
A nemzetközi kutatás 
koncepcionális modellje

A Global Entrepreneurship Monitor (Globális
Vállalkozói Monitor, GEM) a világ legnagyobb,
vállalkozói adatokat tartalmazó információforrása;
1999-ben indult tíz ország részvételével a London
Business School és a Babson College kezdeménye-
zéseként; 2018-ban 49 országban zajlott kutatás.
Románia 2007-ben csatlakozott, és 2015-ig min-
den évben részt vett a felmérésekben. Ezek ered-
ményeirõl a Dézsi-Benyovszki-Szabó-Györfy-
Nagy (2017) tanulmányban olvashatunk. A stan-
dardizált adatfelvételek, valamint a minden évben
azonos formában feltett kérdések teszik lehetõvé
az országok összehasonlítását és a változók idõbe-
li alakulásának nyomon követését. 

A GEM-kutatás adatgyûjtési célkitûzései a kö-
vetkezõk: 1) a vállalkozói attitûdök, a vállalkozói
tevékenység és a vállalkozói aspirációk országok
közötti különbségeinek mérése; 2) a nemzeti szin-
tû vállalkozási aktivitás természetének és befolyá-
soló tényezõinek az azonosítása; 3) a vállalkozás
ösztönzését elõsegítõ gazdaságpolitikák azonosítá-
sa és kutatása (Kelley-Singer-Herrington 2016).

A kutatás elméleti alapjául a GEM-koncepcio-
nális modellje szolgál (lásd 1. ábra), amely az ál-
talános társadalmi, kulturális, politikai és gazda-
sági tényezõk, illetve és a keretfeltételek összefüg-
géseit ábrázolja. Ezek befolyásolják az adott ország
lakosságának vállalkozáshoz fûzõdõ attitûdjeit, 
a vállalkozói aktivitást, a vállalkozói adottságokat 
és a vállalkozói aspirációkat. A keretfeltételek az
egyes országok fejlettsége függvényében eltérõ 2019/10
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módon és mértékben befolyásolják az elsõdleges gazdaságot, amely már régebben
alapított, 42 hónapnál idõsebb, megállapodott cégekbõl áll. Mind a vállalkozás,
mind az elsõdleges gazdaság megállapodott vállalatai hatással vannak a gazdasági
növekedésre. A keretfeltételek eltérõ módon hatnak a különbözõ fejlettségû orszá-
gokban. Az alapvetõ feltételek az erõforrás-vezérelt országok esetében elsõdlegesek,
a hatékonyságemelõk a közepesen fejlett, hatékonyság-orientált nemzetek esetében
kulcsfontosságúak. A legfejlettebb, innováció-vezérelt országoknál pedig az innová-
ció és a vállalkozási tényezõk befolyása erõsödik fel (Szerb-Petheõ 2014).

GEM-koncepcionális modell

– – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Forrás: Kelley-Singer-Herrington 2016

A GEM meghatározása szerint vállalkozásnak tekinthetõ minden új üzleti egység
létrehozási kísérlete magánszemélyek, csoportok vagy már létezõ üzleti vállalkozá-
sok által. A GEM által alkalmazott mutatószámok a következõk (a 18–64 év közötti
válaszadók százalékában kifejezve):

– születõben levõ vállalkozói ráta: a válaszadó új vállalkozás indítása céljából az
utóbbi 12 hónapban konkrét lépéseket tett (például telephely keresése, üzleti terv
készítése), a tervezett vállalkozásban a válaszadó teljes vagy részleges tulajdonnal
rendelkezik, a vállalkozás az utóbbi három hónapban még egyetlen alkalommal sem
fizetett béreket;

– új vállalkozói ráta: a válaszadó jelenleg egy új vállalat tulajdonosa/menedzsere
(legalább három hónapja, de legfeljebb 42 hónapja fizet béreket);

– kezdõ vállalkozói ráta: a fenti két mutató összege, azzal a megjegyzéssel, hogy
ha egy vállalkozó egyben születõben levõ és új vállalkozó is, akkor csak egyszer
vesszük figyelembe a mutatók kiszámításánál;

– lehetõségmotivált kezdõ vállalkozói ráta: azon kezdõ vállalkozók aránya, akik azért
vállalkoznak, hogy jövedelmüket szinten tartsák, növeljék vagy függetlenséget érjenek el;

– kényszermotivált kezdõ vállalkozói ráta: azon kezdõ vállalkozók aránya, akik
azért vállalkoznak, mert nincs más megélhetési lehetõségük;18
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– megállapodott vállalkozói ráta: a válaszadó jelenleg egy megállapodott vállalat
tulajdonosa/menedzsere (legalább 42 hónapja fizet béreket);

– teljes vállalkozói ráta: a kezdõ vállalkozói ráta és a megállapodott vállalkozói rá-
ta összege (Bosma-Levie 2010. 13, 61.).

Vállalkozói aktivitás

A vállalkozói aktivitás országok szerint változik, és pozitívan korrelál a gazdasági
fejlettség szintjével. Az alacsony egy fõre jutó GDP-vel rendelkezõ országokban a ko-
rai fázisú vállalkozói ráta magas, fõként a kényszermotivált vállalkozók magas ará-
nyának következtében. A gazdaság fejlõdésével egyre fontosabb szerepet játszanak 
a gazdaságban a megállapodott vállalkozások, amelyek egyre több munkavállaló szá-
mára létesítenek stabil munkahelyeket, ezáltal alternatívát biztosítanak a vállalko-
zásindítással szemben. 

Az 1. táblázat tartalmazza a fontosabb vállalkozói rátákat a 2015-ös GEM kutatás-
ban résztvevõ európai uniós hatékonyság-vezérelt országokban.

1. táblázat
Vállalkozói aktivitás nemzetközi összehasonlításban (2015)

Forrás: Saját szerkesztés GEM APS 2015 alapján 
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Vállalkozói aktivitási
ráták (18-64 év
közötti népesség =
100%) 

Románia Bulgária
Horvát-
ország

Lengyel-
ország

Lett-
ország

Macedó-
nia

Magyar-
ország

Születõben levõ
vállalkozói ráta 

6,10 1,95 5,11 5,74 8,57 3,02 5,31

Új vállalkozások
tulajdonosai/
menedzserei 

5,05 1,51 2,58 3,52 6,01 3,09 2,70

Korai fázisú
vállalkozói ráta (TEA) 

10,85 3,46 7,69 9,21 14,11 6,11 7,92

Férfi korai fázisú
vállalkozói ráta
(férfiak száma =
100%)

14,16 4,01 9,70 12,47 18,63 8,65 10,41

Nõi korai fázisú
vállalkozói ráta (nõk
száma = 100%)

7,49 2,90 5,68 5,96 9,76 3,51 5,50

Kényszermotivált
vállalkozói ráta (TEA
= 100%)

27,54 33,42 40,06 28,06 17,10 52,06 23,21

Lehetõségmotivált
vállalkozói ráta (TEA
= 100%) 

33,24 29,00 40,85 46,42 51,41 26,69 50,52

Megállapodott
vállalkozói ráta (EB)

7,50 5,44 2,81 9,52 9,59 5,91 6,49



Az elemzett országok közül Lettország rendelkezik a legmagasabb vállalkozói rá-
tákkal. A születõben levõ vállalkozói ráta, valamint a korai fázisú vállalkozói ráta Ro-
mánia esetében a második legnagyobb, a felnõtt korú lakosság 10,83%-a korai fázisú
vállalkozó. Bulgáriában és Macedóniában mérték a legalacsonyabb vállalkozói rátá-
kat, ami alól kivételt képez a kényszermotivált vállalkozói ráta, ami Macedónia ese-
tében a legnagyobb (52,06%). A megállapodott vállalkozói ráta értéke Horvátország-
ban a legkisebb.

A következõ táblázatban megvizsgáljuk a fontosabb vállalkozói rátákat Románia
esetén, nemek szerinti bontásban, tanulmányozva, hogy ezek a különbségek statisz-
tikailag szignifikánsak-e. Megfigyelhetõ, hogy minden vállalkozói ráta esetén maga-
sabb a férfiak aránya. Egyre több nõ választja a vállalkozói karriert, ennek ellenére
még mindig kétszer nagyobb a férfiak aránya a vállalkozókon belül (Díaz
García–Welter 2011). Csupán a megszûnt vállalkozói ráta esetén nem mutatható ki
szignifikáns különbség a két arány között. A legnagyobb különbséget a nõk és férfi-
ak aránya között a korai fázisú vállalkozói ráta esetén mértük. A romániai 18–64 év
közötti lakosság 7,10 százaléka férfi korai fázisú vállalkozó, míg 3,75 százaléka nõi
korai fázisú vállalkozó. Ha a motiváció szerint vizsgáljuk a korai fázisú vállalkozó-
kat, észrevehetõ, hogy kétszer több a lehetõségmotivált vállalkozók aránya, mint
azoké, akik azért kezdtek vállalkozni, mert nem volt más lehetõségük a megélhetés-
re (kényszermotivált vállalkozók). 

2. táblázat
A romániai vállalkozói aktivitás nemek szerint (2015)

Forrás: Saját számítás a GEM Románia APS 2015 alapján (szignifikáns különbségek 
5%-os szignifikanciaszinten félkövér számokkal jelölve)

A romániai vállalkozó profilja

A 3. táblázat a romániai vállalkozó profilját rajzolja meg. Általánosságban megfi-
gyelhetõ, hogy mindegyik vállalkozói ráta esetén magasabb a férfiak aránya. 

Lévesque és Minniti (2006) szerint az idõsebb korosztály kisebb valószínûséggel
válik vállalkozóvá, mivel az új vállalkozás indításának hasznossága a kor elõrehalad-
tával csökken. A vállalkozóvá válás valószínûsége általában a 35–44 éves korosztály
esetén a legnagyobb, ettõl a korosztálytól kezdve csökkenés figyelhetõ meg (Parker
2009). A legmagasabb vállalkozói ráták a 25–34, illetve a 35–44-es korcsoportokban
figyelhetõek meg, hiszen õk azok, akik már rendelkeznek a megfelelõ ismeretekkel
és tapasztalatokkal. Ebbe a két korcsoportba tartozik a korai fázisú vállalkozók közel20
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Vállalkozói aktivitási ráták 
(18–64 év közötti népesség = 100%)

Nõ Férfi Összesen

Születõben levõ vállalkozói ráta 1,85 4,25 6,10

Új vállalkozások tulajdonosai-menedzserei 1,95 3,10 5,05

Korai fázisú vállalkozói ráta (TEA) 3,75 7,10 10,85

Kényszermotivált korai fázisú vállalkozói ráta 1,00 2,00 3,00

Lehetõségmotivált korai fázisú vállalkozói ráta 2,70 4,80 7,50

Megállapodott vállalkozói ráta 2,85 4,65 7,50

Megszûnt vállalkozások 1,15 1,45 2,60



60, valamint a megállapodott vállalkozók több mint 50 százaléka. Az 55–64 éves kor-
osztály legnagyobb arányban a megállapodott vállalkozók esetében figyelhetõ meg.

3. táblázat
A romániai vállalkozó profilja (2015)

Forrás: Saját számítás a GEM Románia APS 2015 alapján 

A vállalkozástannal kapcsolatos szakirodalom szerint az iskolai végzettség nega-
tív kapcsolatban áll a vállalkozóvá válás valószínûségével, kivételt képez ez alól né-
hány fejlett ország, ahol az iskolai végzettség pozitív hatását mutatták ki
(Blanchflower 2004; Reynolds-Autio-Hay 2003). Kelley és társai (2015) arra a követ-
keztetésre jutottak, hogy az iskolázottság növeli az önhatékonyságot és az önbizal-
mat, növelve annak az esélyét, hogy ezek az egyének nem csupán egy vállalkozást
indítanak, hanem képesek lesznek eligazodni egy kompetitív és állandóan változó
gazdasági környezetben. Legmagasabb iskolai végzettséggel a megállapodott vállal-
kozók rendelkeznek, több mint 50 százalékuk legalább fõiskolai végzettségû. Ezek
aránya a legnagyobb az új vállalkozások tulajdonosai vagy menedzserei esetén
(23%). A megállapodott vállalkozók (55,0%), valamint az új vállalkozások tulajdono-
sai/menedzserei (53,2%) esetében a legmagasabb a háztartások jövedelme (felsõ
33%). Tehát 2015-ben a tipikus romániai kezdõ fázisú vállalkozó a következõ jellem-
zõkkel rendelkezett: férfi, 35–44-es korosztályba tartozik, legalább középfokú vég-
zettséggel és magas jövedelemmel rendelkezik. A tipikus romániai megállapodott
vállalkozó profilja ugyanebben az évben: férfi, ugyancsak a 35–44-es korosztályba
tartozik, fõiskolai végzettségû, magas jövedelemmel.
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Születõben
levõ
vállalkozó

Új vállalkozás
tulajdonosa-
menedzsere 

Korai fázisú
vállalkozó 

Megállapodott
vállalkozó 

Férfi 69,7 61,4 65,4 62,0

Nõ 30,3 38,6 34,6 38,0

18–24 21,5 14,9 18,0 6,0

25–34 28,1 24,8 27,2 20,0

35–44 30,6 36,6 32,7 31,0

45–54 9,9 9,9 10,1 21,3

55–64 9,9 13,9 12,0 21,3

Alapfokú 2,5 3,0 2,8 4,8

Középfokú 50,8 50,0 49,8 42,2

Fõiskolai 38,3 24,0 32,1 42,2

Felsõfokú 8,3 23,0 15,3 10,9

Alsó 33% 22,7 16,0 20,0 25,2

Középsõ 33% 31,8 30,9 30,5 19,8

Felsõ 33% 33,2 53,2 49,5 55,0

%

Nem

Korcsoport

Végzettség

Háztartás
jövedelme 



Vállalkozói attitûdök

A vállalkozói aktivitási ráták mellett a GEM-kutatás a vállalkozói attitûdök vizs-
gálatával is foglalkozik, hiszen ezen attitûdök befolyásolják a vállalkozói aktivi-
tást. Ha egy országban pozitív az attitûd a vállalkozásokkal szemben, ez kulturális
és szociális ösztönzést eredményez a potenciális és tényleges vállalkozók számá-
ra. A vállalkozói attitûdök az ország lakosságának a vállalkozókról alkotott vélemé-
nyét, a vele kapcsolatos magatartását fejezik ki. A következõ kérdéseken keresztül
kerültek elemzésre a vállalkozói attitûdök:

– Ön ismer személyesen olyan illetõt, aki az elmúlt két évben új vállalkozást ala-
pított?

– Az ön lakhelyének a körzetében az elkövetkezõ hat hónapban kedvezõ kilátá-
sok lesznek új vállalkozások alapításához?

– Ön rendelkezik kellõ ismeretekkel, képességekkel és tapasztalatokkal ahhoz,
hogy egy új vállalkozást alapítson?

– A bukástól (csõdtõl) való félelem akadályozza önt abban, hogy vállalkozást ala-
pítson?

– Ön szerint a legtöbb ember úgy véli, hogy a cégalapítás (vállalkozás) jó karrier-
lehetõséget kínál?

– Ön szerint az emberek nagyra értékelik, ha valaki egy sikeres vállalkozást el tud
indítani?

– Ön szerint az új sikeres vállalkozások gyakran jelennek meg a médiában (sajtó-
ban, tévében stb.)?

A 4. táblázat a 2015-ben GEM-kutatásban részt vevõ európai uniós hatékonyság-
vezérelt országok lakosságának vállalkozói attitûdjét mutatja be. Lengyelországban a
lakosság 43,23 százalékának van olyan ismerõse, aki a felmérést megelõzõ két évben
indított vállalkozást. Ez az arány a vizsgált országok esetében itt a legnagyobb. A leg-
kisebb értéket Horvátországban mérték, itt a népesség 24,61 százaléka rendelkezik
ilyen típusú ismerõssel. A legnagyobb arányban (37,77%) a macedóniai lakosság
gondolja úgy, hogy a felmérést követõ hat hónapban kedvezõ lehetõségek voltak vál-
lalkozás indítására. Lengyelországban és Macedóniában rendelkeznek a legnagyobb
arányban a megkérdezett személyek új vállalkozás indításához szükséges ismeretek-
kel, képességekkel és tapasztalatokkal. A leginkább kockázatvállaló lakosság Bulgá-
riában található, a népesség csupán 33,28 százaléka gondolja úgy, hogy a kudarctól
való félelem megakadályozná az új vállalkozás indításában. Ugyanakkor Romániá-
ban a legkevésbé kockázatvállaló a lakosság, a népesség 48,63 százaléka gondolja,
hogy a kudarctól való félelem gátolná új vállalkozás létrehozásában. Romániában 
a felnõtt korú lakosság háromnegyede (75,07%) gondolja úgy, hogy a sikeres vállal-
kozókat a társadalom elismeri, ezzel a legmagasabb értéket éri el a vizsgált országok
közül. Romániában a lakosság 72,41 százaléka tekinti a vállalkozóvá válást jó karri-
erlehetõségnek. Ez az arány Magyarország esetében a legkisebb. Macedóniában és
Romániában a társadalom szerint a médiában pozitívan vannak bemutatva a sikeres
vállalkozói történetek (71,13%, illetve 67,33%). Magyarországon a lakosság szerint 
a média nem segíti elõ a vállalkozói szellemet.

A szakirodalom szerint a vállalkozói attitûdök nagymértékben befolyásolják an-
nak a valószínûségét, hogy egy egyén új vállalkozást indít, hiszen a pozitív attitûd-
del rendelkezõ egyének közül kerülnek ki a jövõ vállalkozói, valamint ugyancsak õk
nyújthatnak támogatást a potenciális vállalkozóknak (Arenius–Minniti 2005;
Koellinger–Minniti–Schade 2013; Evald–Klyver–Christensen 2011). A vállalkozóvá
válás folyamatának kulcsfontosságú eleme a lehetõségek felismerésének képessége
(Ozgen-Baron 2007). A vállalkozástannal kapcsolatos szakirodalomban több kutatás 22
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4. táblázat
Vállalkozói attitûdök nemzetközi összehasonlításban (2015)

Forrás: Saját szerkesztés GEM APS 2015 alapján 

kimutatta, hogy a lehetõség felismerésének képessége növeli az egyén vállalkozóvá
válásának valószínûségét (például, Baron–Ensley 2006; Clarysse–Tartari–Salter 2011).
A vállalkozónak képesnek kell lennie kockázatos körülmények kezelésére, ezért 
nagyobb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezik (Arano–Parker–Terry 2010;
Minniti 2009). 

Az 5. táblázatban megvizsgáljuk a romániai lakosság azon jellemzõit, amelyek
meghatározzák a vállalkozókhoz és vállalkozásokhoz fûzõdõ viszonyukat nemekre
lebontva. Általánosságban elmondható, hogy a férfiak pozitívabb vállalkozói attitû-
dökkel rendelkeznek: nagyobb arányban ismernek személyesen olyan vállalkozót,
aki az elmúlt két évben indított új vállalkozást (36,63%); nagyobb arányban látnak
kedvezõ vállalkozásindítási lehetõséget lakóhelyük körzetében (35,67%); nagyobb
arányban rendelkeznek a vállalkozásindításhoz szükséges ismeretekkel, képességek-
kel és tapasztalatokkal (55,36%); kisebb arányban gondolják úgy, hogy a bukástól va-
ló félelem megakadályozná õket egy új vállalkozás indításában (42,40%). Ezen vál-
lalkozói attitûdök esetében a különbség nõk és férfiak között szignifikáns 5 százalé-
kos szignifikanciaszinten.

A társadalom vállalkozásokhoz fûzõdõ viszonyát, illetve a megkérdezett sze-
mély ezzel kapcsolatos véleményét a karrierlehetõség, a társadalmi elismertség és
a média vállalkozási attitûdök mérik. A megkérdezett személyek szerint a románi-
ai társadalom pozitívan ítéli meg a vállalkozókat, illetve vállalkozásokat. A vállal-
kozókat a társadalom elismeri, a vállalkozóvá válás magas társadalmi státuszt biz-
tosít, a vállalkozóvá válást kedvezõ karrierlehetõségnek látják, valamint a média
hozzájárul a vállalkozókról alkotott pozitív kép kialakításához.
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18–64 év közötti
népesség = 100%

Románia Bulgária
Horvát-
ország

Lengyel-
ország

Lett-
ország

Macedó-
nia

Magyar-
ország

Vállalkozó
személyes
ismertsége 

32,07 39,79 24,61 43,23 32,75 35,19 31,45

Lehetõség
felismerése 

33,26 15,84 22,30 32,89 34,73 37,77 25,34

Vállalkozásindítási
képesség 

46,30 35,17 47,52 55,92 49,08 54,44 38,67

Kudarctól való
félelem

48,63 33,28 34,42 47,80 38,60 34,33 41,82

Vállalkozás mint
jó karrierlehetõség

72,41 57,53 61,46 60,45 57,70 67,10 48,35

Sikeres
vállalkozások
magas társadalmi
elismertsége

75,07 71,51 42,34 55,69 58,18 57,07 68,39

A média
vállalkozásokhoz
fûzõdõ viszonya

67,33 49,28 47,48 51,50 54,85 71,13 33,36



5. táblázat
Vállalkozói attitûdök nemek szerint Romániában (2015)

Forrás: Saját számítás GEM APS 2015 alapján (szignifikáns különbségek 5%-os
szignifikanciaszinten félkövér számokkal jelölve)
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2019/10
Nõ 
(összes nõ = 100%)

Férfi 
(összes férfi = 100%)

Románia 
(18–64 év közötti
népesség = 100%)

Vállalkozó személyes
ismertsége 

27,52 36,63 32,07

Lehetõség felismerése 30,78 35,67 33,26

Vállalkozásindítási
képesség 

37,32 55,36 46,30

Kudarctól való félelem 54,85 42,40 48,63

Vállalkozás mint jó
karrierlehetõség

73,94 70,88 72,41

Sikeres vállalkozások
magas társadalmi
elismertsége

77,00 73,13 75,07

A média
vállalkozásokhoz
fûzõdõ viszonya 

68,83 65,89 67,33




