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A Világbank jelentése új kapcsolatokat tár fel a fenntartható gyors 
növekedés és a munkahelyteremtés között  

WASHINGTON, péntek, 2018, november 16— A feltörekvő gazdaságokban a gyorsan növekvő vállalatok  

az új munkahelyek és eladások több, mint  50%-át adják, annak ellenére, hogy mindössze az összes gyártó 
és szolgáltató vállalat 20%-át teszik ki.   Ezek a cégek dominóhatást fejtenek ki a többiekre a megnövekedet t  

kereslet által, és/vagy oly módon, hogy jobb hozzáférést biztosítanak a különböző inputokhoz. 

A Világbank Csoport új „Gyorsan növekvő cégek : Tények, feltételezések  és politikai választási lehetőségek 

a feltörekvő gazdaságok számára” címmel megjelent jelentése elismeri, hogy a gyorsan növekvő cégek 
különleges képességei magukra vonták a politikai döntéshozók érdeklődését, akik szeretnék tudni , hogyan 
lehet még több különösen jól teljesítő cég alapítását ösztönözni annak érdekében, hogy a gazdasági 

teljesítmény növekedjen.  A jelentés a következő országokban végzett cégdinamikai elemzéseken alapul:  
Brazília, Elefántcsontpart, Etiópia, Magyarország, India, Indonézia, Mexikó, Dél- Afrika, Thaiföld, Tunézia,  

és Törökország.  

A jelentésben foglalt elemzés szerint a termelékenység és a gyors növekedés közötti kapcsolat gyakran 

gyenge. Ennek az az oka, hogy a cégek számos okból kifolyólag nőhetnek, nem kizárólag a technikai 
hatékonyság miatt. A jelentés feltárja, hogy sok esetben a gyors növekedési szakaszokat nehéz 
fenntarthatóvá tenni és nehéz előre jelezni. A cégek dinamizmusának javítására és a munkahely-teremtésre 

kialakított politikai stratégiáknak nem szabad kizárólag a potenciális nyertesekre fokuszálniuk. Ehelyett a 
jelentés által a „növekvő vállalkozások ABC-jének” nevezett elemeket kell támogatniuk: (a) az elosztási 
hatékonyság javítását, (b) az értékesítő és a vásárló vállalatok közötti átgyűrűző hatások erősítését, valamint  

(c) a cégek képességeinek fejlesztését.  

“Sok országban az olyan növekedési modelleknek, amelyek sikeresek lehettek  a múltban, új k ihívásokkal 
kell szembenézniük, és támogatniuk  kell a munkahelyteremtést,” mondta Ceyla Pazarbasioglu, a 
Világbank Igazságos Növekedésért, Pénzügyekért és Intézményekért Felelős Alelnöke.  “Együtt 

dolgozunk különböző ügyfél-országokkal hogy támogassunk olyan politikai beavatkozásokat, amelyek a 
cégekkel és vállalkozókkal szemben támasztott követelményekhez igazodnak.   Számos, a közszférában 
működő intézmény számára az ilyen politikai stratégiák  megvalósítása azon képességükön múlik , hogy 

mennyire tudják  segíteni az innovációt, a termelékenységet, illetve a cégek növekedését úgy, hogy közben 

figyelemmel k ísérik  és magukévá teszik  a globális jó gyakorlatokat.”  

A jelentés szerint a legtöbb, fejlődő országokban található gyors növekedésű cég nagyon különböző 
szektorok és régiók között oszlik meg, valamint többségük közepes vagy nagy vállalatként indult.  A jelentés 

ezért azt javasolja, hogy azok a közpolitikák, amelyeknek a célja a vállalati dinamizmus és növekedés 
elősegítése, ne hangsúlyozzák túl a méretet, szektort, technológiai tartalmat vagy földrajzi elhelyezkedést a 

szakpolitikai beavatkozások kritériumaként.  

A jelentés javasolja továbbá a céges adatok minőségének és hozzáférhetőségének javítását, a szakpolitikai 

értékelések használatának és terjedelmének bővítését, emellett azt, hogy erősíteni kell az intézmények azon 
képességét, hogy tudják támogatni a vállalkozói készségeket. Mindezek kulcsfontosságú prioritások ahhoz,  

hogy a gyors növekedést biztosító szakpolitikák megvalósulhassanak . 



“A gyors növekedés fenntartása k ihívást jelent a legtöbb cég számára. A jelentés megállapításainak központi 
eleme az a felismerés, hogy fontos az innováció, fontosak a globális kapcsolatok , hálózatok , jó vezetési 

gyakorlatok , és a finanszírozáshoz való hozzáférés a gyors növekedési szakaszok létrehozásában,” mondta 
Najy Benhassine, a Világbank Finanszírozási, Versenyképességi és Innovációs Igazgatója. “A jelentés 
leleplezi azt a mítoszt, hogy a gyors növekedés bizonyos szektorokra jellemző, illetve attól függ, hogy egy 

cég high-tech és/vagy startup.   A bizonyíték  alapú szakpolitikákra való nagyobb odafigyelés ezen csatornák 
működésének elősegítése érdekében valószínűleg nagyobb termelékenységhez és vállalati növekedéshez 

vezet, mint a „következő egy milliárd dolláros startup” gyakran hiábavaló keresése,” tette hozzá. 

A teljes jelentés letöltéséhez kérjük látogasson el: 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30800 

Média kapcsolat: 

Washingtonban: Elena Gex Renjel, (202) 473-1708, egex@worldbank.org  
Brüsszelben: Oliver Joy, ojoy@worldbank.org 

Bukarestben: Ana Catauta, +4021.201.03.88, acatauta@worldbank.org 
 

 
Ha többet kíván megtudni a Világbank vállalkozásokkal kapcsolatos munkájáról, látogassa meg a 

következő honlapot: www.worldbank.org/competitiveness  
 

Kövessen minket a Twitteren:  

https://twitter.com/WorldBankPSD  
https://twitter.com/infoDev  
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