
 

  

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Az Amway 2013-as kutatása az önfoglalkoztatás megítéléséről 
Magyarországon és Európában 

Kevesen állnának saját lábra, de javult a vállalkozók megítélése 
 

Budapest, 2013. november 18. – Még mindig a magyarok a legborúlátóbbak egy saját vállalkozás 
indításával kapcsolatban, azonban a tavalyi évhez képes valamivel javult az önfoglalkoztatás 
megítélése, derült ki az Amway reprezentatív felméréséből, amelyet huszonnégy országban 
végeztek el. Saját vállalkozást leginkább a felsőfokú végzettséggel rendelkezők illetve a harminc 
év alattiak indítanának. 
 
Az Amway vállalatcsoport 2013-ban is elvégezte az önfoglalkoztatással és vállalkozóvá válással 
kapcsolatos felmérését. Idén összesen huszonnégy országban végezték el a kutatást, amelyből kiderül, 
hogy a magyaroknak mindössze 30 százaléka tudja elképzelni, hogy saját vállalkozást indít. Ez az 
arány csak Németországban (26 százalék) és Japánban (17 százalék) alacsonyabb. Biztató viszont, 
hogy idén 6 százalékkal növekedett azoknak a száma, akik pozitívan vélekednek a vállalkozói 
létformáról (53 százalék), de ez még mindig 17 százalékkal alacsonyabb, mint a megkérdezett 
országok átlaga.  

 
„A jelentés általános célja, hogy kiemelje az egyes országokban jelen lévő vállalkozók gazdasági 
potenciálját, és segítséget nyújtson a leendő vállalkozóknak abban, hogy valóra váltsák az 
elképzeléseiket” - mondta Michael Meissner, az Amway Europe vállalati ügyekért felelős alelnöke. „Az 
Amway célja, hogy minél inkább ösztönözze a nőket, időseket és fiatalokat arra, hogy elindítsák saját 
vállalkozásukat, miközben a vállalkozók érdekeit is képviseli” – mondta Meissner.  
 
Magyarországon a harminc év felettiek körében a férfiak a vállalkozóbb szelleműek, 57 százalékuk 
állna saját lábára, míg a nők esetén ez az arány 50 százalék. A harminc év alatti korosztály esetén 
azonban szinte nincs különbség a két nem között (nők: 69 százalék, férfiak: 68 százalék).  
 
És mi motiválhat abban, hogy elindítsuk saját vállalkozásunkat? A legtöbb válaszadó szerint az 
önfoglalkoztatás egyik legnagyobb előnye a munkáltatótól való függetlenség (35 százalék). Ezt követi a 
másodállásból származó jövedelem megszerzése (27 százalék) valamint a saját ötletek 
megvalósításának a lehetősége (27 százalék). Kevesen, a megkérdezettek mindössze 10 százaléka 
gondolja úgy azonban, hogy egy vállalkozás valós alternatívája lehet a munkanélküliségnek.  
 
A vállalkozói kedv azonban továbbra is alacsonynak mondható Magyarországon, a válaszadók 84 
százaléka tart attól, hogy nem lenne sikeres, ami 14 százalékkal magasabb, mint a nemzetközi átlag. 
Ennek három fő oka van: a pénzügyi akadályok (52 százalék), a gazdasági helyzet (52 százalék) 
valamint a munkanélküliségtől való félelem (25 százalék). Érdekesség, hogy a harminc év alattiak 
inkább tartanak attól, hogy nem lennének sikeresek egy saját vállalkozásban. Az alacsony vállalkozói 
kedvhez hozzájárulhat az is, hogy a válaszadók 74 százaléka gondolja, hogy Magyarország kevésbé 
vállalkozóbarát.  



 
 
Egy vállalkozás indításához a magyarok 46 százaléka tartja nélkülözhetetlennek az állami 
támogatásokat valamint a kezdő hiteleket, ami valamivel magasabb, mint a nemzetközi átlag (42 
százalék). Kevésbé tartják azonban fontosnak a vállalkozási ismeretek oktatását és az üzleti 
képességek fejlesztését (11 százalék) valamint az üzleti hálózatokon keresztül történő mentorálást és 
támogatást (11 százalék). 
 
 
Néhány szó az Amwayről: 

A Direct Selling News Global 100 rangsorában a 2012-ben 11,3 milliárd dolláros globális árbevételt 
elért Amway a világ első számú közvetlen értékesítési vállalata, amely a világ 100-nál is több 
országában és területén van jelen, és több mint 3 millió termékforgalmazója és több mint 21 000 
munkatársa segíti munkáját. Az 1959-ben az egyesült államokbeli Adában Rich DeVos és Jay Van 
Andel vállalkozók által alapított és jelenleg is ottani székhellyel üzemelő Amway fogyasztói termékeket 
és üzleti lehetőségeket kínál, melyek mögött egy globális mezőgazdasági, gyártási és logisztikai ellátási 
lánc áll.  

Világszerte 75 kutató-fejlesztő és minőségellenőrző laboratóriumban több mint 900 tudós, mérnök és 
műszaki szakember dolgozik azon, hogy segítse termékfejlesztési tevékenységeket, és bővítse 
tudományos ismereteit. Az Amway legnépszerűbb márkái a NUTRILITE™ vitaminok, ásványi anyagok 
és étrend-kiegészítők, az ARTISTRY™ bőrápolók és színes kozmetikumok, valamint az eSpring™ 
víztisztító rendszerek.   

A vállalattal kapcsolatos információkért látogasson el a globalnews.amway.com oldalra. 

Az Amway Globális vállalkozói jelentéssel kapcsolatos információkért látogasson el a következő 
oldalra: 
http://www.amwayentrepreneurshipreport.tum.de/ 
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