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A	felmérés	adatai	

A	felmérés	ideje:	 2012.	május	-	június	
Minta:	 17	768	nő	és	férfi,	életkoruk:	14	év	fölött	(az	

országok	népességét	tükröző,	reprezentatív	minta)	
Országok:	 16	európai	ország	(Ausztria,	Dánia,	Franciaország,	

Nagy-Britannia,	Görögország,	Magyarország,	
Olaszország,	Lengyelország,	Portugália,	Románia,	
Oroszország,	Spanyolország,	Svájc,	Törökország,	
Ukrajna)	

Módszer:	 Személyes/telefonos	interjúk	
Intézet:	 GfK	Nuremberg,	Németország	
	



	

	 	

A	modern	munkavégzés	világa	
folyamatos	változásban	van.	
Ennek	megfelelően	a	
munkaerővel	kapcsolatos	
elvárások	is	folyamatosan	
változnak:	a	szakmai	
teljesítmény	önmagában	nem	
elegendő	a	munkaerő-piacon	
való	tartós	fennmaradáshoz.	
Éppen	ezért	az	Európa	Tanács	
és	több	európai	kormány	
számos	olyan	programot	
dolgozott	ki,	amelyek	
hozzájárulnak	a	munkahelyi	
sikerek	eléréséhez	és	az	
országok	gazdaságának	
megerősítéséhez	szükséges	
készségek	fejlesztéséhez.	Hogy	
melyek	ezek	a	készségek?	
Mobilitás,	rugalmasság,	
kezdeményező	készség	és	
elkötelezettség	az	élethosszig	
tartó	tanulás	iránt	-	csupa	olyan	
tulajdonság,	amelyek	
mindenekelőtt	a	vállalkozókra	
jellemzők.	Az	önfoglalkoztatás	
már	most	is	nagy	
népszerűségnek	örved	szerte	
Európában,	és	az	Amway	2012-
es	Európai	Vállalkozói	Jelentése	
szerint	a	közeljövőben	tovább	
nő	a	jelentősége.			

A	vállalkozói	lét	megerősítése	
hozzájárul	Európa	gazdasági	
növekedéséhez	és	jólétéhez,	de	
teljes	potenciálja	csak	a	
gazdaság,	a	politika	és	a	
tudomány	széles	körű	
összefogásával	bontakoztatható	
ki.		Az	oktatás	fejlesztése	és	a	
gyakorlati	mentorálási	
programok	csak	néhány	azon	
kezdeményezések	közül,	
amelyek	csökkenthetik	a	
kudarctól	való	félelmet.	Az	
Amway	2012-es	Európai	
Vállalkozói	Jelentése	számos	
adattal	demonstrálja,	hogyan	
vélekednek	az	emberek	az	
önfoglalkoztatásról;	a	jelentés	
kiterjedését	és	rendszerességét	
tekintve	is	egyedülállónak	
tekinthető.	A	dokumentum	
célja,	hogy	tovább	ösztönözze	a	
vállalkozói	léttel	kapcsolatos	
nyilvános	párbeszédet	és	
felhívja	a	figyelmet	a	vállalkozás	
fontosságára,	valamint	a	
modern	gazdaságok	kiemelt	
társadalmi	célcsoportjaira	
	

	

Michael	Meissner,		
az	Amway	Europe	vállalati	ügyekért	felelős	
alelnöke	

Bevezetés	
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Az	Amway	2012-es	Európai	Vállalkozói	jelentése	szerint	a	vállalkozás,	
mint	foglalkoztatási	forma	hatalmas	lehetőségekkel	rendelkezik,	
különösen	az	olyan	válságtól	sújtott	országokban,	mint	Görögország.	
Ugyanakkor	az	önfoglalkoztatás	fő	gátját	továbbra	is	a	kezdő	
vállalkozásoknak	nyújtott	finanszírozás	és	a	támogatások	hiánya	jelenti.	
Emiatt	Európában	nincs	megfelelően	kiaknázva	a	vállalkozásban	rejlő	
potenciál,	és	gazdasági	lehetőségek	mennek	veszendőbe.	A	
finanszírozáson	túl	a	vélekedés	és	a	hozzáállás	megváltoztatása,	
valamint	a	vállalkozással	kapcsolatos	oktatás	megerősítése	is	szükséges	
a	vállalkozási	tevékenység	előmozdításához.	Ahhoz	tehát,	hogy	le	tudjuk	
győzni	ezeket	az	akadályokat,	és	előre	tudjunk	lépni,	kiemelkedően	
fontos	a	köz-	és	magánszféra	kezdeményezéseinek	összefogása.	Hiszünk	
abban,	hogy	az	önfoglalkoztatás	hozzájárulhat	Európa	gazdasági	
növekedéséhez,	új	munkahelyek	teremtéséhez	és	az	innovációhoz.	
Elsődleges	feladatunknak	tekintjük	a	„vállalkozók	felbátorítását”.		
Pontosan	ezért	léptünk	együttműködésre	az	Amway-jel,	hiszen	közös	
célunk,	hogy	népszerűsítsük	a	vállalkozói	gondolkodást,	készségeket	és	
szellemet.	

Előszó	

Andy	Goldstein,	a	Ludwig-Maximilians-
Universität	(München,	Németország)	
Vállalkozási	Központjának	igazgatója	
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Az	önfoglalkoztatás	egyre	nagyobb	szerepet	kap	a	jövőben		
Négy	megkérdezett	európaiból	három	(azaz	78%-uk)	arra	számít,	
hogy	tíz	év	múlva	a	vállalkozói	létforma	szerepe	a	modern	
munkavégzés	világában	legalább	olyan	fontos,	vagy	fontosabb	lesz,	
mint	ma.	A	megkérdezetteknek	csak	11%-a	gondolta	úgy,	hogy	a	
vállalkozói	létforma	fontossága	csökken,	11%-uk	pedig	nem	tudott	
választ	adni	a	kérdésre.	
	

Átlagosan	a	16	országban	megkérdezett	európaiak	kétharmada	kedvezően	vélekedik	az	önfoglalkoztatásról	
Az	Európa-szerte	tapasztalható	pozitív	hozzáállás	az	előző	évhez	képest	kis	mértékben	csökkent,	de	
továbbra	is	magasnak	tekinthető	Az	önfoglalkoztatás	megítélése	a	dán	válaszadók	körében	a	legkedvezőbb	
(85%),	tehát	továbbra	is	a	dánok	vezetik	ezt	a	listát.	A	felmérésben	részt	vevő	országok	közül	Franciaország	
(77%)	megőrizte	második,	Nagy-Britannia	(75%)	pedig	harmadik	helyét.	Az	önfoglalkoztatásról	
Magyarországon	(47%),	Ausztriában	és	Németországban	(35%)	és	Portugáliában	(33%)	vélekednek	a	
legkedvezőtlenebbül.	Az	önfoglalkoztatási	potenciál	Görögországban	(50%),	valamint	Svájcban	és	
Törökországban	(48-48%)	a	legmagasabb.	Továbbra	is	a	németek	tervezik	a	legkevésbé	egy	új	vállalkozás	
indítását:	a	válaszadóknak	csak	kevesebb	mint	egyharmada	(27%)	gondol	erre	(lásd	az	5.	oldalon	lévő	
diagramokat).	2010-hez	és	2011-hez	képest	nem	változott	az	átlagos	önfoglalkoztatási	potenciál	Európában.	
Az	európaiak	a	saját	vállalkozás	alapításával	kapcsolatos	legfontosabb	motiváló	tényezőként	említik	a	
„munkáltatótól	való	függetlenséget”	(45	százalék),	az	„önmegvalósítást,	vagyis	a	lehetőséget	a	saját	ötleteik	
megvalósítására”	(38	százalék)	és	a	„másodállásból	származó	jövedelmet”	(33%).	Ugyanakkor	továbbra	is	
számos	akadály	áll	a	vállalkozás	indítása	előtt.	A	legnagyobb	akadályok	a	„kezdőtőke	hiánya”	(57%),	a	
„bizonytalan	gazdasági	helyzet”	(44%)	és	a	„kudarctól	való	félelem”	(35%)	(lásd	még	a	8.	oldalon).	
Különösen	az	európai	pénzügyi	bizonytalanság	befolyásolja	az	emberek	vállalkozással	kapcsolatos	
hozzáállását:	a	görögök	79%-a,	a	dánok	64%-a	és	a	spanyolok	59%-a	szerint	a	bizonytalan	gazdasági	helyzet	
akadályozza	az	önfoglalkoztatást.	A	bizonytalan	gazdasági	helyzet	a	törököket	(12%)	és	az	oroszokat	(16%)	
aggasztja	a	legkevésbé.	A	válaszadók	különösen	Dániában	(94%),	Ausztriában	és	Nagy-Britanniában	(86-
86%),	Olaszországban	és	Spanyolországban	(85-85%),	valamint	Németországban	(84%)	és	Svájcban	(81%)	
számítanak	arra,	hogy	a	vállalkozói	létforma	szerepe	lendületet	kap	elkövetkező	tíz	évben.	Különösen	a	
felsőfokú	végzettségűek	vélik	úgy,	hogy	a	vállalkozói	létforma	egyre	nagyobb	teret	hódít	a	jövőben.	Az	
egyetemi	diplomával	rendelkezők	85%-a	szerint	a	vállalkozói	létforma	legalább	ennyire,	vagy	még	fontosabb	
lesz	a	jövőben,	míg	a	felsőfokú	végzettség	nélküliek	esetén	ez	az	arány	csak	76%.	Az	idei	jelentés	tehát	
rámutat	arra,	hogy	a	felsőfokú	végzettséggel	nem	rendelkező	európaiak	kétharmada	érdeklődik	a	
vállalkozás	iránt;	ugyanakkor	az	európai	jogszabályi	keretek	nem	számolnak	kellőképpen	ezzel	a	potenciállal,	
és	nem	is	támogatják	azt	(lásd	a	10.	oldalon).			Ami	a	vállalkozók	profilját	illeti,	az	európaiak	egyetértenek	
abban,	hogy	a	vállalkozók	önállóbban	dönthetik	el,	hol	dolgozzanak	(45%),	megvan	a	bátorságuk	ahhoz,	
hogy	új	utakra	lépjenek	(45%)	és	rugalmasabban	oszthatják	be	az	idejüket”	(40%)	-	további	részletekért	
kérjük,	lapozzon	a	10.	oldalra.	

A	vállalkozói	létforma	Európa-szerte	nagy	elismertségnek	örvend,	ugyanakkor	a	
potenciális	vállalkozók	száma	országonként	jelentős	eltérést	mutat	

A	2012-es	Amway	Európai	Vállalkozói	Jelentés	főbb	
eredményei	



	

	 	

	
A	vállalkozói	létforma	kedvező	megítélésnek	örvend	az	európai	országokban	
	Az	európaiak	több	mint	kétharmada	vélekedik	kedvezően	az	önfoglalkoztatásról.	Bár	ez	az	arány	2011-hez	
képest	kis	mértékben	csökkent,	továbbra	is	magasnak	mondható	(2010:	69%,	2011:	72%,	2012:	69%).	Az	
önfoglalkoztatás	megítélése	a	dán	válaszadók	körében	a	legkedvezőbb	(85%),	akik	ezzel	megtartották	vezető	
helyüket	a	felmérésben	részt	vevő	országok	listáján	(2011:	88%);	Franciaország	(76%)	megőrizte	második,	Nagy-
Britannia	(75%)	pedig	harmadik	helyét.	Ugyanakkor	a	kedvező	megítélés	aránya	néhány	országban,	különösen	
Nagy-Britanniában	(7%-kal)	és	Ausztriában	(6%-kal)	csökkent	a	2011-es	értékekhez	képest.			
	
Magas	potenciál	és	a	vállalkozói	rés		
Az	önfoglalkoztatási	potenciál	Görögországban	(50%),	valamint	Svájcban	és	Törökországban	(48-48%)	a	
legmagasabb.	Továbbra	is	a	németek	tervezik	a	legkevésbé	új	vállalkozás	indítását:	a	válaszadóknak	csak	
kevesebb	mint	egyharmada	(27%)	gondolt	erre.	2010-hez	és	2011-hez	képest	nem	változott	az	átlagos	
önfoglalkoztatási	potenciál	Európában.	A	saját	vállalkozásukban	dolgozók	aránya	Görögországban	a	
legmagasabb	(21%),	ezt	követi	Olaszország	és	Svájc	(13-13%),	valamint	Portugália	(10%).	A	lista	utolsó	helyén	
Oroszország	és	Dánia	áll	(3-3%).	A	„vállalkozói	rés”3	tehát	meglehetősen	nagy	eltérést	mutat	a	vizsgált	
országokban.	Ugyanakkor	felvetődik	a	kérdés,	hogy	mi	az	oka	annak,	hogy	viszonylag	kevés	válaszadó	
nyilatkozott	úgy,	hogy	saját	vállalkozásában	dolgozik.	A	potenciális	vállalkozók	vágyait	és	célkitűzéseit,	valamint	
a	vállalkozás	alapításával	szemben	álló	akadályokat	részletesebben	a	jelen	brosúra	6-9.	oldala	ismerteti.	A	
„vállalkozói	rés”	Lengyelországban,	Törökországban	és	Svájcban	a	legmagasabb.	A	vállalkozói	tevékenységekkel	
kapcsolatos	tudományos	kutatások	ugyanakkor	nem	adnak	általános	magyarázatot	ezekre	az	adatokra.	A	
Világbank	és	az	IFC4	statisztikái	nem	támasztják	alá	azt	a	feltételezést,	hogy	ezekben	az	országokban	a	túlzott	
bürokrácia	miatt	lenne	erősebb	ez	a	hatás.	A	pénzügyi	válság	és	az	európai	gazdasági	helyzet	nyilvánvalóan	
jelentős	tényezőnek	számítanak.	A	magas	munkanélküliségi	ráta	és	a	jövedelemszerzési	lehetőségek	hiánya	
erőteljes	ösztönzést	jelentenek	az	emberek	számára	egy	saját	vállalkozás	beindítására.	Ugyanakkor	csak	gyenge	
korreláció	figyelhető	meg	egy	ország	aktuális	gazdasági	helyzete	és	az	önfoglalkoztatásra	való	hajlandóság	
között.	A	kutatók	úgy	vélik,	hogy	az	adott	helyzet	számos	tényező	együttes	hatására	vezethető	vissza,	amelyek	
közül	több	tényezőt	kulturális	szempontok	határoznak	meg.	Napjainkban	például	általános	gyakorlat,	hogy	a	
kockázatvállalási	hajlandóságot	az	adott	kulturális	háttérrel	állítják	összefüggésbe:	Több	tanulmány	is	
megerősítette,	hogy	a	„kockázatvállalással	kapcsolatos	magatartás	[...]	erősen	befolyásolja	a	
magánvállalkozások	alapítását	és	fennmaradását.”5		
	
Közös	európai	erőfeszítések	a	helyzet	javítására	
Az	Európai	Unió	vezetői	felismerték,	hogy	a	magánvállalkozások	ösztönzése	fontos	szerepet	játszik	a	globalizált	
világ	gazdasági	nehézségeinek	leküzdésében.	A	témával	több	kisebb	kezdeményezés	mellett	az	átfogó	„Europe	
2020”	program	foglalkozik,	mivel	a	korábbi	Lisszaboni	Szerződés	nem	érte	el	a	kívánt	hatást.	A	szervezők	2012	
nyár	végén	számos	nyilvános	konzultáció	keretében	igyekeztek	megtalálni	azokat	a	lépéseket	

A	vállalkozói	rés	mértékének	meghatározása,	és	stratégiák	kidolgozása	ennek	csökkentésére.	A	
vállalkozással	kapcsolatos	kutatások	jelenlegi	helyzete	és	az	Európai	Unió	szerepe	

Az	önfoglalkoztatásról	Európa-szerte	kedvezően	
vélekednek	

Amway	Európai	Vállalkozói	Jelentés,	2012	



	

„Az	Európában	tapasztalható	alacsony	vállalkozói	kedv	nem	a	európaiak	
vállalkozással	kapcsolatos	ellenérzésének	köszönhető,	sokkal	inkább	olyan	-	
egyébként	leküzdhető	-	szerkezeti,	adminisztratív	és	kulturális	okokra	
vezethető	vissza,	amelyek	hátráltatják	a	magánvállalkozás	alapítását.”	
	
Európai	Tanács:	„Európának	több	vállalkozóra	van	szüksége	–	nyilvános	
konzultáció”6	

Az	önfoglalkoztatásról	alkotott	véleményem...	
	 pozitív	

	
negatív	
	

nem	tudja/nem	válaszolt	
	

Átlag		
	
Dánia		
Franciaország		
Nagy-Britannia		
Olaszország		
Lengyelország		
Oroszország		
Görögország		
Ukrajna		
Svájc		
Portugália		
Spanyolország		
Románia		
Ausztria		
Törökország		
Németország		
Magyarország	

Az	európaiak	69%-a	vélekedik	
kedvezően	az	önfoglalkoztatásról	A	szervezők	2012	nyár	végén	számos	nyilvános	konzultáció	keretében	

igyekeztek	megtalálni	azokat	a	lépéseket,	amelyek	hozzájárulhatnak	az	
„Entrepreneurship	2020”	intézkedési	terv	céljainak	megvalósításához.	A	
program	egyik	legfőbb	állítása:	„A	vállalkozók,	a	vállalkozás	és	a	
vállalkozói	kultúra	ösztönzése	[...]	elengedhetetlen	lépés	az	európai,	a	
nemzeti	és	a	regionális	döntéshozók	számára	a	munkahelyteremtés	és	a	
gazdasági	fellendülés	elérésében.”6,	7	



	

A	potenciális	vállalkozók	számára	a	legfontosabb	célkitűzés	az	önmegvalósítás	és	a	
választás	szabadsága	

A	saját	vállalkozás	indításával	kapcsolatos	döntést	befolyásoló	vágyak,	célok	és	okok	
részletes	áttekintése.	Görögország:	a	vállalkozók	országa.	

	

Az	Amway	2012-es	Európai	Vállalkozói	Jelentése	szerint	az	átlagos	vállalkozó	fiatal,	egyetemi	diplomával	
rendelkező	férfi.	A	30	év	alatti	válaszadók	78%-a	kedvezően	vélekedik	az	önfoglalkoztatásról	(az	összes	
korcsoportban	ez	az	arány	69%).	Ebben	a	korosztályban	csaknem	minden	második	válaszadó	(48%)	el	tudná	
képzelni,	hogy	saját	vállalkozást	indít	(az	összes	korcsoportban	ez	az	arány	39%).	A	férfiak	(2012:	71%,	2011:	
75%)	kissé	kedvezőbben	ítélik	meg	a	vállalkozói	létformát,	mint	a	nők	(2012:	67%,	2011:	68%).	A	nők	elfogadási	
aránya	2011-hez	képest	nem	változott	(éves	szinten	1%-kal	mozdult	el),	míg	a	férfiak	elfogadási	aránya	csekély	
mértékben	(éves	szinten	4%-kal)	csökkent.		Más	kutatási	projektek	is	hasonló	következtetésekre	jutottak.	
Például	a	Max	Planck	Gazdaságkutató	Intézet	szerint	„a	férfiak	átlagosan	jóval	nagyobb	eséllyel	lesznek	
magánvállalkozók,	mint	a	nők,	és	az	önfoglalkoztatás	valószínűsége	a	kor	előrehaladtával	csökken.”8	Mivel	az	
EU-ban	a	magánvállalkozóknak	mindössze	egyharmada	nő,	az	Európai	Tanács	úgy	határozott,	hogy	a	vállalkozói	
létforma	népszerűsítésére	szolgáló	intézkedési	terv	egyik	fő	célkitűzése	a	nők	ösztönzése	és	felbátorítása	
legyen.7	Ami	a	vállalkozói	létforma	kedvező	megítélését	illeti,	a	jelentés	rámutat,	hogy	meglehetősen	nagy	
különbség	figyelhető	meg	az	egyetemi	végzettségű	(79%)	és	egyetemi	diploma	nélküli	válaszadók	(67%)	
arányában.	Ez	összhangban	van	azzal,	hogy	a	diplomások	számára	a	vállalkozás	indítása	mellett	szóló	legfőbb	
érv	az	„önkifejezés,	azaz	a	lehetőség	a	saját	ötletek	megvalósítására”	(48%,	felsőfokú	végzettség	nélküliek	
körében:	37%,	a	teljes	mintában:	38%).	A	végzettség	szerinti	eltérés	Ausztriában	a	legmagasabb	(18%).	Ami	az	
önfoglalkoztatás	mellett	szóló	érveket	és	ösztönző	tényezőket	jelenti,	a	megkérdezett		európaiak	a	saját	
vállalkozás	alapításával	kapcsolatos	legfontosabb	motiváló	tényezőként	említik	a	„munkáltatótól	való	
függetlenséget”	(2012:	45%,	2011:	46%),	az	„önmegvalósítást,	vagyis	a	lehetőséget	a	saját	ötleteik	
megvalósítására”	(2012:	38%,	2011	38%)	és	a	„másodállásból	származó	jövedelmet”	(2012:	33%,	2011:	28%).	
Míg	az	első	két	helyen	álló	érv	2011-hez	képest	nem	változott,	a	megszerezhető	mellékes	jövedelem	fontossága	
2012-ben	5%-kal	nőtt.	A	„másodállásból	származó	jövedelmet”	a	román	(55%),	a	görög	(48%)	és	a	dán	(47%)	
válaszadók	az	átlag	alatt	értékelik.	A	saját	vállalkozás	indítása	Görögországban	számít	a	leginkább	a	
munkanélküliség	alternatívájának,	illetve	a	munkaerőpiacra	való	visszatérés	eszközének:	a	görögök	51%-a	így	
tekint	az	önfoglalkoztatásra,	míg	a	többi	országban	ez	az	arány	átlagosan	22%	.	A	legtöbb	országban	nem	
mutatható	ki	erős	korreláció	a	munkanélküliségi	arány	és	a	vállalkozók	száma	között.Ahogyan	arra	korábban	is	
utaltunk,	a	2012-es	jelentés	szerint	a	legmagasabb	vállalkozói	potenciál	és	a	legmagasabb	önfoglalkoztatási	
arány	Görögországban	tapasztalható.	A	tudományos	élet	szereplői	egyetértenek	abban,	hogy	a	jelenlegi	
gazdasági	és	pénzügyi	válság	fokozta	a	vállalkozások	számát	(a	„lehetőség	szülte	vállalkozások”	helyett	a	
„kényszervállalkozások”	kerültek	előtérbe).	Ám	ezek	a	vállalkozások	nem	lesznek	mind	sikeresek.10	Ennek	
megfelelően	az	önfoglalkoztatás	nem	tekinthető	a	legígéretesebb	eszköznek	a	válság	leküzdésére.	Csak	olyan	
stabil	koncepciók	lehetnek	sikeresek,	amelyek	valós	piaci	igények	kielégítését	célozzák	
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A	vállalkozásban	rejlő	lehetőségek	és	problémák	Görögországban		
	
A	felmérésben	részt	vevő	többi	országhoz	képest	a	vállalkozók	
Görögországban	örvendenek	a	legnagyobb	elismerésnek:	itt	a	válaszok	
csaknem	minden	kategóriában	az	átlag	felett	voltak	(a	munkahely	
szabad	eldöntése:	70%	az	átlagos	45%-hoz	képest;	jobb	
kapcsolatépítési	lehetőségek:	58%	az	átlagos	40%-hoz	képest;	
bátorságuk	ahhoz,	hogy	új	utakra	lépjenek:	66%	az	átlagos	45%-hoz	
képest;	jobb	szakmai	képességek:	37%	az	átlagos	23%-hoz	képest;	
jövedelmi	lehetőségek:	39%	az	átlagos	26%-hoz	képest;	az	új	ismeretek	
és	a	továbbképzés	nagyobb	szerepe:	40%	az	átlagos	16%-hoz	képest).	
Ez	a	jelenség	összhangban	van	azzal,	hogy	Görögországban	magas	
(21%)	a	magánvállalkozók	aránya.	Az	önfoglalkoztatás	kedvező	
megítélése	ellenére	az	ország	pénzügyi	helyzete	veszélyezteti	a	
vállalkozók	számának	növekedését.	A	görögök	79%-a	szerint	az	
önfoglakoztatás	legfőbb	akadálya	„a	bizonytalan	gazdasági	helyzet”,	
ezt	követi	a	„kezdőtőke	hiánya”	(74%)	és	a	„támogatások	hiánya”	
(62%).	

Az	egyetemi	diplomával	rendelkező	
válaszadók	79%-a	kedvezően	
vélekedik	az	önfoglalkoztatásról,	
míg	az	egyetemi	diplomával	nem	
rendelkezők	körében	ez	az	arány	
67%	

Az	alábbi	tényezők	közül	Ön	szerint	melyek	a	
magánvállalkozás	indítása	mellett	szóló	legfőbb	érvek?	

A	munkáltatótól	való	függetlenség,	saját	főnököm	lehetek	

Önmegvalósítás,	lehetőség	a	saját	ötletek	megvalósítására	
	

Mellékes	jövedelmi	lehetőségek	

A	család,	a	szabadidő	és	a	munkaidő	
jobb	összeegyeztethetősége	

Visszatérés	a	munkaerőpiacra,	a	
munkanélküliség	alternatívája	

„Azoknál,	akik	a	munkanélküliségből	
menekülnek	bele	a	vállalkozásba,	csak	az	adott	
iparágra	jellemző	szakismeretek	és	
tapasztalatok	járulnak	hozzá	jelentősen	a	
vállalkozás	túlélési	esélyeihez.”	
	
Baptista,	R./Karaöz,	M./Mendonça,	J.	(2007):	
„Jénai	gazdasági	kutatási	tanulmányok:	A	
vállalkozások	háttere,	a	humántőke	és	az	
induló	vállalkozások	sikere”.10	



	

	 	

Az	akadályok	legyőzése	és	pozitív	ösztönzéssé	alakítása	

A	vállalkozói	létformával	kapcsolatos	félelmek,	hiányosságok	és	
problémák	részletes	áttekintése,	és	a	lehetséges	megoldások	
elemzése		
A	vállalkozás	előtt	álló	akadályok	
Egy	vállalkozás	előtt	számos	akadály	tornyosul,	de	még	mindig	elsöprő	többségben	vannak	azok	az	
emberek,	akik	új	munkahelyeket	szeretnének	teremteni	és	új	üzleti	lehetőségekre	vágynak.	Az	
intelligens,	innovatív,	fenntartható	és	kreatív	növekedés	feltételeinek	megteremtése	érdekében	az	
akadályokat	pozitív	motiváló	tényezőkké	kell	alakítani.	A	legnagyobb	akadályok	minden	országban	a	
„kezdőtőke	hiánya”	(57%),	a	„bizonytalan	gazdasági	helyzet”	(44%)	és	a	„kudarctól	való	félelem”	(35%).	A	
„kezdőtőke	hiánya”	különösen	Görögországban	lassítja	a	vállalkozói	létforma	terjedését.	Ám	nemcsak	a	
nehéz	gazdasági	helyzetben	lévő	országoknak	kell	szembenézniük	a	finanszírozási	problémákkal:	
Németország	viszonylag	stabil	gazdasági	helyzete	ellenére	a	megkérdezett	németek	69%-a,	a	románok	
67%-a	így	vélekedik.		A	kezdőtőke	megszerzése	a	legkevésbé	a	briteket	aggasztja:	mindössze	35%-uk	
említette	ezt	a	tényezőt.	A	„közfinanszírozás	hiányát”	a	görög	válaszadók	62%-a,	a	spanyolok	43%-a	és	a	
dánok	32%-a	tekinti	akadálynak.		
	
Stratégiák	az	akadályok	leküzdésére		
Az	Európai	Tanács	nyilvános	konzultációk	keretében	igyekezett	megoldást	találni	a	problémákra,	
melynek	során	a	szervezők	ötleteket	és	javaslatokat	kértek	a	vállalkozások	előtt	álló	nehézségek	
leküzdésére,	valamint	az	adminisztratív	és	pénzügyi	támogatás	megerősítésére,	különösen	a	vállalkozás	
alapítását	követő	első	néhány	évre	vonatkozóan.6	A	pénzügyi	világválság	befolyásolja	az	emberek	
vállalkozással	kapcsolatos	megítélését:	a	görögök	79%-a,	a	dánok	64%-a	és	a	spanyolok	59%-a	szerint	a	
bizonytalan	gazdasági	helyzet	akadályozza	az	önfoglalkoztatást.	Még	a	németek	57%-a	is	akadályozó	
tényezőként	tekint	a	gazdasági	helyzetre.	A	bizonytalan	gazdasági	helyzet	a	törököket	(12%)	és	az	
oroszokat	(16%)	aggasztja	a	legkevésbé.	Ez	természetesen	még	jobban	kihangsúlyozza	a	vállalkozás	
indítása	előtt	álló	szubjektív	vagy	objektív	akadályok	egyéni	értékelését	befolyásoló	kulturális	
érzékenységet.	A	tudományos	kutatások	egyértelműen	bizonyították,	hogy	a	kulturális	tényezők	és	
dimenziók	hatással	vannak	a	vállalkozás	indításával	kapcsolatos	elhatározásra.	Korábban	is	említettük,	
hogy	az	önfoglalkoztatásról	Magyarországon	(47%),	Ausztriában	és	Németországban	(35%)	és	
Portugáliában	(33%)	vélekednek	a	legkedvezőtlenebbül,	közülük	pedig	továbbra	is	a	németek	azok,	akik	a	
legkevésbé	tervezik	egy	vállalkozás	indítását.	Ez	egy	kulturális	jelenségnek	köszönhető:	a	német	
társadalom	nagy	része	igényli	a	biztonságot,	és	különösen	tart	a	kudarctól.11	Ugyanakkor	ez	a	kapcsolat	
fordítva	is	működik:	egy	tudományos	elemzés	arra	is	rámutatott,	hogy	minél	kedvezőbben	vélekedik	
valaki	a	vállalkozásról,	és	minél	jobban	támogatja	őt	ebben	a	társadalmi	környezete,	annál	erősebb	
szándékkal	és	lendülettel	vág	bele	vállalkozásába.12	A	kulturális,	társadalmi	és	pszichológiai	hatásokon	
kívül	objektív	akadályok	(például	jogi	és	gazdasági	jellegű	gátak)	is	megfigyelhetők.	Például	a	sikertelenül	
vállalkozó	németek	vagy	az	osztrákok	nagyobb	valószínűséggel	találták	szembe	magukat	jelentős	
nehézségekkel	a	magán	és	üzleti	finanszírozás	területén	saját	országukban,	mint	a	vállalkozásbarát	
környezetben,	például	Nagy-Britanniában	vagy	Dániában	működő	vállalkozók.13,14	
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A	válaszadók	27%-a	szerint	a	
„közfinanszírozás/támogatás	hiánya”	és	
a	„jelentős	adminisztratív	nehézségek”	
jelentik	a	legfőbb	akadályt	az	
önfoglalkoztatás	előtt.	

(a	válaszadók	
átlaga	az	
összes	
országban)	

Az	alábbi	tényezők	közül	melyek	akadályozzák	
az	önfoglalkoztatást?	

Bizonytalan	gazdasági	helyzet	
	

Átlag	
	

Görögország	

	
Dánia	

	
Spanyolország	
	

Németország	
	

Olaszország	
	

Svájc	
	

Ausztria	
	

Magyarorszá
g	
	

Lengyelország	
	

Franciaország	
	

Portugália	
	

Nagy-
Britannia	
	

Románia	
	

Ukrajna	
	

Oroszország	
	

Törökország	
	

„Az	új	vállalkozások	hozzájárulnak	a	technológiai	
szerkezetváltáshoz,	a	meglévő	termékek	vagy	szolgáltatások	
kiterjesztéséhez	és	modernizálásához,	ezáltal	új	kihívást	
jelentenek	a	már	működő	vállalkozások	számára.”		
	
EFI	–	Kutatási	és	Innovációs	Szakértői	Tanács15	



	

	 	

A	potenciális	vállalkozók	már	rendelkeznek	a	jövőben	szükséges	
képességekkel	

Várakozások,	ellentétek	és	értékelések:	A	vállalkozói	létforma	
szerepének	áttekintése.	
	
A	megkérdezett	európaiak	78%-a	arra	számít,	hogy	tíz	év	múlva	a	vállalkozói	létforma	szerepe	a	modern	
munkavégzés	világában	legalább	olyan	fontos,	vagy	fontosabb	lesz,	mint	ma.	A	megkérdezetteknek	csak	
11%-a	gondolta	úgy,	hogy	a	vállalkozói	létforma	fontossága	csökken.		
A	válaszadók	különösen	Dániában	(94%),	Ausztriában	és	Nagy-Britanniában	(86-86%),	Olaszországban	és	
Spanyolországban	(85-85%),	valamint	Németországban	(84%)	és	Svájcban	(81%)	számítanak	arra,	hogy	a	
vállalkozói	létforma	szerepe	legalább	ekkora,	vagy	nagyobb	lesz	az	elkövetkező	tíz	évben.	
Franciaországban	(23%),	Görögországban	(22%)	és	Lengyelországban	(18%)	úgy	vélik,	hogy	a	vállalkozói	
létforma	szerepe	csökkeni	fog	a	modern	munkavégzés	világában.	Ezekhez	az	eredményekhez	
(Görögország	kivételével)	viszonylag	alacsony	önfoglalkoztatási	arány	is	társul	az	adott	országokban.	
Különösen	a	felsőfokú	végzettségűek	vélik	úgy,	hogy	a	vállalkozói	létforma	egyre	nagyobb	teret	hódít	a	
jövőben.	Az	egyetemi	diplomával	rendelkezők	85%-a	szerint	a	vállalkozói	létforma	legalább	ennyire,	vagy	
még	fontosabb	lesz	a	jövőben,	míg	a	felsőfokú	végzettség	nélküliek	esetén	ez	az	arány	csak	76%.	Ám	a	
közvélekedés	szerint	a	vállalkozói	létformának	nincsenek	mély	gyökerei	az	európai	kultúrában.	Emiatt	
széles	körű	egyetértés	bontakozott	ki	abban,	hogy	le	kell	küzdeni	a	tényleges,	meglévő	akadályokat.16	
	
A	jelen	és	a	jövő	vállalkozóinak	jelleme	és	képességei		
Ami	a	vállalkozók	profilját	illeti,	az	európaiak	egyetértenek	abban,	hogy	a	vállalkozók	önállóbban	
dönthetik	el,	hol	dolgozzanak	(45%),	megvan	a	bátorságuk	ahhoz,	hogy	új	utakra	lépjenek	(45%)	és	
rugalmasabban	oszthatják	be	az	idejüket”	(40%)	–	ezek	a	tulajdonságok	egytől	egyig	megegyeznek	az	„Új	
munkakörökhöz	új	készségek”17	című	Európai	Uniós	kezdeményezésben	leírtakkal.	Ez	a	program	az	
„Europe	2020”	elnevezésű	stratégia	része,	amely	olyan	problémákra	keresi	a	választ,	mint	az	emelkedő	
munkanélküliség,	az	élethosszig	tartó	tanulási	lehetőségek	megteremtése	és	fenntartása,	valamint	az	
oktatás	és	a	munkakörnyezet	közötti	rés	csökkentése.	A	kampány	egyik	fő	célkitűzése	a	vállalkozók	
feltételeinek	javítása.	A	segítő	intézkedések	között	szerepel	például	speciális,	vállalkozói	ismeretek	
oktatása,	vagy	második	lehetőség	megteremtése	azoknak	a	vállalkozóknak,	akiknek	első	vállalkozási	
kísérlete	kudarcba	fulladt.	A	2020-as	Vállalkozási	Intézkedési	Tervben	a	Tanács	arra	kérte	a	tagállamokat,	
hogy	maximum	2-3	évre	csökkentsék	a	becsületes	vállalkozók	„csőd”	státuszát	annak	érdekében,	hogy	
ezek	a	vállalkozók	minél	hamarabb	új	lapokkal	el	tudják	indítani	új	vállalkozásukat.18	Az	emberek	Európa-
szerte	(az	adott	ország	pénzügyi	fenyegetettségétől	függetlenül)	úgy	gondolják,	hogy	a	vállalkozók	fő	
erényei	az	önállóság,	a	rugalmasság	és	a	bátorság.		Például,	a	görögök	70%-a	egyetért	abban,	hogy	az,	
hogy	a	„vállalkozók	önállóan	eldönthetik,	hol	szeretnének	dolgozni”	egyértelműen	megkülönbözteti	a	
vállalkozókat	a	munkavállalóktól.		Ez	a	tulajdonság	Németországban	és	Dániában	is	hasonlóan	fontos	
(59-59%),	ugyanakkor	Romániában	(33%),	Törökországban	(26)	és	Nagy-Britanniában	(15%)	már	jóval	
kisebb	jelentőséget	tulajdonítanak	neki.	A	vállalkozói	profil	megítélésében	ugyancsak	fontos	szerepet	
játszik	az	a	tulajdonság,	hogy	a	„vállalkozóknak	megvan	a	bátorságuk	ahhoz,	hogy	új	utakra	lépjenek”:	
ezt	különösen	Dániában	(80%),	Németországban	(75%)	és	Görögországban	(66%)	tartják	lényegesnek,	
míg	az	ukrán	(26%),	a	török	(25%)	és	az	orosz	(23%)	válaszadók	körében	ez	a	tulajdonság	elhanyagolható.	
Az	Amway	2012-es	Európai	Vállalkozói	Jelentése	rámutatott	arra,	hogy	a	vállalkozói	potenciál	nincs	
teljesen	kiaknázva.		
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Az	európaiak	78%-a	arra	számít,	
hogy	tíz	év	múlva	a	vállalkozói	
létforma	szerepe	a	modern	
munkavégzés	világában	legalább	
olyan	fontos,	vagy	fontosabb	lesz,	
mint	ma.	

A	magas	végzettségű	fiatalok,	valamint	a	középkorú	és	idősebb	
dolgozóknak	megvan	az	erejük	és	eltökéltségük	arra,	hogy	
kihasználják	ezt	a	lehetőséget.	Jelentős	erőt	képviselnek	továbbá	a	
nők	is,	akik	a	személyes	helyzetüket	befolyásoló	körülmények	
javulása	esetén	tovább	bővíthetik	a	vállalkozók	táborát.	Továbbra	is	
fontos	feladat	tehát	a	feltételek	javítása,	valamint	annak	az	
üzenetnek	a	kihangsúlyozása,	hogy	a	vállalkozás	gazdasági	és	más	
területeken	(például	az	önkifejezés,	az	egyéni	időbeosztás	és	a	
függetlenség	területén)	is	jó	kilátásokat	kínál	az	emberek	számára.	

A	vállalkozók	mely	tekintetben	különböznek	a	munkavállalóktól?	
Ön	az	alábbi	állítások	közül	melyikkel	ért	egyet?	
	

...	önállóan	dönthetik	el,	hol	dolgozzanak	

...	megvan	a	bátorságuk	ahhoz,	hogy	új	utakra	lépjenek	

…	rugalmasabban	oszthatják	be	az	idejüket	

…	jobb	hálózatépítők,	könnyebben	
létesítenek	kapcsolatot	másokkal	

…	jobb	szervezők	

	
...	magasabb	jövedelmet	érhetnek	el	

…	jobb	szakmai	készségekkel	rendelkeznek	

...	fontosabbnak	tartják	az	új	ismeretek	
megszerzését	és	a	szakképzést	

„Az	EU	számára	elengedhetetlenül	fontos	
egy	olyan	környezet	kialakítása,	amely	
segíti	a	vállalkozókat	a	kockázatok	
felvállalására	és	új	vállalkozások	indítására.	
A	sikertelen	vállalkozók	továbbra	is	
vállalkozók	maradnak,	és	értékes	
erőforrásként	kell	rájuk	tekintenünk...	
Éppen	ezért...	meg	kell	nekik	adnunk	a	
második	esélyt.”	
	
Európai	Tanács:	„Fókuszban	a	vállalkozói	
létforma	népszerűsítése	az	informális	
Versenyképességi	Tanácsban“.18	
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