsödésével – a tõkekonverzió mechanizmusa relatíve kissé
csökkent is.

A vállalkozóvá válás tõkekonverziós mechanizmusának idõbeli változásai tehát a kö-
vetkezõ elmozdulásokban mutatkoznak meg:

1. a párttagság mint a politikai hûség kifejezõje a hetvenes években kezdett hatást gyako-
rolni a vállalkozás beindítására, de a lojalitás szerepe csökkenõ trendet mutatott, míg a
felhalmozott politikai tõke trendje növekvõ volt a reformszocializmus idõszaka alatt;

2. mind a kulturális tõke (akadémiai iskolai út), mind a politikai tõke (a párttagság
idõtartama) a nyolcvanas években, a kommunizmus hanyatlása alatt már a vállalkozóvá
válás érdemi tényezõjévé vált;

3. az 1989 után induló új vállalkozók esetében a korábbi politikai lojalitás már nem
tûnik lényegesnek, miközben a korábbi kulturális és politikai befektetések megtérülése
fennmarad, bár jelentõségük valamelyest csökken a vállalkozói családi háttér szerepének
elõtérbe kerülésével.

Az eredmények jól belehelyezhetõk a humán, a kulturális és a társadalmi tõke értelme-
zési keretébe. A szakképzési és az akadémiai út különválasztása rávilágított, hogy az
oktatási beruházásból származó nyereség különbözik az egyes történeti periódusokban,
abban az értelemben, hogy valakik más és más idõszakokban másfajta tudást, jártassá-
got, képességet, szakismeretet halmoznak fel, illetve tudnak hasznosítani. Ehhez hason-
lóan a politikai lojalitás és a politikai tõke szétválasztása hozzásegített egy árnyaltabb kép
kialakításához a párttagság hatásáról. Következésképpen eredményeink ebbõl a szem-
pontból különböznek más, korábbi tanulmányok állításaitól, amelyek egyedül a párttag-
ság tényével vizsgálták a politikai hatásokat.

Az elemzés további fontos sajátossága volt, hogy nem szorítkozott pusztán a poszt-
kommunista átmenet vizsgálatára, hanem szélesebb történeti fókuszba helyezte kutatási
kérdését, a vállalkozóvá válást. Az elemzésbõl nyert hosszú távú trendek alapján, illetve
a tanulmány elején Campbell–Pedersen [1996] nyomán feltett kérdésre válaszolva, Ma-
gyarország esetében az evolúciós elmélet jobban illeszkedik a posztkommunista rend-
szerváltozás valóságához, mint a revolúciós tétel. Ugyanezt tapasztalta Osborn–Slomczynski
[1997] Lengyelország esetében. Némi túlzással talán még azt is állíthatjuk, hogy az 1968-
ban elinduló hazai változások „forradalmibbak” voltak, mint az 1989-ben indulók.

Két lényeges dologra kell végül felhívnunk a figyelmet. Elõször, ez az elemzés a
vállalkozóvá válásról szólt, s nem a gazdasági elitbe való bekerülésrõl. A két kör egy-
mást átfedi, de az itt vizsgált társadalmi osztály mindenképpen szélesebb spektrum. Má-
sodszor, éppen ezzel összefüggésben kell megemlítenünk azt is, hogy a vizsgálat során
alkalmazott függõ változó (fõállású vállalkozóvá válás) nem elég érzékeny abban az érte-
lemben, hogy nem tesz különbséget a vállalkozók között mûködési terület (például ter-
melés, szolgáltatás, szellemi szféra) vagy az alkalmazottak száma szerint – ahogyan ez
korábbi kutatások alkalmával történt (Róbert [1986], Róbert–Sági [1997]). Az ilyen kü-
lönbségtételek valószínûleg még élesebbé tennék a szakképzési és az akadémiai út, illet-
ve a politikai lojalitás és a felhalmozott politikai tõke hatásai közti különbségét.

Elemzésünk kétségtelenül elfed bizonyos különbségeket. A kulturális, illetve a politi-
kai tõke felhalmozása olyan beruházások, amelyek másfajta hozadékkal járnak a nagy-
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vállalkozók, mint a kisvállalkozók esetében; a hagyományos termelõi és szolgáltatói te-
vékenységet végzõ iparosok és kereskedõk, mint az újfajta pénzügyi, számítástechnikai
vagy ehhez hasonló szolgáltatásokat nyújtó vállalkozók esetében. Nyilván vizsgálni kel-
lene, hogy a felhalmozott különféle tõkék milyen mértékben növelik a vállalkozók külön-
bözõ csoportjaiba való belépés esélyét, milyen függvényszerû kapcsolatot mutat a befek-
tetések megtérülése, s hogy ezek az összefüggések mennyire egyenes vonalúak. Ezeket a
kutatásokat viszont már nem országos reprezentatív mintán, hanem a célcsoportokra
koncentráló mintákon kell elvégezni. Talán remélhetõ, hogy az itt bemutatott kutatási
eredmények, az ebben a tanulmányban feltárt mechanizmusok a további, a vállalkozások
különbözõ szintjeire, típusaiba való bekerülésre vonatkozó vizsgálatok számára árnyal-
tabb hipotézisek megfogalmazását és tesztelését teszik lehetõvé a jövõben.
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