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Fiatalok a Kárpát-medence
térségeinek gazdaságában
•

A Kárpát-medence egyes nagytérségei jelentős
különbségeket mutatnak a fiatalok gazdaságban
betöltött szerepe tekintetében. A legkedvezőbb

A külhoni fiatal magyar vállalkozók vizsgálatának

munkaerőpiaci helyzetben a térség északnyugati

és támogatásának fontosságát elsősorban az adja,

és nyugati régióiban (Bécs, Pozsony és Budapest

hogy a vállalkozói életpálya érdemben tudja csök-

környéke) élő fiatalok vannak, míg a régiós rang-

kenteni a munkanélküliség és az elvándorlás veszé-

sor végén Észak-Magyarország, Kelet-Szlovákia és

lyét a fiatalok körében. A vállalkozások innovációra

a Délvidék állnak, itt a munkanélküliségi ráták a

és gazdasági versenyképességre gyakorolt pozitív

20%-os értéket is meghaladják a fiatalok körében.

hatása révén támogatásuk erősíteni tudja egy-egy

A Székelyföldet is magában foglaló Közép-Erdély

közösség versenyképességét is. Külhoni térségeink-

alig van ennél jobb helyzetben.

ben a fiatalok vállalkozásai további jelentőséggel
is bírnak, hisz a magyar közösségek fennmaradásá-

•

Az aktív korú népesség esetében az egyéni és tár-

nak, gazdasági érvényesülésének és gyarapodásnak

sas vállalkozók, ill. a családi gazdák (a későbbiekben

egyik zálogát jelenthetik.

együtt: önfoglalkoztatók) a teljes foglalkoztatotti

2016 nyarán és őszén készült Jelentésünkben azzal
a kérdéssel foglalkozunk, hogy milyen állapotban
vannak a külhoni magyar fiatalok vállalkozásai és
a magyar nemzetpolitika milyen eszközökkel tudja
helyzetüket érdemben befolyásolni, javítani.

állomány 13,5%-át teszik ki a Kárpát-medence egészében, ami összesen 1,6 millió főt jelent. Ez az
arány az EU átlagát (16,7%) alulról közelíti, ugyanakkor a térségen belüli különbségek jelentősek. A
régióban a 15–39 év közötti fiatalok az önfoglalkoztatók 35%-át teszik ki, melynél alacsonyabb arányszámok a térség nyugati felén, a dél-magyarországi
régiókban, valamint Erdély két anyaországgal
határos régiójában vannak.

A munkanélküliségi ráta alakulása a 15–39 év közötti fiatalok körében (%)

MUNKANÉLKÜLISÉGI
RÁTA A 15–39 ÉVESEK
KÖRÉBEN (%, 2011)
10 alatt
10–15
15–20
20–35
nincs adat

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás
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A fiatal vállalkozók (önfoglalkoztatók) száma és aránya (%)
A FIATAL (15–39 ÉVES)
ÖNFOGLALKOZTATÓK SZÁMA
Észak-Erdély / Északnyugati régió

74 300
50 000
30 000
10 000
300
Eszék-Baranya

Az önfoglalkoztatók aránya
a 15–39 évesek körében (%, 2011)
7 alatt
7–10
10–15
15 felett
nincs adat
Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás
Az EU ajánlása alapján jelen anyagban önfoglalkoztatónak nevezzük az egyéni és társas vállalkozókat, az egyéni és családi gazdálkodókat, valamint a szellemi szabadfoglalkozásúakat.

•

A vállalkozók iskolázottsági szintjében térségen-

hogy a 40 évnél fiatalabb vagy a 15–64 éves kor-

ként jelentős eltérések tapasztalhatók. Ha a fő-

osztályról van szó. Jellemzően a központi, illetve

iskolai és egyetemi végzettséggel rendelkezők

az azokhoz közel eső régiókban magasabb a felső-

arányát, illetve a felsőfokú végzettséghez kötött

fokú végzettség jelentősége, míg a vidék esetében

foglalkozások súlyát tekintjük, egyfajta centrum-

inkább az (alsó és felső) középszintű végzettséggel

periféria reláció rajzolódik ki függetlenül attól,

is űzhető tevékenységek vannak többségben.

A fiatal vállalkozók (önfoglalkoztatók) iskolázottsági megoszlása (%)
A FIATAL
ÖNFOGLALKOZTATÓK SZÁMA
(FŐ, 2011)
Észak-Erdély / Északnyugati régió

74 300
50 000
20 000
9 917
Észak-Magyarország

A ﬁatal önfoglalkoztatottak
iskolai végzettség szerinti
megoszlása
felső
képzetlen
középfokú
alapfokú
alsó középfokú
Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás
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felsőfokú

Hányan vannak a fiatal külhoni
magyar vállalkozók?

•	Míg Erdélyben és Kelet-Szlovéniában a vállalkozások
túlnyomó többsége a mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz, addig a Felvidék keleti felében
inkább az iparhoz, illetve az azt kiegészítő gépke-

•

•

A 40 évesnél fiatalabb magyar nemzetiségű kül-

zelő, összeszerelő, járművezetői tevékenységekhez

honi vállalkozók és önfoglalkoztatók létszámát

köthetők.

a népszámlálási adatok és munkaerőpiaci felmérések alapján negyvenezer fő körülire becsüljük.

A fiatal vállalkozók (önfoglalkoztatók) csoportját

Legtöbben közülük Erdélyben élnek, számukat 20–

tekintve azonban megfigyelhető az önálló vállal-

23 ezer főre tesszük, a Felvidéken mintegy 10–12

kozói szféra gazdasági struktúrájának átrendező-

ezer főnyi fiatal magyar vállalkozó működhet, míg

dése is. Erdélyben és a Muravidéken ez egyaránt a

a Délvidéken 4–5 ezer, Kárpátalján 2–3 ezer. A Mu-

primer szektorból történő gyors ütemű kiáramlást

ravidéken és Dél-Baranyában számuk nem éri el a

jelenti, ugyanakkor jelentős különbségek vannak

százas nagyságrendet.

abban, hogy mely foglalkozástípusok javára megy

Kik a külhoni fiatal
magyar vállalkozók?

végbe az átrendeződés.
•	Míg Kelet-Szlovéniában a felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások, illetve a
kereskedelem és az ipar szerepe nő meg a fiatalok

•

A fiatal vállalkozók kétharmada férfi. A legtöbbjük

körében, addig a három vizsgált erdélyi régióban

a 20-as évei legvégén vagy 30-as éveiben jár, álta-

(Észak-Erdély, Bánság, Közép-Erdély) a kereske-

lában házas vagy párkapcsolatban él.

delem és az ipar mellett a szakképzettséget nem
igénylő foglalkozások aránya növekszik. Felvidék
keleti felében ennek a folyamatnak éppen az ellenkezője figyelhető meg. Ebben a térségben az
ipar és építőipar szerepe a felső szintű foglalkozások csökkenésével jár együtt. Ez a folyamat azzal
magyarázható, hogy a külföldi ipari nagyvállalatok
megjelenése a kis helyi beszállítók létszámának bővülését, illetve a régió tranzitszerepének (logiszti-

•

A vállalkozók átlagosan egy gyermeket nevelnek:
40 százalékuknak egyetlen gyermeke sincsen még,
további 20 és 30 százalékuk pedig egy, illetve két
gyermeket vállalt eddig. A megkérdezett vállalkozók 60 százaléka tervez további gyermeket vagy
gyermekeket. Gyermekvállalási terveik megvalósításához véleményük szerint anyagi háttér, munkahely és lakás szükséges leginkább.

ka, szállítás, raktározás) növekedését segíti elő.
A gyermekvállalási tervek megvalósításához szükséges feltételek
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•	Középfokú iskolázottsága szinte mindenkinek van,

•

•

A vállalkozás formális elindítása előtt már tapasz-

de gyarapodó számban vannak köztük az egyetemi

talatot, kapcsolatokat és piacismeretet szereztek

végzettséggel rendelkezők.

az adott területen, s a vállalkozói tevékenységet
„kicsiben” és a legalitás határán már sikerrel meg

A gyarapodás és előrelépés útjaként az otthon-

is próbálták.

maradást választják a kivándorlással vagy külföldi

Mi kell a sikerhez?

munkavállalással szemben.
•

A külhoni magyarok által működtetett cégek személyes, családi és közösségi erőfeszítések árán

•	Egyéni tulajdonságok: bátorság, kitartás, szorgalom,

működnek: a vállalkozók hetente átlagosan 47 órát

innovativitás, nyitottság és szaktudás

dolgoznak, és gyakran használják közvetlen családi

•	Támogató családi környezet

és baráti környezetük fizetetlen munkaerejét úgy,
hogy ez a státusz legtöbbször nem formális, vagyis

•	Szakmai és piaci beágyazottság, kapcsolatok

a rokonok és barátok nem állnak e cégek alkalma-

•

zásában.

tudása.

Miként lesz a fiatalból
vállalkozó?

Milyen erősek a kivándorlási
szándékok a fiatal vállalkozók
körében?

•	Kétféle formában:
1. a már felépített családi gazdaság, családi vállalko-

•

zás átvételével, megöröklésével (jellemzően az épí-

A kivándorlási szándékkal rendelkezők aránya a
külhoni fiatal vállalkozók körében lényegesen ala-

tőiparban, a sajátos szakképzettséget igénylő szol-

csonyabb, mint a projekt keretében megkérdezett

gáltatási tevékenységekben);

külhoni középiskolások és egyetemisták körében:

2. önerőből, saját elhatározásból és cselekedetből.
•

A kockázatok reális értékelésének és vállalásának

míg a vállalkozók közel fele nem telepedne ki, ad-

A vállalkozók korábban alkalmazottként vagy ön-

dig a diákoknak valamivel több mint hatoda ezt az

foglalkoztatóként dolgoztak, esetleg tanultak. Az

utat választaná.

inaktivitás különböző formáiból nehéz kilépni a
vállalkozás világába.
a Kivándorlási szándék alakulása a külhoni vállalkozók (N = 458) és diákok (N = 2255) körében (%)
FIATAL VÁLLALKOZÓK

DIÁKOK

0%

10%

20%

30%

40%

50%

konkrét kivándorlási elképzelései vannak
kivándorolna, de nincsenek konkrét elképzelései
nem telepedne ki

60%
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80%

90%

100%

kivándorolna, de nem tudja még pontosan, hova
nem gondolkodott ezen

Forrás: HÉTFA kérdőíves vizsgálatok – 2016
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70%

Mit jelent a magyarsághoz
tartozás a fiatal vállalkozók
életében?

•	Ha a magyarság vállalása, a magyar nyelv ismerete
és a magyarországi kapcsolatok adott piaci helyzetben előnyt jelentenek az üzleti működésben,
akkor ezeket igyekeznek minél nagyobb mérték-

•

kozók elsősorban vállalkozók és csak másodsorban

•

•

ben kihasználni.

„Kifele” vállalkozók: a külhoni fiatal magyar vállal•

magyarok, kifele magyarságukat csak korlátozott

nak lenni, mert a külső üzleti kapcsolatok, a többségi

mértékben tartják megjelenítendőnek, jellemzően

vevőkkel, partnerekkel való sikeres kapcsolat megkí-

addig, amíg az támogatja üzleti sikerüket.

vánja a nyitottságot, a több nyelv használatát.

„Befele” magyarok: ugyanakkor a munkatársak ki-

•	Létezik egy bővülőnek látszó üzleti terület a vendég-

választásában, a vállalkozás inputjainak megszerve-

látás és az élelmiszer-gazdaság területén, a helyi ter-

zésében, a fogyasztókkal való kapcsolattartásban

mékek világában, ahol a helyi hagyományok, a szol-

kitüntetett helye és szerepe van a magyar nyelv hasz-

gáltatások/termékek magyar jellege és történetisége

nálatának és a lokális magyar kapcsolatrendszernek.

kimondottan az üzleti stratégia meghatározó eleme.

Miként viszonyulnak
a fiatal vállalkozók az állami
hatóságokhoz?

A megkérdezett magyar vállalkozók fontosnak
tartják cégük magyar identitását, ami leginkább
két dimenzióban érhető tetten: a munkatársak toborzásában érvényesített nemzetiségi szempontban és a magyar ügyfelek megcélzásában.

•

Ugyanakkor nem tartják tanácsosnak „csak” magyar-

•

A Világbank nemzetközi összehasonlító vizsgálata

A vállalkozások elsöprő többsége szinte teljesen

szerint a külhoni fiatal magyar vállalkozók jellemző-

homogén magyar munkaközösséggel működik, és

en jó szabályozási környezetben tevékenykednek.

a vezetők fontosnak is tartják a magyar nyelv hasz-

A Kárpát-medence országai közül a vállalkozások

nálatát az üzemműködés terén. A magyar kliensek

számára legjobb üzleti környezetet Ausztria, Szlo-

megcélzását szintén fontosnak tartják, és számot-

vénia és Szlovákia kínálja. Románia, Horvátország

tevő arányban alkalmaznak is sajátos marketing-

és Magyarország a 185 országot vizsgáló rangsor

stratégiákat e cél elérése érdekében. Az etnikai

élmezőnyének végén helyezkedik el, míg Szerbia és

szempont kisebb súllyal esik latba az üzleti együtt-

Ukrajna a vizsgált államok első felének vége felé.

működések kialakítása során.
Az Ease of Doing Business index értéke alapján elfoglalt helyezés az országrangsorban (2016)

AUSZTRIA

21

SZLOVÉNIA

29

SZLOVÁKIA

29

ROMÁNIA
HORVÁTORSZÁG
MAGYARORSZÁG

37
40
42

SZERBIA

59

UKRAJNA

83

Forrás: www.doingbusiness.org
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•

A Világbank jelentése a közepes és nagy méretű

•

vállalkozások üzleti környezetét vizsgálja. A fia-

Kárpátalján és Délvidéken a legerősebb, de ez is

tal külhoni magyar vállalkozók viszont jellemzően

inkább tekinthető enyhe-közepes erősségűnek.

mikrovállalkozásokat működtetnek, s talán ebből is

Erdélyben és Felvidéken alig érzékelnek hátrányt

fakadhat az, hogy a vállalkozó külhoni fiatalok szá-

nemzeti hovatartozásuk miatt abban az ágazat-

mára a Kárpát-medencében az állam inkább „ellen-

ban, ahol a cég működik.

ség, mint barát”.
•

A versenyhátrány a válaszadók érzékelése szerint

Milyen állapotban van
a vállalkozásokat támogató
üzleti ökoszisztéma?

Az államműködéstől a vállalkozók azt várják el, hogy
ne ártson. Már „jónak” értékelik azt, ha nem akadályozzák az állami hatóságok a mindennapi nyugodt
munkavégzést. Egyes térségekben (pl. Székelyföld)
az állami fellépés kimondottan erőszakos, büntető

•

A vállalkozások működését támogató üzleti kör-

jellegű, míg másutt (pl. Felvidék) elnézőbb a sza-

nyezet legfontosabb elemei a család és a vállal-

bálytalanságokkal szemben. Az államműködés mi-

kozótársak jelentette közvetlen szakmai kapcso-

nőségének javulásáról leginkább Kárpátalján és a

latrendszer. A külhoni fiatal magyar vállalkozók

Délvidéken számoltak be a vállalkozók.

legnagyobb üzleti segítőtársai a családtagok,
szemben magyarországi társaikkal, ahol probléma

Előny-e, Hátrány-e
magyarnak lenni?

esetén legtöbben a könyvelőhöz és az ügyvédhez
fordulnak. A család támogató szerepe minden külhoni térségben kiemelt fontosságú.

•

A fiatal vállalkozók jelentős része tapasztalt már
élete során etnikai vagy egyéb típusú diszkriminációt. Míg a megkérdezettek fele hasonlónak ítéli
meg egy magyar vállalkozó érvényesülési esélyét
egy, az államnemzeti többséghez tartozó vállalkozóéval, népes csoportot (43%-ot) alkotnak azok is,
akik sokkal vagy valamelyest nehezebbnek ítélik
meg a magyar vállalkozók helyzetét.
A külhoni magyar vállalkozók helyzetének megítélése a többségi nemzethez tartozó
vállalkozó helyzetéhez viszonyítva
62
54
44

46

42
36

25
13

9

24

6
9

3
sokkal rosszabbak
egy magyar
vállalkozó esélyei

0
inkább rosszabbak
egy magyar
vállalkozó esélyei

Erdély

8

8
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nincsen különbség
a magyar és a többségi
nemzethez tartozó
vállalkozók esélyei között

Felvidék

Vajdaság

0

inkább jobbak
egy magyar
vállalkozó esélyei

Kárpátalja

3

3

2

2

sokkal jobbak
egy magyar
vállalkozó esélyei

A segítség és támogatás forrása az üzleti életben a külhoni magyar
és a magyarországi vállalkozók körében (említések gyakorisága)
Kihez fordul, ha problémája van
a cégével?

Külhoni magyar vállalkozók,
%

Magyarországi vállalkozók (2016)i,
%

Család

65,2

40,4

Könyvelő

54,7

73,5

Más vállalkozók

42,4

33,9

Barátok

34,1

23,7

Ügyvéd

21,4

64,9

Tanácsadó

17,4

23,3

i

•

– A Hétfa Kutatóintézet által 2016 májusában statisztikailag reprezentatív mintán végzett kutatás a magyarországi nem mezőgazdasági
tevékenységű kis- és középvállalkozások körében (N = 500)

A banki hitelezés alig-alig finanszírozza a kisebb

•

vállalkozások növekedését, illetve folyamatos mű-

ban már lassan kiépülő vállalkozástámogató inf-

ködését. A mikrohitelezés rendszere csak néhány

rastruktúrák (pl. inkubátorházak, üzleti angyalok)

térségben épült ki. Ahol ezek a pénzügyi szolgálta-

teljesen hiányoznak.

tások elérhetőek, ott komoly segítséget nyújtanak

Mekkora a becsülete
a vállalkozói létnek
a külhoni magyar fiatalok
körében?

a vállalkozások likviditásának és előrelépésének
biztosításában.
•

A jellemzően vidékies térségekből a nagyvárosok-

Az állami és EU-pályázatok még alig-alig érték el a
magyar vállalkozókat. Jellemzően nem épült még
ki az a közvetítő szféra, ami nagy tömegben tudná
megszólítani a kisebb vállalkozásokat. A pályázási

•

•

döntés meghozatalakor a vállalkozók pragmatiku-

középiskolások és egyetemisták kétharmada gon-

san egyensúlyoznak saját fejlesztési terveik és a

dolja úgy, hogy a vállalkozóvá válás számára több

kiírások prioritásai között, a pályázatokról pedig

előnyt jelent, mint hátrányt, 73%-uk gondolja úgy,

hírlevelek formájában tájékozódnak szívesen.

ha lenne lehetősége és elegendő erőforrása, vállalkozásba kezdene, míg csupán 18% zárkózik el

Ahova eljutott a pályázati támogatások híre és ahol

teljesen a vállalkozói tevékenység folytatásától. A

kiépült a forráslehívás intézményrendszere, az jel-

felsőfokú tanulmányaikat végzők körében a vállal-

lemzően a nagyvárosok urbánus vállalkozói világa,

kozási szándék lényegesen magasabb, mint a kö-

ahol az átlagost meghaladó arányban vannak jelen az

zépiskolások körében.

informatika világában jártas, magas iskolázottságú
vállalkozók.
•

A fiatal magyar vállalkozók közül nagyon sokan a
pályázati támogatások rendszerével először a magyarországi forrásokon keresztül találkoznak.

•

A vizsgálat során megkérdezett külhoni magyar

•

A válaszadó diákok többsége a szolgáltatási szektorban képzeli el saját vállalkozását, ezen belül is
az információs technológia és kommunikáció, az
idegenforgalom és vendéglátás, valamint a humán
egészségügyi és szociális szolgáltatások területén.

A hagyományos vállalkozói, szakmai egyesületek a

Másodlagos, de nagytérségi összehasonlításban

kapcsolati tőke erősítését, a társadalmi elismerés

eltérő mértékű szerep jut a mezőgazdaságnak,

kinyilvánítását szolgálják, érdemi támogatást alig-

ami a Vajdaságban és Kárpátalján számít különö-

alig adnak a mindennapi működéshez.

sen népszerűnek.

Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről
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•

A diákok 58%-a gondolja úgy, hogy az iskolai tanulmányai nem segítették abban, hogy jobban megértsék a vállalkozók szerepét a társadalomban.
Ezzel szemben 37% vélte úgy, hogy tanulmányai
elegendő támpontot adnak a vállalkozók szerepének jobb megismeréséhez.

•

A vállalkozók megítélése a nagyvállalatok, a bankok és pénzintézetek felső vezetőihez, a köztisztviselőkhöz, illetve a politikusokhoz képest pozitívnak mondható. Összehasonlításképpen, míg a
diákok nagyjából 80%-a festett pozitív képet a vállalkozókról, addig a politikusokról térségtől függően 9–21% nyilatkozott pozitívan.
Mi a véleményed a következő csoportokról? – különböző társadalmi csoportok
megítélésének alakulása a pozitív vélemények részaránya alapján (%)
89 87 87 87
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82

86
70
57

58
53 56

56

50 50

47 47
37

35
13 15

szellemi
foglalkozásúak

vállalkozók

nagyvállalatok
felső vezetői

Erdély

Felvidék

Mit kíván a fiatal külhoni
magyar vállalkozó a magyar
államtól?
•

Vajdaság

köztisztviselők

9

politikusok

Kárpátalja

A tervek megvalósításához szükséges
támogatások formája (%)
Milyen támogatásra van szüksége
a tervek megvalósításához?

Válaszadók
aránya, %

tárgyi eszközök

83,7

pénzügyi erőforrás

62,7

illetve a működéshez, fejlesztéshez nélkülözhetet-

iroda vagy telephely

46,0

len tárgyi eszközöket.

üzleti kapcsolatok, hálózatok

44,9

mentorálás

39,5

Pénzügyi támogatást könnyen hozzáférhető, széles felhasználhatóságú, nem bürokratikus hitelek
és vissza nem térítendő támogatások formájában,

10

bankok vagy
hasonló intézmények
vezetői
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•	Személyre szabott képzést és tanácsadást (pl. a

érte el. A magyar állami támogatások széles körű

hazai falugazdász-hálózat mintájára működőt).

megnyitása a pályázati tapasztalattal már rendelkezőket szólította meg elsőként.

•	Hálózatépítési, kapcsolatteremtési támogatást,
tapasztalatcsere-lehetőséget a Kárpát-medence

•

más térségeiben működő vállalkozásokkal.
•

szabadúszók, valamint mikro-, kis- és középvállalkozások tulajdonosai, megalakulásuk tipikus eset-

Bátorítást, a vállalkozásalapítás nehéz döntésének

ben az „egyedül alapított startup” forgatókönyvét

meghozásához bíztatást.
•	Közreműködést térségi gazdaságfejlesztési programok kialakításához, ami biztosítja a gazdasági
teljesítmény növelését, az elvándorlás megállítását, az általános gazdasági környezet javítását. Ezt
jellemzően egy-egy kiemelkedő gazdasági jelentőségű nagyberuházással (turizmus, élelmiszer-gazda-

A támogatásra pályázó fiatalok jobbára önálló

követte.
•

A támogatásra pályázók egy kisebb csoportjában
beszélhetünk családi vállalkozásokról. Az induláshoz e vállalkozók leggyakrabban a saját maguk
vagy szűk környezetük megtakarításait és kölcsönét vették igénybe.

ság) tartják megvalósíthatónak.
•

A magyarországi piac megnyitását a magyarországi
értékesítési lehetőségek megteremtésével, illetve
a külhoni térségek és termékek népszerűsítésével.

Mit kíván a fiatal külhoni
magyar vállalkozó
a külhoni magyar politikától?
•	Védelmet a politikai indíttatású támadásokkal
szemben.
•	Helyi-térségi piacokhoz, az állami-önkormányzati
megrendelésekhez való hozzáférés lehetőségét.
•	Szabályozási előnyök kiküzdését az állami döntéshozói centrumokban.

Kiket értek el a 2016-ban
indított vállalkozástámogatási
pályázati felhívások
(Vajdaság, Kárpátalja, illetve a 2016
a Külhoni Magyar Fiatal Vállalkozók
Éve program)?
•

A magyar nemzetpolitika 2014-es gazdaságfejlesztési fordulatának keretében meghirdetett pályázati felhívások (Vajdaság, Kárpátalja, illetve fiatal
vállalkozók) híre elsősorban az urbánus, mobilis,
jómódú középosztályhoz tartozó vállalkozókat

Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről
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A vállalkozói lét pozitív (felső ábra) és negatív (alsó ábra) jelentéstartományai
a fókuszcsoportos beszélgetések tanulságai alapján
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Javaslatok
a nemzetpolitika
továbbfejlesztéséhez

•

Bővítsük a kezdő és nemrég alakult vállalkozások
számára elérhető, könnyen hozzáférhető, kedvezményes hitelek és vissza nem térítendő kis összegű támogatások nagyságát. Tegyük ezt elérhetővé
a Kárpát-medence minden magyarok által lakott
térségében, s – német mintára – biztosítsuk hozzáférhetőségét a magyar közösség gyarapodását
támogató más etnikumú vállalkozók számára is.

•

A vállalkozást indítani kívánó vagy már vállalkozó
fiatalok szakmai mentorálásának, támogatásának
infrastruktúrája minden kül- és belhoni térség-

A magyar nemzetpolitika mozgástere meglehetősen

ben fejletlen az egy Budapest kivételével, ami az

szűk a külhoni fiatalok vállalkozással kapcsolatos vé-

elmúlt időszakban jelentős előrelépést ért el a

lekedéseinek és magatartásának alakításában. A szűk

vállalkozásműködést támogató üzleti környezet

mozgásteret az elmúlt időszakig nem használtuk tel-

(ökoszisztéma) elemeinek kiépítésében. A buda-

jesen ki, holott a jelen vizsgálat eredményei arra utal-

pesti és külföldi jó gyakorlatok tapasztalatai alap-

nak, hogy a vállalkozás elindítása az otthonmaradás

ján hozzuk létre a fiatal vállalkozókat szakmai ta-

melletti döntést jelenti. Eredményeink szerint ráadá-

pasztalattal, piaci információval és kapcsolatokkal

sul a magyar vállalkozók ügyes és átgondolt üzletpo-

támogató Kárpát-medencei hálózatot.

litikával a helyi magyar közösségek megmaradásának
és megerősödésének alkotó részesei tudnak lenni.

•

A vállalkozások elindításához és megerősödésé-

Mindez arra utal, hogy a nemzetpolitika Alaptörvény-

hez kiemelt mértékben járulhatnak hozzá az egyes

ben rögzített céljainak elérését szolgálja a valós köz-

EU-tagállamokban, ill. partnerállamokban elérhető

politikai lehetőségekre tekintettel levő támogatási

EU-támogatások. A tapasztalatok szerint ezekhez

rendszer. Vizsgálati eredményeink alapján javasoljuk:

a fejlesztési forrásokhoz a külhoni magyar vállalkozóknak alig van hozzáférésük, s a magyar nyelven

•

A magyar nemzetpolitika és a külhoni magyar érdekképviseletek folyamatosan kísérjék figyelemmel a vállalkozásindítás és a fiatal vállalkozók helyzetét és nemzeti közösségünk életében betöltött
jelentőségét, folytassuk a 2016-os tematikus év
programjait.

elérhető, megfelelő bizalmi tőkével rendelkező
közvetítőhálózat alig-alig jött létre a külhoni térségekben. Javasolt, hogy a külhoni magyar politikum
kiemelten figyeljen a nemzeti célok megvalósítását
támogató forrásközvetítő hálózat létrehozására és
megerősítésére.

•	Folytassuk a vállalkozásindítást, a vállalkozói hivatást
népszerűsítő programokat, biztosítsuk, hogy azok
minél nagyobb számban jelenjenek meg a magyar
nyelvű közép- és felsőfokú oktatásban. A nemzetstratégiailag kiemelt jelentőségű Kárpát-medencei
felsőoktatási intézményekben építsük ki a vállalkozásindítást támogató inkubációs rendszereket.
•	Folytatódjanak a fiatal vállalkozók teljesítményét
elismerő és népszerűsítő programok, Kárpát-medencei keretekben erősítsük a fiatal vállalkozó társadalmi jelentőségét, példáját.

Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről
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bevezetés
A fiatalok vállalkozásalapítási tervei és hajlandósága Európa-szerte stratégiai jelentőségű gazdaságpolitikai és társadalmi kérdéssé vált, hiszen több jelentős társadalmi probléma metszéspontjában található. Egyrészt a fiatalok
vállalkozásindítási hajlandóságát sok szakértő az ifjúsági munkanélküliség felől közelíti meg, és azt egyfajta megoldásnak látja a fiatalok egyre problematikusabb munkapiaci integrációjára. Másrészt a vállalkozások ösztönzése
általában a gazdaság versenyképességét szolgálja az innovatív, rugalmas, alkalmazkodásra képes vállalkozók tevékenysége révén.
A külhoni magyarság vonatkozásában a fiatalok vállalkozásának ösztönzése további jelentőséggel bővül: a magyar
közösségek fennmaradásának, gazdasági érvényesülésének és gyarapodásnak egyik zálogát jelentheti. Az önálló
gazdasági tevékenységre vállalkozó fiatalok ugyanis nemcsak saját maguk és alkalmazottaik számára biztosítanak jövedelmet, hanem a magyar fogyasztók megszólítása révén a nyilvános térben a többnyelvűség motorjává is
válhatnak, illetve a helyi magyar közösség ügyeinek támogatásával annak megerősödéséhez is hozzájárulhatnak.
A Jelentés alapját képező elemzési projekt empirikusan alátámasztott, összehasonlító és a gyakorlatorientált tudással kívánta támogatni a nemzetpolitika 2016. évi tematikus keretprogramjának eredményes megvalósítását.
A projekt erősíteni kívánta a nemzetpolitika gazdaságfejlesztési tevékenységét és hozzá kívánt járulni a külhoni
fiatal vállalkozók támogatását célzó beavatkozások eredményesebbé tételéhez. Különösen elő kívánta segíteni:
(1) a magyarok lakta Kárpát-medencei régiók fiataljainak vállalkozással, vállalkozásindítással kapcsolatos vélekedéseinek megismerését;
(2) a vállalkozások életében a magyar nyelvhasználat jelentőségének megismerését;
(3) a vállalkozások működésében a nemzeti identitás és nyelv szerepének, jelentőségének megértését, valamint az üzletviteli tevékenység térségi – etnikai összetétel szerinti – változatait/mintázatait.
(4) a magyarok lakta Kárpát-medencei térségek fiatal magyar vállalkozóinak körében felmerülő szükségleteknek és lehetőségeknek feltárását.
A Jelentés első részében áttekintjük a fiatal vállalkozókról és köztük a külhoni magyar fiatalokról készült elemzések, tudományos vizsgálatok főbb releváns megállapításait. Ezt követően részletesen bemutatjuk a Kárpát-medence fiatal vállalkozóinak területi elhelyezkedését, statisztikai jellemzőit. Megizsgáljuk azt is, hogy a szomszédos
államok milyen üzleti környezetet tudnak biztosítani a vállalkozásoknak.
A fiatal vállalkozók körében végzett kérdőíves vizsgálat eredeményei a vállalkozások belső működésének világába engednek bepillantást, s mutatják, milyen erőforrásokat alkalmaznak a fiatal magyar vállalkozók működésük során. Ezt követően a külhoni magyar középiskolások és egyetemisták vállalkozásindítással kapcsolatos vélekedéseit tekintjük át, majd röviden összefoglaljuk a 10 mikrotérségi esettanulmány tapasztalatait.
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Kutatási előzmények
Szakirodalmi áttekintésünk három részre tagolódik. Az első egy nemzetközi kitekintés, a második a külhoni társadalmakra vonatkozó korábbi főbb kutatási eredményeket összegzi, a harmadik pedig a vállalkozói infrastruktúra
főbb jellemzőit tekinti át az érintett országokban. A kérdések, melyekre választ kívánunk adni, a következők:
»	Mi jellemzi a fiatalok vállalkozási hajlandóságát? Kiből lesz vállalkozó?
»	Hogyan alakítja egy vállalkozó identitását és működését kisebbségi nemzetiségi hovatartozása?
»	Hogyan ösztönözhető a vállalkozóvá válás, különös tekintettel a kisebbségi közösségek tagjaira?

Vállalkozói hajlandóság a fiatalok körében a nemzetközi szakirodalomban
A 2008-as gazdasági válság hatására

a fiatalok alacsony munkaerőpiaci aktivitása
az egyik legsúlyosabb problémává nőtte ki magát
az európai térségben,
és a probléma részleges megoldását az önfoglalkoztatás1 jelentheti (Xheneti 2007; Lamotte-Colovic 2013). Az 1.
ábrán a 15–24 éves aktív korosztályra vetített munkanélküliségi ráta, valamint a 18–64 év közötti kezdő vállalkozók
aránya látható Magyarországon, a magyarok lakta környező államokban és összehasonlításképpen tartalmazza az
EU, a volt szocialista régió és az euróövezet-béli átlagokat is.

Az ifjúsági munkanélküliség a Kárpát-medence
államai közül Ausztriában a legalacsonyabb,
míg a két volt Jugoszláv tagállamban, Horvátországban
és Szerbiában a legmagasabb
(közel kétszerese az EU-s átlagnak).
Horvátország, Szerbia és Szlovákia kivételével minden államban alacsonyabb az EU-s átlagnál vagy azzal megegyező a fiatalok munkanélküliségi rátája. A kezdő vállalkozók, bár nem feltétlenül fiatalok, magasabb arányát teszik
ki korosztályuknak az érintett államokban (Szlovénia és Szerbia kivételével), mint az átlagos EU-s érték. Az EU-s
átlagnál munkanélküliségi és vállalkozásindítási vonatkozásban is kedvezőbb helyzet feltehetőleg nem független
attól az összefüggéstől, amelyet európai szinten ismertek fel a kutatók, mely szerint a vállalkozási ökoszisztéma
fejlettségi szintje negatív korrelációt mutat a fiatalok körében mért munkanélküliségi rátával (Gănescu 2014)2.
	Ennek ösztönzésére indítottak útjára EU-s szinten egy sor olyan programot, mint például a Youth Entrepreneurship Strategies, az Erasmus for Young
Entrepreneurs vagy a Youth Employment Initiative, amely a fiatalok vállalkozói kedvének fokozását, illetve előnyös gazdasági környezet kialakítását
tűzte ki célul.
2
	Az ökoszisztéma fejlettségét az ún. GEDI-indexszel mérték. 2016-ban a világelső Egyesült Államokban e mutató értéke 86,2, Ausztriában 62,9, Szlovéniában 50,4, Szlovákiában 46,4, Magyarországon 45,1, Romániában 44,9, Horvátországban 39,9, Ukrajnában 33,5, Szerbiában 30,9 % (forrás: https://thegedi.
org/global-entrepreneurship-and-development-index/, letöltve 2016. szeptember 10.).
1
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1. ábra: A 15–24 év közötti fiatalok munkanélküliségi aránya és a kezdő vállalkozók aránya
néhány magyarok lakta közép- és kelet-európai országban (%) (2014)
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Forrás (munkanélküliségi arány): (http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS); (a kezdő vállalkozók aránya): Dézsi-Benyovszki et al. é.n.:
51. Megjegyzés: i – a teljes 15–24 éves korú munkaerőhöz viszonyítva; ii – 2009-es adat; iii – nem súlyozott átlag

A vállalkozást a szakirodalom egyfajta folyamatként írja le, amelynek egyes szakaszai, állomásai egymásra épülnek (Schoof 2006). Míg a vállalkozói hajlandóság – vagyis a vállalkozás tervezése – magasabb a 30 év alattiak körében (OECD/EU-riport 2014), a tervek megvalósításában az idősebbek járnak élen (Green 2013). A szakirodalom
nem egységes abban, hogy az önfoglalkoztatást a vállalkozók kategóriájába sorolja-e. Az önfoglalkoztatás gyakran
„nem valódi” vállalkozásokat takar azokban az esetekben, ahol az adórendszer miatt formálisan önfoglalkoztatóként kell a tulajdonképpeni alkalmazottaknak is dolgozniuk. Másrészt az önfoglalkoztatás a vállalkozásnak ún.
„előszobája”, a fokozatos önállósodás első formája.

Vállalkozói hajlandóság a Globális vállalkozói monitor adatainak tükrében
A Globális vállalkozói monitor (GEM) több mint száz országot leíró kutatási jelentése3 alapján

a vállalkozói aktivitás a 35–44 év közötti korcsoportban a legmagasabb.
Ebben az életszakaszban a potenciális vállalkozók már szert tettek szakmai tapasztalatra, viszont nem érték még
el azt a fizetési kategóriát, ami visszatartó erővel bírna (Pete et al. 2010). A vállalkozásindítókat a szakirodalom
több szempont szerint osztályozza. A GEM a kezdő vállalkozók gyűjtőfogalmába a cégbejegyzésen dolgozó vagy
legfeljebb 3, illetve 3–42 hónapos cégeket birtoklókat sorolja, előbbiek a „születő” vállalkozók, utóbbiak pedig
az új vállalkozások tulajdonosai. A 42 hónapnál hosszabb ideje működő cégek tulajdonosai az ún. megállapodott
vállalkozók (Pete et al. 2010). Az ILO életkor szerint csoportosítja a kezdő vállalkozókat, és beszél vállalkozás
előtti (15–19 éves), kezdő („rügyező”) (20–24 éves) és alakuló (25–29 éves) vállalkozókról (Schoof 2006).

3

18

2015/2016-os összefoglaló riport: http://www.gemconsortium.org/report

Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás

A GEM-projekt keretében készített elemzések individuális szinten a nemet, az életkort, a munkapiaci pozíciót, a
jövedelmi viszonyokat, illetve egyes attitűdöket találták jelentősnek a vállalkozásindítás magyarázatában, így

a „tipikus” kezdő vállalkozó fiatal, magasabb háztartási jövedelemmel
rendelkező férfi, aki teljes munkaidőben dolgozik, és kevésbé tart
a vállalkozás kudarcától
(Pete et al. 2010). A versenyképes gazdaságokban több lehetőség motiválta, míg a kevésbé fejlettekben több kényszer motiválta vállalkozást találunk. A gazdasági adottságok korosztályi különbségekre gyakorolt hatására példa lehet az az összefüggés, miszerint az alacsony bérnövekedésű országokban – ahol az időskor nem jár együtt egzisztenciális biztonsággal – több, idősebb korban alapított vállalkozást találunk (Kelley−Singer−Herrington 2016)4.
Az egyéni jellemzők mellett azonban strukturális szintű tényezők is alakítják egy-egy társadalomban a fiatalok
vállalkozásindítási hajlandóságát. Ezek közül a legfontosabbak a következők (Schoof 2006):
» a fiatal vállalkozókkal szembeni társadalmi és kulturális attitűdök (a vállalkozás elismertsége,
a vállalkozók reputációja);
» vállalkozói ismeretek megjelenése az oktatásban;
» a startupok finanszírozási problémáinak szintje;
» az adminisztratív, szabályozó környezet minősége;
» a vállalkozóknak nyújtott mentorálás, tájékoztatás és támogatások szintje.

A fiatalok és az egyetemi hallgatók vállalkozási kedve
A kilencvenes években a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének romlásával együtt megnövekedett az érdeklődés a
fiatalok által alapított vállalkozások iránt (Dolton−Makepeace 1990; Belfield 1999). Ezen belül a GUESSS-kutatás5
(Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey) kifejezetten az egyetemi hallgatók vállalkozói hajlandóságával foglalkozik. Korán felfigyeltek rá a kutatók, hogy a képzésnek és a mintaadásnak fontos szerepe van a
vállalkozóvá válásban (Darby 2002; Birdthistle 2007).

A felsőfokú végzettséggel rendelkezők, de még inkább a gazdasági
irányultságú képzésben résztvevők nagyobb arányban terveznek
és alapítanak vállalkozást. Viszont számít az informális minta is,
hiszen azok a fiatalok, akiknek családjában már van vállalkozó,
ugyancsak nagyobb eséllyel vállalkoznak (Athayde 2009).

	A globális versenyképességi index alapját 12 indikátor képezi, lásd: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/methodology/ .
A külső adottságok leírására a GEM a Világgazdasági Fórum (WEF) klasszifikációját használja, aminek alapján Szerbiát, Ukrajnát és Romániát (a kevésbé
fejlett) „hatékonyságvezérelt” gazdaságok, míg Szlovákiát az „innovációvezérelt” országok közé sorolják.
5
	A St. Gallen-i Egyetem által 2003-ban végzett kutatásban 34 ország közel 110 000 hallgatója vett részt. A diákok több mint 70%-a gazdasági jellegű képzésben vett részt. A vizsgálathoz kapcsolódó jelentések és a témában született szakirodalom itt található: http://www.guesssurvey.org/

4
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A vállalkozási terveket szövő hallgatók jellegzetes jövőtervezési stratégiája az, hogy diplomaszerzés után előbb
alkalmazottként szeretnének dolgozni, míg 5 év múlva a megkérdezettek 30%-a szeretne vállalkozó lenni. A vállalkozásindítási szándék minden csoportban – az azonnal vállalkozók körében éppen úgy, mint a „kivárók” körében,
valamint a gazdasági szakon tanulók körében általában – nagyságrendekkel erősebb a férfiak, mint a nők körében.
A közvetlenül diplomaszerzés után vállalkozni tervezők aránya szignifikánsan magasabb a kevésbé versenyképes
gazdaságokban, a fejlettebb piacgazdaságokban az előbb alkalmazottként dolgozó leendő vállalkozók vannak
többségben (Sieger et al. 2014).
A már egyetemi tanulmányaik alatt vállalkozásba kezdett fiatalok a teljes populáció 5%-át teszik ki, ez a csoport
pedig azokkal együtt, akik csak elkezdték a cégalapítást, összesen a diákok 15%-át képezi (Sieger et al. 2014).
Erre erőteljesen (és pozitívan) hat a vállalkozástámogató egyetemi klíma. A vállalkozó hallgatók nagy része részidőben foglalkozik csak vállalkozásával, afféle „mellékprojektként” (Sieger et al. 2014). A fiatalkorban indított
vállalkozások jellemzően az alacsony belépési korláttal bíró területeken kisebb tőkével indulnak, gyakran a szolgáltatások piacán. A legkedveltebb ágazatok a kiskereskedelem, az IT és kommunikáció, a reklám, marketing és
design, valamint a turizmus és gasztronómia (Chigunta 2002, Sieger et al. 2014). További fontos adat a 30 éves
kor előtt alapított vállalkozásokról, hogy ugyan a túlélési rátáik rosszabbak, mint az idősebb korban alapított vállalkozásoké, viszont a hároméves kort elérő vállalkozások alkalmazotti létszámban mért növekedése lényegesen
nagyobb, ha fiatal az alapító (EU&OECD 2012; Van Praag 2003).

Az OECD jelentése szerint a fiatalok vállalkozásának útjában
a legnagyobb akadályt a következő tényezők jelentik (EU&OECD 2012):
» a pozitív minta és a környezet támogató attitűdjének hiánya;
» a vállalkozói és szakmai tapasztalat hiánya;
» a kevés saját forrás, a fiatalok számára előnytelen hitelkonstrukciók;
» a kevés üzleti kapcsolat és alacsony beágyazottság;
» a bizalomhiány a fogyasztók és a partnerek részéről.
Vállalkozás etnikai kisebbségek körében
Az etnikai csoportok vállalkozói aktivitásával leginkább azokban az országokban foglalkoznak, amelyekben magas
a bevándorlók aránya, például az Egyesült Királyságban. A migránscsoportok vizsgálatával nyert tapasztalatok korlátozottan érvényesek az őshonos közösségekre, esetükben ugyanis nehéz szétválasztani az esetleges kulturális
minták különbségéből fakadó eltéréseket (például eltérő képzettségi szint) az esetleges munkaerőpiaci diszkrimináció hatásától. Mégis érdekes tapasztalat, hogy az empirikus munkák alapján az első generációs fiatal bevándorlók önfoglalkoztatása magasabb, mint a többségi társadalomé. Az összefüggés leginkább a lehetőségek és az
erőforrások hiányára vezethető vissza, többségük inkább kényszer, mint lehetőség motiválta vállalkozás. A másodgenerációval foglalkozó vizsgálatok megmutatták, hogy az integráció, a többségi társadalomhoz hasonló oktatási minták átvétele csak a migránsok egyes csoportja esetében eliminálta ezt a különbséget (Clark−Drinkwater
2007; Metcalf et al. 1996). A szerzők szerint a változatlan mintákat mutató csoportokkal szemben erős leginkább a
munkaerőpiaci diszkrimináció, vagyis feltehetően itt kényszer szülte megoldás az önfoglalkoztatás. Parker (2004)
and Blanchflower (2004) a fentiek okán arra hívja fel a figyelmet, hogy az önfoglalkoztatás magas aránya nem fel-
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tétlenül a gazdasági prosperálás jele a kisebbségi csoportokban. A gazdaságszociológia klasszikus szakirodalmában arra is találunk példát ugyanakkor, hogy a bevándorlócsoportokban meglévő kapcsolati háló olyan erőforrássá
válik, ami a tranzakciós költségek csökkentésével hozzájárul a sikeresen működő vállalkozások kiépítéséhez.

A külhoni térségekben végzett vizsgálatok eredményeinek áttekintése
A Kárpát-medence külhoni térségeiben élő magyar vállalkozókról makrotársadalmi perspektívából, a megszokott
társadalmi és gazdasági változók szerint keveset tudunk. Tipikusan olyan adatok állnak rendelkezésünkre, amelyeket nagyobb nemzetközi összehasonlító survey-ek (például GEM, GUESSS, Flash Barometer) részeként gyűjtöttek össze, és amelyek vagy a vállalkozókhoz való általános lakossági viszonyulásokat mérik, vagy a vállalkozókra
fókuszálnak. Emellett készültek az elmúlt években olyan adatfelvételek, amelyek akár az egész társadalom, akár
egy-egy régió vállalkozásait hivatottak felmérni. Legritkábbak azok a kutatások, amelyek kifejezetten a magyar
vállalkozókra összpontosítanának. Ezek – erdélyi viszonylatban például – jobbára kis léptékű, antropológiai jellegű
vizsgálatok, vagy egy-egy szűkebb vidék magyar vállalkozóinak számbavételei (például Kárpátalján) (Kovály 2016).
Az alábbiakban a rendelkezésre álló adatokat és irodalmakat felhasználva fogalmazzuk meg a választ a nemzetközi vonatkozásban már kifejtett kérdésekre, keresve annak lehetőségét, hogy a külhoni magyar fiatal vállalkozókról
is képet alkothassunk.

A vállalkozások jellemzői és a vállalkozói hajlandóság a külhoni régiókban
A vállalkozások helyzete Erdélyben
Míg Romániában a vállalkozássűrűség jelentősen elmarad az uniós átlagtól (Csata 2013: 36),

Erdélyben magasabb a vállalkozói aktivitás,
mint a Kárpátokon kívül (Bukarest kivételével) (Csata 2013: 36).
Az Erdélyben bejegyzett kkv-k nagy része a kereskedelem és szolgáltatások terén működik, míg a nagyvállalkozások
inkább az iparban. A vidéki térségekben működő vállalkozások nagy arányban a kezdeti privatizáció hatására jöttek
létre, gyakran a munkanélküliség elől menekülő kényszervállalkozók révén, nagy részük azonban csődbe ment. A
vidéki vállalkozások száma a 2000-es évek elején ismét ugrásszerűen megnövekedett. A városi cégekhez viszonyítva
a falusi vállalkozások versenyképessége átlagosan alacsonyabb szintű: kisebb volumenű forgalmat bonyolítanak, kisebb létszámmal működnek, és gyakran inkább a család megélhetésére, mint profitszerzésre koncentrálnak (Csata
2013). „A régiók gazdasági fejlettségével egyértelműen a városokra jellemző vállalkozói aktivitás mutat összefüggést, a rurális térségek jelentősége ebben a tekintetben lényegesen alacsonyabb” (Csata 2013: 26).
Hasonló, regionális bontásban elérhető statisztikai összefoglalókat nem találunk a többi külhoni régióról.

A vállalkozások helyzete a Felvidéken

Felvidéken a rendelkezésre álló adatok azt mutatják,
hogy a vállalkozások 97%-a kkv, és a foglalkoztatásban is
nagyobb szerepük van, mint az EU-ban általában (Antalík 2016).

Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről

21

A vállalkozássűrűség a Besztercebányai, Zsolnai, Eperjesi, Poprádi, valamint – a vállalkozások mintegy egyharmadának otthont adó – Pozsony és Pozsonyi régió mellett néhány nyugat-szlovákiai járásban a legmagasabb (Lampl 2008).

A vállalkozások helyzete Kárpátalján

Kárpátalján a vállalkozások a szlovákiainál sokkal kedvezőtlenebb
gazdasági helyzetben jönnek létre és működnek.
Ukrajnában a munkanélküliségi arány magas (9,7%), a bérek pedig alacsonyak (Kovály 2016). Kárpátalja ukrajnai
átlaghoz viszonyított helyzetét jól mutatja az, hogy míg az ukrajnai átlagfizetés 3455 hrivnya, a kárpátaljai átlagbér
ennél alacsonyabb, 2652 hrivnya. A társadalom tagjai nemzetközi összehasonlításban is alacsony életszínvonalon
élnek, ami fontos szerepet játszik az erőteljes kivándorlásban (Kovály 2016).

Míg Erdélyben például a családi vállalkozások fokozatosan
háttérbe szorulnak (Csata 2013: 24), Kárpátalján jelentőségük
egyre nagyobb (Kovály 2016).
Kárpátalján a mezőgazdaság megőrizte súlyát a kkv-szektoron belül: a kis- és középvállalkozások közel egyötöde
működik ebben az ágazatban (Kovály 2016), szemben például a felvidéki 5%-kal (Antalík 2016).

A vállalkozások helyzete a Vajdaságban
A Délvidék a mezőgazdaság kkv-k területén játszott szerepe szempontjából a felvidéki helyzethez áll közelebb,
hiszen a a kkv-k csak 7,3%-ának fő tevékenysége mezőgazdasági jellegű (Penovác-Ágyas 2016).

Míg Szerbia regionális összehasonlításban az egyik legkevésbé
versenyképes gazdaság (GDP-je nemcsak az EU-s átlagtól,
hanem a szomszédos országokétól is elmarad),
Vajdaságban még az országos átlagnál némileg (mintegy 2%-kal),
az EU-snál pedig jelentősen (16%-kal) alacsonyabb
a foglalkoztatás (Penovác−Ágyas 2016).
Akárcsak a legtöbb országban és régióban, Vajdaságban is a kis- és középvállalkozók a legjelentősebb foglalkoztatók.

Külhoni magyar vállalkozók
A külhoni társadalmakban tevékenykedő magyar nemzetiségű vállalkozókról még kevesebbet tudunk, így vizsgálatunk kontextusát nem sűrű számsorok, hanem inkább patchworkszerű részismeretek adják. Erdélyben a nemzetiség mint változó a vállalkozásokkal kapcsolatos nagy mintás adatfelvételekben rendszerint nem bizonyul szignifikáns jelentőségűnek a magatartások magyarázatában,
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vagyis a magyar népesség az eddigi vizsgálatok tanúsága szerint
nem viszonyul és nem viselkedik másként vállalkozóként,
mint a román népesség.
Különbséget egyetlen kutatásban írtak le, éspedig az egyes munkapiaci státusokkal szembeni preferenciák terén:

az erdélyi magyarok magasabb arányban tartották
a vállalkozói életformát vonzóbbnak az alkalmazottinál,
mint a románok (Csata et al. 2011a).
Magasabb aggregáltsági szintű elemzések rámutattak, hogy erdélyi viszonylatban – néhány régió (például Maros
megye) kivételével – a települések etnikai összetétele nem magyarázza az adott település vállalkozássűrűségét
(Csata 2012), miközben azonban

a székelyföldi tömbvidéken a romániai és erdélyi
átlagnál is magasabb a lakosságra vetített vállalkozások száma
(Csata et al. 2011b).
Erdélyben a nagyobb városok mellett, ezek vonzáskörzetében magasabb a vállalatsűrűség, a fontosabb természeti erőforrások körül, valamint a jelentősebb turisztikai csomópontokban (Csata 2013). A nagyvárosok környékén
található kisebb városok vállalkozássűrűségét pozitívan befolyásolhatja a központ ún. spillover, azaz tovagyűrűző
hatása, vagy negatívan az elszívó hatás (Csata 2013: 30).
Arra a kérdésre, hogy mit is jelent a magyar etnikai hovatartozás egy vállalkozó számára, hogyan szervezi meg a
vállalkozás működését, az erőforrásokhoz való hozzáférését, jobbára antropológiai jellegű vizsgálatok révén és
kizárólag Erdélyben próbáltak meg választ adni. Szabó, Peti és Kiss eltérő kontextusokban kutattak ugyan, de arra
a megállapításra jutottak, hogy

a vállalkozói identitásban másodlagos jelentősége van
az etnicitásnak (Kiss 2004),
illetve ha meg is határozza a vállalkozók működését, sokkal inkább szimbolikus és demarkációs funkciója van az erőforrásokért folytatott versenyben (Szabó 2010, Peti 2006). Ismereteink szerint a többi külhoni régióban nem végeztek kisebb léptékű, kvalitatív módszerre épülő vizsgálatot a magyar vállalkozókról, mi több, nagy mintás adatfelvétel
is csak a Felvidéken zajlott a 2000-es évek első felében. Ezek alapján Lampl Zsuzsanna megállapította, hogy
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nincsenek olyan szociológiai változók, amelyek mentén
a felvidéki magyar vállalkozóknak sajátos profilt lehetne rajzolni
(Lampl 2008).
Az ország vállalkozóiról általánosságban elmondható, hogy elsöprő többségük mikro- és kisvállalkozásokat működtet, és hogy ezek ágazati összetétele egybeesik a régió általános tendenciáival (a legtöbb cég a kereskedelem,
az ingatlanpiac és az építőipar területén működött a 2000-es évek derekán). A vállalkozások számának rendszerváltás utáni ugrásszerű növekedését jól szemlélteti az, hogy 1990 és 2004 között a cégek által biztosított foglalkoztatottság 5-ről 74%-ra nőtt (Lampl 2008).

Vajdaság vonatkozásában a Huszka−Bakó−szerzőpáros
azt állapította meg, hogy az ott élő magyarok szerb hatóságokkal
kialakított kapcsolatainak hiányosságai, valamint a korábbi
állami vállalatbeli vezetésben való alulreprezentáltságuk miatt
indultak hátrányokkal mind a privatizáció, mind a vállalkozásindítás terén,
ami a magyarok anyagi gyarapodásának lehetőségeire
is rányomta a bélyegét (Huszka–Bakó 2007: 27–28).
A külhoni magyar vállalkozók helyzetének sajátos dimenzióját képezik a magyar fogyasztók, és azok a lehetőségek és keretek, amelyeken belül a magyar vásárlókat a cégek kiemelten megcélozhatják. A fogyasztás etnikai
szempontjainak felmérését ismereteink szerint eddig csak Erdélyben végezték el, és azt állapították meg, hogy a
magyarok körében magasabb a deklarált gazdasági etnocentrizmus, mint a románok körében.

Vagyis a magyarok nagyobb arányban nyilatkoznak úgy,
hogy keresik a magyar eladót, kereskedőt, gyártót, főbérlőt,
és ezekben a tranzakciókban – vélekedéseik szerint – valamennyi anyagi
veszteséget is hajlandók elkönyvelni, az etnikai
preferenciáknak alárendelve azt.
Ezen etnocentrikus fogyasztói magatartás felkarolását a románokkal szembeni bizalom, a román nyelvi kompetenciák
szintje, a románokkal való interakciók gyakorisága és a település etnikai összetétele magyarázza (Csata−Deák 2010).
A nagy nemzetközi összehasonlító vizsgálatokban való részvételnek köszönhető az, hogy szinte mindegyik érintett államra vonatkozóan viszonylag részletes ismeretekkel rendelkezünk a vállalkozói szándékra és a főbb vállalkozói profilokra vonatkozóan – tény azonban, hogy ezekből mindig hiányzik a nemzetiségi változó. A Global
Entrepreneurship Monitor c. adatfelvétel többek között Romániát, Magyarországot és Horvátországot sorolja a
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hatékonyságvezérelt 6 gazdaságok közé. Megállapították, hogy ebben az országcsoportban 2011 és 2014 között
nőtt a vállalkozói kedv, és tovább nőtt - az amúgy is más régiókénál magasabb arányú - lehetőségvezérelt kezdő vállalkozók aránya (Dézsi-Benyovszki et al. é.n.). Romániában a kezdő vállalkozók 71%-a férfi, 60%-a 25–44 év közötti,
37-37%-ának középfokú vagy annál magasabb végzettsége van, 82%-a közepes- vagy felső családi jövedelmi kategóriába sorolható – ez a lehetőségeket szem előtt tartó vállalkozó profilja (Dézsi-Benyovszki et al. é.n.). Az induló
vállalkozások az innováció diffúziójának fő motorjai, hiszen Romániában és Horvátországban az új cégek 40-40%-a
új vagy nagyon új technológiát használ (Dézsi-Benyovszki et al. é.n.). Romániával és a többi hatékonyságvezérelt
országgal szemben Szlovákiában a kényszervezérelt vállalkozásindítás a gyakoribb, és a vállalkozókedv is csökkent
2011 és 2013 között. E folyamatok hátterében minden esetben makrogazdasági trendek állnak (Pilková et al. 2014).

Szlovákiában az elmúlt években nemcsak
a kezdő vállalkozások aránya volt sok régióbeli országénál
és a korábbi szlovákiai helyzethez viszonyítva is alacsonyabb,
hanem a vállalkozások megszűnési rátájának növekedése is
kedvezőtlen vállalkozási klímára utal (Pilková et al. 2014).
Egy adott társadalomra jellemző vállalkozási kedvet számtalan ösztönző és gátló tényező alakít. A posztszocialista
társadalmak kontextusában az egyének családi háttere, életkora és korábbi munkapiaci karrierje (Csata et al.
2011a) mellett gyakran kiemelik a szocialista rendszerben felhalmozott politikai, szimbolikus és kapcsolati tőke
jelentőségét (Stoica 2004).

Minden elemzés leírja, hogy a vállalkozók többsége innovatív,
rugalmas, önállóságra, függetlenségre törekvő férfi
(Ceptureanu 2015), akik körében magas a vállalkozói mintát
a családból átvettek aránya (Lafuente − Driga 2007, Geldhof et al. 2013).
Jóllehet a személyiségjegyek nem tartoznak a szociológiai megközelítések fókuszába, egy másik kutatás rávilágított, hogy a magasabb kezdeményezőkészség nem feltétlenül függ össze magas vállalkozói hajlandósággal
(Iakovleva−Solesvik 2014). Egy, az erdélyi kisvárosokra vonatkozó kutatásban azt találták, hogy a vállalkozási hajlandóságot nemcsak a szülői minta, hanem a család magasabb társadalmi státusza (az apa iskolai végzettsége) is
magyarázza (Csata 2013).
A strukturális szintű változók között találunk ún. „kemény” és „puha” változókat is. A kemény változók a vállalkozásindítás és -működtetés konkrét politikai, gazdasági feltételeit ragadják meg. A vállalkozói klíma kevésbé egzakt, bár hasonlóan meghatározó dimenzióját a társadalomban érvényes értékek, normák és vélekedések képezik.
Ezek vonatkozhatnak általában a vállalkozásokra és magára az ökoszisztéma állapotára is. Szlovákiában egy friss
	A GEM-adatfelvételek a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) Portertől (Porter et al. 2002, id. Dézsi-Benyovszki et al. é.n.) átvett tipológiáját használja a gazdaságok osztályozására. A hatékonyságvezéreltség egy gazdaság versenyképességének, termelékenységének az a „középső” szintje,
amelyben a megnövekedett bérek, de a tovább nem növelhető árak okozta feszültség közepette a cégek versenyképességének fokozásához a hatékonyság
növelésére van szükség.
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kutatás szerint a megkérdezettek az államot és a bankokat (Belás et al. 2015), egy másik vizsgálat szerint pedig a
finanszírozáshoz való nehéz hozzáférést (Sobeková Majková et al. 2014) tették felelőssé az alacsony vállalkozási
kedvért. Ugyanígy

Szerbiában, ahol például 2010-ben több kkv ment tönkre,
mint amennyi létrejött, a legfőbb akadályozó tényezőnek
a bürokráciát, a finanszírozás elérhetetlenségét,
a szakképzett munkaerő hiányát, a piacokra és technológiára
vonatkozó tudás hiányát tekintették
(Štefanovič et al. 2013, Milanović-Angelovski 2013).
Szlovákiában ugyan 2011 után csökkenő tendenciát mutatott az új vállalkozások létrejötte, 2004 és 2007 között
azonban a Flash Barometer adatai szerint pozitív volt a vállalkozói ökoszisztéma megítélése, és ennek megfelelően nőtt az önfoglalkoztatók aránya. Ez annak volt tulajdonítható, hogy lényegesen csökkent a belépést, valamint
a működést nehezítő akadályok száma Szlovákiában (Glanz 2010).
A fiatalok vállalkozókedvét elemző írások közül például az, amelyik orosz és ukrán gazdasági irányultságú szakokon tanuló hallgatókat vizsgált, kiemelte, hogy általában az Oroszországban mértnél magasabb volt az ukrajnai
hallgatók körében a vállalkozási hajlandóság, amiben egyrészt erős lehet a rossz karrierperspektívákat kínáló alkalmazotti státusok taszító ereje, másrészt viszont ez összefüggésben állt egy, a vállalkozókkal szembeni pozitív
attitűddel is (Solesvik et al. 2012).

A vállalkozói szándék mindegyik érintett társadalomban
magasabb a diplomások, illetve az egyetemi hallgatók körében,
de pozitívan hat rá az adott település
magasabb vállalkozássűrűsége is (Csata et al. 2011a).
A vállalkozói életforma legfőbb vonzó tényezői a következők:

a magasabb jövedelmek, a személyes függetlenség (a személyes idő feletti
rendelkezés) és a személyes fejlődés, az önmegvalósítás.
Csata és munkatársai kezdő vállalkozó tipológiájába az alábbi kategóriák tartoznak: elégedetlen állami alkalmazottak, fiatal pályakezdők, korai nyugdíjazottak, hazatelepülő vendégmunkások, volt önállók és vállalkozók, fiatal,
magasan képzett nők, innovatívak (Csata et al. 2011a). Romániában a vállalkozásindításhoz elsősorban tipikusan
személyes megtakarításokat használnak, és csak ezt követik a banki vagy egyéb pénzintézeti források, illetve a
család és barátok támogatása (Csata et al. 2011a). A GEM adatai szerint a romániai lakosság 3,5%-a fektetett be
informálisan nem saját startupba (Pete et al. 2010). Ezen túlmenően kiemelik a kutatók a mikroszociális környezet
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– család, házastárs, testvér, rokonok, közeli barátok – jelentőségét a vállalkozási kedv alakításában. Csatáék eredményei szerint a vállalkozók kiterjedt kapcsolathálójában átlagosan több a gazdasági természetű kapcsolat, mint a
politikai-közigazgatási jellegű (Csata et al. 2011a).
Az egyéni és strukturális szintű tényezők egyszerre és kölcsönösen hatnak az egyének – köztük a fiatalok – vállalkozási
kedvére és hajlandóságára, a rendszerszintű tényezők között pedig fontos szerep jut a közvélekedésnek, a vállalkozások megítélésének. Az orosz és ukrán egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat egyik következtetése az, hogy

azok a diákok, akik pozitívan viszonyulnak a vállalkozásokhoz,
nagyobb valószínűséggel bele is vágnak a vállalkozásba, ez pedig
az oktatás felelősségét és lehetőségeit hangsúlyozza
a szemléletalakításban és az attitűdök formálásában (Solesvik et al. 2012).
Ennek, valamint általában a fentieknek megfelelően minden olyan ajánlás, amely a vállalkozásösztönzés fontosságát hirdeti a fiatalok körében, az oktatásra és a tágabb gazdasági-társadalmi klímára irányítja a figyelmet.

A fiatal vállalkozók támogatásával kapcsolatos szakpolitikai ajánlások
Az EU és a tagállamok kormányai több olyan kezdeményezést is indítottak, amelyek az induló vállalkozásokat segítik. A bizottság a kisvállalkozások számára összeállított intézkedéscsomagjának (Small Business Act)7 négy fő prioritásaként 2015-ben a vállalkozások népszerűsítését, az adminisztratív korlátok leépítését, a financiális forrásokhoz
való hozzájutás biztosítását és a helyi, valamint a nemzetközi piacokhoz való hozzáférés segítését jelölték meg.

Az EU két legfontosabb beavatkozási területként
a fiatalok esetében a vállalkozói készségek fejlesztését
és az információ, mentorálás biztosítását jelölte meg.8
(EU&OECD 2012)
Az oktatási rendszerek által közvetíthető pozitív attitűdök és ismeretek számottevő mértékben képesek a vállalkozási életforma népszerűségét növelni, állítják a szakértők. Ennek egyik mechanizmusa az, hogy az oktatás formális
és implicit üzenetei révén felkészíthetők a fiatalok a mai munkaerőpiacra jellemző, ún. portfóliópályára (portfolio
career). Ennek lényege, hogy jobban alkalmazkodik és gyorsabban reagál a munkapiac változásaira, így a pálya
egymást követő szakaszokból és eltérő státuszokból épül fel, az alkalmazottitól az önfoglalkoztatón keresztül. Ez
fokozatosan átveszi az ún. élethosszig tartó munkahely (job for life) forgatókönyvét (Schoof 2006). Vállalkozásösztönző politikák jó gyakorlatait bemutató részeket kevésbé találni külhoni vállalkozásokkal foglalkozó írásokban. A
http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/small-business-act_en
	Példák a területen megvalósított projektekre:
„Think Big”: http://www.o2thinkbig.co.uk/
„Prince’s Scottish Youth Business Trust”: https://www.princes-trust.org.uk/
„Project Gate”: https://www.doleta.gov/reports/projectgate/
„DEFi jeune”: http://www.jeunes.gouv.fr/ministere-1001/actions/initiative-et-participation-desaccueil.html
„Garage Hamburg”: http://wasistgarage.de/hamburg_home
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fiatalok vállalkozási kedvét elemző cikkek zöme inkább ajánlásokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mivel kellene
az államnak segítenie a fiatalokat: hitelekkel, képzésekkel, mentorálással, egyszóval az ökoszisztéma javításával
(Ɖorđević et al. 2012).
Romániában állami ügynökség9 koordinálja a vállalkozásösztönző programokat. Egy kutatás tanúsága szerint azonban tevékenysége kevésbé látható, a létező kkv-k általi megítélése pedig mérsékelten pozitív. A megszólaltatott
érintettek szerint a finanszírozáshoz való hozzáféréssel, adókedvezményekkel, tájékoztatással, bürokráciacsökkentéssel, tanácsadással és mentorálással kellene a vállalkozókat segíteni (Nicolescu 2011). Szlovákiában hasonló
eszközöket alkalmaztak a vállalkozási kedv ösztönzésére: mikrohitelek, képzések, tanácsadás, inkubáció, bizonyos
hátrányos helyzetű személyek számára nyújtott átképzések, valamint EU-strukturális alapok segítségével ösztönözték az embereket az önállósodásra (Huttmanová−Kisel’áková 2010).
Számtalan kutatás készült a régióban azzal a szándékkal, hogy hallgatók vélekedéseit és igényeit feltárva javaslatokat fogalmazzon meg a vállalkozói ismeretek oktatási tananyagba való beépítésére (például Šúbertová−Kinčáková
2012). Egy összehasonlító vizsgálatban közép- és főiskolai, illetve egyetemi szintű, gazdasági és vállalkozóképzésben részt vevő hallgatókat – vállalkozókat és nem vállalkozókat egyaránt – kérdeztek meg. Az eredményekből
kiderült, hogy míg a szlovéniai tanulók inkább a diplomáért, a romániaiak nagyobb arányban inkább a tudásért végezték a képzést. A szlovéniai hallgatók inkább vállalkozás, marketing, értékesítés és pénzügy szakra, a romániaiak
pedig marketing, értékesítés, IT és pénzügy szakra jelentkeztek. (Antončič−Scarlat−Hvalič−Erzetič 2005). Szerbiai
kontextusban egy szerzőpáros az e-learning nyújtotta lehetőségeket aknázná ki jobban a felsőoktatásban, a vállalkozásra nevelés terén (Radovic−Markovic 2012).
Schoof általános áttekintésében a fiatalok vállalkozását ösztönző közpolitikákat az alábbi módon jellemzi (Schoof 2006):
» a vállalkozásokat azok különféle életciklusaiban, a vállalkozói folyamat különböző szakaszaiban (prestartup, startup, poststartup) differenciáltan kell támogatni;
» a fiatalok motivációjára, lehetőségeire, képességeire hatva, ezek figyelembevétele mellett kell az oktatási tartalmakat kialakítani;
» a fő célkitűzésnek pedig a vállalkozásindítás ösztönzésének kell lennie, segítve azok sikeres működését,
általában javítva alkalmazkodásukat.
E politikákkal szemben támasztott fontos követelmény, hogy holisztikus, integrált szemléletet tükrözzenek: fontos beágyazni azokat egy általános, átfogó ifjúsági foglalkoztatási, ugyanakkor azonban egy átfogó vállalkozásösztönző stratégiába is. Hatékonyságuk további feltétele az, hogy általában a vállalkozásokra kell fókuszálniuk,
nemcsak a kkv-kra. A hangsúlynak a vállalkozó személyén, a vállalkozás különféle stádiumain kell lennie, nemcsak
már létező kkv-kon, ugyanis megfigyelhető, hogy azok a szakpolitikák, amelyek szűkebben a kkv-kra figyelnek, azokat leginkább a cégek poststartup életszakaszára szűkítik, így szükségképpen az ökoszisztéma-definíció is szűkebb
lesz (Schoof 2006). Fontos, hogy ezeket a politikákat az egyes országok sajátos igényeihez kell igazítani, jelentős
mennyiségű erőforrást szánva a kutatásra, benchmarkingra, hatásvizsgálatokra, értékelésre. A vállalkozásösztönzés területén megfogalmazott OECD-ajánlások lényegében a fenti elemeket hangsúlyozzák, hozzátéve azt, hogy
kiemelt integrációs lehetőségként célszerű kezelni, és ekként támogatni a kisebbségi, hátrányos helyzetű személyek (nők, fiatalok, etnikai kisebbségek, bevándorlók) vállalkozásindítását (OECD 2014).

	Agency for Implementation of Projects and Programmes for Small and Medium Sized Enterprises (AIPPIMM, Agenţia pentru Implementarea Proiectelor
şi Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii)
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A vállalkozásindítás gazdasági, jogi és adminisztratív
körülményei a kelet-közép-európai régióban
A vállalkozások alapításával és működtetésével kapcsolatos gazdasági, jogi és adminisztratív sajátosságok feltárására több megközelítés is alkalmazható. Jelen vizsgálatban egy olyan egységes módszertan szerint hasonlítjuk össze
a környező államok vállalkozási környezetének tényezőit, melyek időbeli követésre és keresztmetszeti (regionális)
összehasonlításra egyaránt alkalmasak. Ezt az igényt szem előtt tartva a következőkben az Ease of Doing Business
mutatójának aktuális alakulását vizsgáljuk, amely 185 ország üzletviteli, cégalapítási és ügyviteli lehetőségeiről, valamint a vállalkozások működési lehetőségeit meghatározó jogszabályi és üzleti környezetről kompakt módon tudósít.
A Világbank éves rendszerességgel publikált Doing Business tájékoztatói két aggregát mérőszámot tartalmaznak,
melyek közül az első maga az Ease of Doing Business-index értéke, a másik pedig az ebből képzett rangszám, mely
alapján az országok sorba rendezhetők. Az alapmutató kiszámításának első lépéseként veszik tíz előre meghatározott témakörhöz (vállalkozásindítás, engedélyeztetési eljárások, villamosáram-hozzáférés, ingatlan-nyilvántartás,
hiteligénylés, kisebbségi befektetők védelme, adózás, határon átnyúló kereskedelem, szerződések kikényszerítése, csődeljárás) rendelt 36 indikátor többéves maximumát és minimumát, majd a két referenciaérték segítségével
normalizálják a 36 adatsort. A második lépésben a normalizált változókat témakörönként egyszerű átlagolással
összesítik, majd oly módon skálázzák, hogy az értékkészlet 0 és 100 között legyen. Az egyes témakörök részindexeinek további átlagolásával nyerik az Ease of Doing Business-index végleges értékét.10

A Doing Business-mutatószámok alkalmazásának legnagyobb előnye,
hogy egyaránt lehetőséget biztosít a vállalatok üzleti és adminisztratív
környezetét befolyásoló tényezők elkülönült és összesített vizsgálatára,
továbbá megmutatja, hogy az egyes gazdaságok milyen közel
– vagy éppen messze – állnak a vállalkozói környezet globális
léptékben elérhető legideálisabb szintjétől.
A Kárpát-medence térségében fekvő országok 2016-ra vonatkozó összesített és témakörönként számolt indexértékeit az 1. táblázat foglalja össze.

Egy közepes méretű, 10-nél több alkalmazottat foglalkoztató
vállalkozás elindításához szükséges adminisztratív lépések száma,
az ezek teljesítéséhez szükséges idő, illetve költség tekintetében
Ukrajnát, Magyarországot és Romániát kis mértékben megelőzve Szlovénia
áll az élen, a vállalkozásindítás procedúrája itt a legegyszerűbb.
10

A változók köréről és pontos tartalmáról, illetve a mutató számításának részleteiről bővebben lásd:
http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB16-Chapters/DB16-DTF-and-DBRanking.pdf
(Letöltés dátuma: 2016. május 25.)
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Az építési engedélyek beszerzése terén Ausztria áll az élen, a térség országai közül a sort Szerbia és Ukrajna zárja.
A témakör az engedélyeztetéshez szükséges lépések számára, időigényére és költségére vonatkozó indikátorokat
tartalmazza, ezek alapján az építési beruházások előzetes engedélyeztetése a térségen belül Ausztriában, Szlovéniában, Romániában, valamint Magyarország területén a legegyszerűbb. A villamosenergia-hozzáférés, illetve a tarifák
átláthatósága szempontjából szintén Ausztria és Szlovénia áll az élen, míg az ingatlan és vagyon nyilvántartásának
költsége, valamint a nyilvántartási rendszer megbízhatóságának szempontjából Szlovákia emelhető ki. A vállalkozói
hitelfelvétel jogszabályi környezete szempontjából Románia áll az élen, míg a térségi rangsort Szlovénia zárja. A kisebbségi befektetők védelme és adóterhek szempontjából egyaránt Szlovénia áll az élen a térségben.
1. táblázat: A vállalkozói környezet alakulása az Ease of Doing Business alapján
2016-ban (helyezések a 185 ország rangsorában)
Témakör

Magyarország

Ausztria

Szlovákia

Ukrajna

Románia

Szerbia

Horvátország

Szlovénia

Vállalkozásindítás

55

106

68

30

45

65

83

18

Építési engedélyek
beszerzése

88

47

84

140

105

139

129

71

Villamosenergia-hozzáférés

117

17

48

137

133

63

66

35

Ingatlan-nyilvántartás

29

26

5

61

64

73

60

36

Hiteligénylés

19

59

42

19

7

59

70

126

Kisebbségi
befektetők védelme

81

36

88

88

57

81

29

7

Adózás

95

74

73

107

55

143

38

35

Külkereskedelem
szabályozása

1

1

1

109

1

23

1

1

Szerződések
kikényszerítése

23

6

63

98

34

73

10

117

Vállalkozás
felszámolása

65

18

33

41

46

50

59

12

Doing business
összetett helyezés

42

21

29

83

37

59

40

29

Forrás: www.doingbusiness.org

A külkereskedelem adminisztratív feltételeinek és költségeinek tekintetében a térség országainak többsége
világviszonylatban is előkelő helyen áll, egyértelmű hátrányról az Ukrajna és Szerbia területén működő vállalkozások esetében beszélhetünk. Ebből az következik, hogy a vajdasági és a kárpátaljai vállalkozások nemzetközi
piacokra történő betörése számottevő akadályokba ütközik. Az utolsó két tematikus blokk, vagyis a szerződések kikényszerítése, valamint a vállalatok felszámolásával kapcsolatos eljárásrend esetében újfent Ausztria és
Szlovénia áll az élen.
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A részindexek összesítésével nyert átfogó mutatószám alakulása alapján

a vállalkozói környezet Ausztriában számít
a legversenyképesebbnek, 185 országból jelenleg a 21. helyen áll.
A vállalkozói tevékenységeket meghatározó, országos szinten
determinált szabályozási és üzleti környezet
a Kárpát-medencén belül Burgenlandon a legkedvezőbb,
majd ezt követi a Muravidék (Szlovénia) és a Felvidék (Szlovákia).
A legkevésbé vállalkozóbarát környezetet az összesített mutató
alapján Ukrajna és Szerbia üzleti és jogszabályi rendszere biztosítja,
ami a vajdasági és a kárpátaljai vállalkozókra térségi összehasonlításban
jelentős adminisztratív többletterheket ró.

Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről
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A vállalkozói szerkezet sajátosságai
a Kárpát-medencében
A vállalati tevékenység bemutatásához alkalmazott megközelítés
A vállalkozói tevékenység területi egyenlőtlenségeinek alakulásában a szolgáltatások iránti kereslet, az üzleti lehetőségek, a támogatási források eloszlása, valamint a gazdasági és adminisztratív környezet (szerződéskötési
gyakorlat, adórendszer, infláció és kamatlábak) mellett fontos szerepet tölt be a munkaerőpiac dinamikája is. A
Kárpát-medencében tapasztalható vállalkozói aktivitás összefüggéseinek megértéséhez ezért kiindulásként célszerű megvizsgálni mind a munkakínálat, mind a munkakereslet regionális jellegzetességeit. Munkakínálat alatt
mindazokat a személyeket értjük, akik jelenleg foglalkoztatottak vagy aktívan munkát kereső munkanélküliek, míg
a munkaerő-kereslet fogalma a vállalkozások és közintézmények által támasztott munkaerőigényt jelenti. A kereslet és kínálat fogalmai egyaránt a foglalkoztatásra irányuló szándékok értékére vonatkoznak, így empirikusan igen
nehezen megragadható kifejezések. A munkakínálat mérésére sztenderd megközelítés a Nemzetközi Munkaügyi
Szervezet (International Labour Organization – ILO) módszertana alapján előállított mutatószámok alkalmazása.
Elemzésünkben mi is ezt az utat követjük, és az aktív korú népességet, tehát a már legálisan foglalkoztatható, de
a nyugdíjkorhatárt még be nem töltött személyeket tekintjük az munkaerő-kínálat bázisának. Az aktivitási ráta
mutatója az aktív korú népességen (15–64 év) belül a gazdaságilag aktív lakosság arányát méri, amelybe azok
tartoznak, akik az adott munkaerőpiaci felmérést megelőző időszakban foglalkoztatásban álltak, vagy állás nélkül
voltak, de aktívan kerestek munkát. Eszerint a továbbiakban kizárólag a munkát kereső személyeket tekintjük
munkanélkülinek, míg azokat, akik korábbi sikertelenség miatt feladták a munkakeresést, vagy akik egyébként
sem szeretnének munkát vállalni egyéb elfoglaltságaik, pl. tanulmányaik, ház körüli munkáik vagy nyugdíj miatt,
inaktívnak tekintjük. A foglalkoztatási ráta aktív korú személyek létszámára vetíti a foglalkoztatottak teljes létszámát, míg a munkanélküliségi ráta a munkanélkülieknek az aktív népességen belüli arányát méri.
A foglalkoztatottak körén belül megkülönböztetünk alkalmazásban állókat, valamint önálló vállalkozói tevékenységet folytató, úgynevezett önfoglalkoztató személyeket. Utóbbi státusznak nemzetközi szinten nincs egységes jogi
vagy szabályozási meghatározása, az önfoglalkoztatás fogalmának a különböző országokban különféle értelmezései
léteznek. A terminus helyenként a szabadúszókra utal, máshol minden függetlenül működő önfoglalkoztatóra.

A vizsgálat során az ILO definíciójából indulunk ki,
mely szerint az önálló vállalkozók olyan személyek,
akik kizárólagos vagy közös tulajdonosai egy jogi személyiség
nélküli vállalkozásnak, amelyben dolgoznak.
Ide soroljuk tehát azokat az aktív személyeket, akiknek nincs alkalmazási szerződésük, hanem kereskedelmi megállapodás alapján nyújtanak szolgáltatást ügyfeleiknek, szerződő feleiknek.11
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	Azokat az önálló vállalkozókat, akik tevékenységüket aktív munkaviszony mellett kiegészítésként végzik, az ILO módszertana nem sorolja az önfoglalkoztatók közé.
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Az összehasonlíthatóság és egységesség elveit szem előtt tartva a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának és
az önfoglalkoztatás helyzetének területi elemzését az ILO módszertani iránymutatásai szerint kialakított Labour
Force Survey (LFS) alapján végezzük, amely a magánháztartások populációjára irányuló havi rendszerességgel végzett, többlépcsős, rétegzett mintavételen alapuló lakossági felmérés.12 Az elemzéshez a 2011-es adatokat használtuk fel, ugyanis csak erre az évre rendelkeztünk teljes körű adatokkal a Kárpát-medence egészére vonatkozóan.
A vizsgálat területi alapegységei a NUTS-2 régiók, melyek megválasztása szintén az adatok elérhetőségére vezethető vissza. Ettől kizárólag Eszék-Baranya (Horvátország) esetében térünk el, ahol részletesebb bontásban is rendelkezésre álltak az LFS módszertana alapján számolt adatok a horvát statisztikai hivatal oldalán. A munkaerő-piaci indikátorokhoz szükséges létszámadatokat az LFS súlyozásra vonatkozó iránymutatásait követve aggregáltuk a
választott területi szintre. Kárpátaljára vonatkozóan nem minden témakörre nézvést rendelkezünk összehasonlításra alkalmas standardizált adatokkal, emiatt a régió sok esetben kimarad az elemzésből. Ahol azonban elérhető
volt a nagyságrendek érzékeltetésére alkalmas adat, ott a statisztikai számbavétel és a mutató jelentéstartalma
különbözőségének jelölése mellett ábrázoltuk.
A területi statisztikai elemzés során az elérhető LFS-adatok részletezettsége, a vállalati aktivitással kapcsolatos
közelítő becslések, illetve a NUTS-2-szint alkalmazásának kényszere miatt a fejezetben egy általános, átfogó Kárpát-medencei kép megalkotására törekszünk, mélyreható összefüggés-elemzésbe nem bocsátkozunk. Mivel nem
rendelkezünk nemzetiségre vonatkozó adatokkal, így a területi statisztikai elemzés során nem tudunk a kisebbségi/többségi közösségek dichotóm relációjában megállapításokat tenni. Emiatt a továbbiakban kizárólag az aktív korúak (15–64 évesek), illetve fiatalok (15–39 évesek) munkaerőpiaci és vállalkozói aktivitásának vizsgálatára
szorítkozunk. A fiatal magyar vállalkozók potenciális létszámára vonatkozóan az LFS felhasznált adatai, valamint a
legfrissebb népszámlálások nemzetiségi adatai segítségével adunk közelítő becslést.
Felvidék és Erdély esetében, a belső egyenlőtlenségek részletesebb feltárása miatt a 2011-es népszámlálások végleges adatait felhasználva, a Kárpát-medence egészére kiterjedő elemzés során alkalmazott változókat az aktív korú
népességre vonatkozóan az erdélyi megyék és felvidéki kerületek szintjén (NUTS-3) is közöljük. Ennek legfőbb oka,
hogy a két térség földrajzi kiterjedtsége miatt a NUTS-2-szinten végzett elemzés a belső munkaerőpiaci és gazdaságszerkezeti különbségekről csupán elnagyolt képet ad. Mivel az alacsonyabb területi szinten végzett elemzés
a szlovák és román statisztikai hivatalok saját metodikája alapján kivitelezett teljes körű cenzus adataira támaszkodik, ezért országok közti összehasonlításra kevésbé alkalmas, kizárólag a belső egyenlőtlenségek mértékének
érzékeltetését szolgálja. A Kárpát-medence egészére vonatkozóan a NUTS-2-szinten nyílik elemzési lehetőség.

Fiatalok a Kárpát-medence térségeinek munkaerőpiacán
A térség munkakínálatát az elérhető statisztikai adatok felhasználásával, a munkaerőpiacon részt vevő, tehát
gazdaságilag aktív népesség arányán keresztül vizsgáljuk. Az aktivitási ráta területi képe északnyugat−délkelet
lejtőt mutat (2. ábra). Az Európai Unió átlagát (EU-28: 71,2%) meghaladó értékekkel egyedül az Alsó-Ausztriát
és Őrvidéket magába foglaló Kelet-Ausztria, Pozsony és Kelet-Szlovénia rendelkezik, 60% alatti értékek három
hazai régióban (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld), Eszék-Baranyában, Vajdaságban, valamint az
erdélyi tömbmagyarság nagy részét sűrítő közép-erdélyi térségben találhatók. Kárpátalja esetében az aktivitási
ráta kevéssel haladja meg a 60%-ot (62,9%), míg a felvidéki régiók kivétel nélkül az EU-s átlagtól elmaradva, de
65% felett vannak.

	Ugyanezt a módszertant követi a KSH Munkaerő-felmérése is.
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2. ábra: Az aktivitási ráta alakulása a Kárpát-medencében (%)

AKTIVITÁSI RÁTA %
60 alatt
60–65
65–70
70 felett

Forrás: Az EU Labour Force Survey és az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai alapján saját számítás. Megjegyzés: Kárpátalján az aktivitási ráta
az EU-gyakorlattól eltérően nem a 15–64 éves, hanem a 15–70 éves népességre vonatkozik.

Felvidék régióinak belső egyenlőtlenségei kapcsán, az aktivitás tekintetében erős centrum-periféria viszony ragadható meg, mely az uniós átlagot meghaladó Pozsony és a térség többi része között húzódik. Az aktivitási ráta
alakulásában az egyes régiókon belül az eltérések kevésbé jelentősek, Kelet-Szlovákia kivételével 1 százalékpont
körül mozognak. A leghátrányosabb helyzetű térségnek Felvidéken belül a kassai és eperjesi kerületek számítanak,
ahol az aktivitás 8 százalékponttal is eltér az uniós átlagtól (2. táblázat).
2. táblázat: az Aktivitási ráta alakulása a felvidéki kerületekben (2011)
Kerületek (NUTS-3)

Aktivitási ráta (%)

Munkanélküliségi ráta (%)

Nagyszombati kerület

68,7

12,7

Nyitrai kerület

67,8

16,9

Trencséni kerület

66,9

12,0

Pozsonyi kerület

71,6

9,2

Zsolnai kerület

66,3

13,7

Besztercebányai kerület

66,1

22,5

Kassai kerület

64,4

24,0

Eperjesi kerület

64,7

22,5

Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2011, http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/EV_narodnost_12_7_v12.pdf alapján
saját számítás

Erdély esetében már kicsit árnyaltabb képet kapunk, ha a megyék aktivitási értékeit tekintjük. Észak-Erdélyen belül Beszterce-Naszódban, illetve Szilágyban a legmagasabb az aktivitás, ugyanakkor még így is messze elmarad az
EU-átlagtól. Ezzel szemben – meglepő módon – kirívóan alacsony értékekkel bír Szatmár és Kolozs megye, ahol a
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rátaérték a 60 százalékot sem éri el. Ennél alacsonyabb értékekkel Közép-Erdélyben Maros megye bír, míg Hargita
és Kovászna megyék 60 százalék feletti mutatóikkal a középmezőnyben foglalnak helyet. A Bánság belső egyenlőtlenségei szintén jelentősnek mondhatók, az élen haladó Hunyad (62%) és a sereghajtó Krassó-Szörény (55%)
között 7 százalékpontnyi eltérés tapasztalható (3. táblázat).
A 15–39 évesek munkakínálatát vizsgálva a Kárpát-medence egészében hasonló kép rajzolódik ki, mint az aktív
korú népesség esetében (3. ábra).13 A 15–24 éves korosztály oktatási részvétele miatt általánosságban igaz, hogy
az aktivitási ráta értékei a fiatalok körében alacsonyabbak, ugyanakkor Kelet-Szlovénia, Vajdaság és Eszék-Baranya
esetében a fiatalok aktivitása egy-két százalékponttal még így is meghaladja a 15–64 évesekre vetített aktivitási
arányt. Ennek alakulása az alap- és középszintű végzettségűek magasabb részarányával magyarázható a gazdaságilag aktív fiatalok körében.
3. táblázat: az Aktivitási ráta alakulása az erdélyi megyékben (2011)
Megyék (NUTS-3)

Aktivitási ráta (%)

Munkanélküliségi ráta (%)

Bihar

60,2

7,0

Beszterce-Naszód

66,9

5,9

Kolozs

58,9

6,9

Máramaros

59,7

7,4

Szatmár

58,7

7,9

Szilágy

63,1

10,2

Brassó

61,2

9,4

Fehér

61,4

9,5

Hargita

60,0

8,3

Kovászna

64,1

6,8

Maros

57,8

8,5

Szeben

60,8

7,1

Arad

61,8

7,4

Hunyad

62,1

9,5

Krassó-Szörény

55,5

9,6

Temes

60,2

6,7

Forrás: Román Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ alapján saját számítás

	Kárpátalja esetében nem állnak rendelkezésre a gazdasági értelemben aktív népesség korcsoportos bontású adatai, így a régió kimarad a 15–39 évesek
körére végzett elemzésből.
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Az aktívak csoportján belül foglalkoztatottakat és munkanélkülieket különböztetünk meg.
3. ábra: Az aktivitási ráta alakulása a fiatalok (15−39 éves) körében (%)

AKTIVITÁSI RÁTA A
15–39 ÉVESEK KÖRÉBEN
(%, 2011)
60 alatt
60–65
65–70
70 felett
nincs adat

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

A munkanélküliséggel leginkább sújtott térségek közé Eszék-Baranya
és Vajdaság, Közép- és Kelet-Szlovákia, valamint Észak-Magyarország tartoznak.
Az első két régió esetében a munkanélküliség a leginkább aggasztó, itt a rátaértékek a 20%-ot is meghaladják, míg
a többi térségben 15% feletti munkanélküliségi rátáról beszélhetünk. Az Európai Unió átlagánál (10,5%) kedvezőbb értékkel Kelet-Ausztria, Pozsony, Magyarország északkeleti régiói, Kárpátalja, valamint Észak-Erdély és Bánság bírnak (4. ábra).
4. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a Kárpát-medencében (%)

MUNKANÉLKÜLISÉGI
RÁTA
(%, 2011)
10 alatt
10–15
15–20
20 felett

Forrás: EU Labour Force Survey és az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai alapján saját számítás

36

Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás

A munkanélküliség a gazdasági aktivitáshoz igen hasonlóan alakul a teljes aktív korú populáció és a fiatalok esetében is (5. ábra).

A fiatalok munkaerőpiaci helyzete a Vajdaságban,
Eszék-Baranyában és a Felvidék keleti felén
a legkedvezőtlenebb, ahol a munkanélküliségi rátaértékek
a 20%-os szintet is meghaladják.
Ennél alacsonyabb értékekkel bír, de nagy térségi és európai összehasonlításban még mindig kedvezőtlennek
mondható Közép- és Kelet-Szlovákia helyzete is, ahol a ráta 15% feletti. Felvidék középső régiójának belső egyenlőtlenségei azonban jelentősnek mondhatók. Közép-Szlovákia régión belül a Zsolnai kerület 13%-os, míg a Besztercebányai kerület 25%-os munkanélküliségi rátával bír. Ezzel szemben Kelet-Szlovákiában a Kassai és Eperjesi
kerületek esetében a különbség 2 százalékpont, a ráta mindkét esetben 20% feletti.
5. ábra: A munkanélküliségi ráta alakulása a fiatalok (15−39 éves) körében (%)

MUNKANÉLKÜLISÉGI
RÁTA A 15–39 ÉVESEK
KÖRÉBEN (%, 2011)
10 alatt
10–15
15–20
20–35
nincs adat

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

Az erdélyi megyék esetében nagy általánosságban továbbra is az Európai Unió átlagát alulról közelítő értékekről beszélhetünk, az eltérések azonban itt is jelentősek. Észak-Erdélyben a legkedvezőbb pozícióban Beszterce-Naszód és Kolozs megye állnak, míg a rangsort Szilágy zárja 10% feletti értékével. Ilyen magas munkanélküliségről Közép-Erdélyben
Fehér és Brassó esetében beszélhetünk, míg a legkedvezőbb helyzetben az agrártúlsúlyú Kovászna és Szeben állnak,
1 százalékponttal megelőzve Hargitát (8,3%). A Bánságon belül az egyenlőtlenségek hasonlóan nagyok, mint ÉszakErdélyben, a legkedvezőbb munkaerőpiaci helyzetben Temes van, míg Krassó-Szörény és Hunyad az erdélyi átlagot
meghaladó 9,5%-os értékkel a munkanélküliséggel relatíve erőteljesebben sújtott megyék közé tartozik.
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6. ábra: A foglalkoztatási ráta alakulása a Kárpát-medencében (%)

FOGLALKOZTATÁSI
RÁTA
(%, 2011)
50 alatt
50–65
60–70
70 felett

Forrás: EU Labour Force Survey és az Ukrán Statisztikai Hivatal adatai alapján saját számítás.

Az aktív korúak köréből vett álláskeresési jellemzők mellett kiemelt figyelmet érdemes fordítani a fiatalok munkanélküliségi problémájára is. A fiatalkorban elszenvedett munkanélküliség krónikus problémája ugyanis amellett,
hogy negatív hatással bír a helyi fiatalok jövedelmi helyzetére és jövőbeli munkaerőpiaci kilátásaira, az elvándorlás
egyik legfőbb kiváltó oka is egyben. Ugyanakkor a fiatalok munkanélkülisége az önfoglalkoztatási formák magasabb jelentőségét is előre jelezheti, hiszen azok körében, akik földrajzilag kevésbé mobilak, és nehezen tudnak
alkalmazottként elhelyezkedni, a munkanélküliség veszélyének való kitettség jelentősen növeli az önfoglalkoztatás valószínűségét. Ennek alapján arra számíthatunk, hogy azokban a régiókban, ahol a munkanélküliség aránya
tartósan magas, ott a foglalkoztatáson belül az önfoglalkoztatás jelentősége magasabb.14
7. ábra: A fiatalok foglalkoztatásának alakulása a Kárpát-medencében (%)

FOGLALKOZTATÁSI RÁTA
A 15–39 ÉVESEK KÖRÉBEN
(%, 2011)
40–50
50–60
60 felett
nincs adat

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

	Ennek részletesebb vizsgálatába a vállalkozói kérdőívek elemzése során bocsátkozunk
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A foglalkoztatás alakulása erős pozitív irányú kapcsolatot mutat a gazdasági aktivitással, ugyanakkor a regionális
különbségek alakulását tükröző szórás mértéke kisebb, mint az aktivitás esetében. Az Európai Unió átlagát (64%)
meghaladó szintű foglalkoztatással Kelet-Ausztria, Kelet-Szlovénia és Pozsony esetében találkozunk, míg ÉszakMagyarország, Vajdaság és Eszék-Baranya esetében az aktív korúak kevesebb mint fele áll munkaviszonyban (6.
ábra). Hasonló következetések szűrhetőek le a fiatalok foglalkoztatására vonatkozóan is.

A legkedvezőbb helyzetben a fiatalok foglalkoztatottsága
tekintetében a térség északnyugati és nyugati régiói vannak,
míg a régiós rangsor végén Észak-Magyarország, Kelet-Szlovákia
és Vajdaság áll. Utóbbi esetben a foglalkoztatási ráta
alig haladja meg a 40%-ot (7. ábra).
A hazai régiók közül csak Nyugat-Magyarország, Közép-Magyarország és Észak-Dunántúl haladja meg a Kárpát-medence egészére számolt átlagot (54%), ebben a tekintetben az erdélyi régiók jobban teljesítenek, egyedül KözépErdély esetében beszélhetünk az átlagnál némileg alacsonyabb értékről (51%).

A fiatalok vállalkozói aktivitása a Kárpát-medencében
A foglalkoztatásra vonatkozó adatok közül a vállalkozói aktivitás közelítéséhez az önfoglalkoztatók számának, arányának és összetételének alakulását vizsgáljuk az aktív korú népesség egészére, illetve a 15–39 éves korosztályra
vonatkozóan.

Az aktív korú népesség esetében az önfoglalkoztatók
a teljes foglalkoztatás 13,5%-át teszik ki a Kárpát-medence
egészében, ami összesen 1,6 millió főt jelent.
Ez az arány az EU átlagát (16,7%) alulról közelíti,
ugyanakkor a térségen belüli szórás jelentős.
A magyarországi régiók, Kelet-Ausztria, Kelet-Szlovénia, valamint a Felvidék nyugati országrészében a Kárpát-medencei átlaghoz közeli, ugyanakkor az uniós átlagnál alacsonyabb arányszámokkal találkozunk (8. ábra). A létszámok
tekintetében Kelet-Ausztria és Észak-Erdély áll az élen 200 ezret meghaladó önfoglalkoztatói létszámmal, majd ezt
követi a közép-magyarországi régió 170 ezer fővel. A magas létszámok ugyanakkor nem minden esetben járnak
együtt magas részaránnyal, mely Észak-Erdélyt leszámítva azokban a régiókban a legmagasabb, ahol a munkanélküliség problémája magasan a közösségi és Kárpát-medencei átlag felett van, azaz a Vajdaságban, illetve Felvidék
keleti térségében. Ebből természetesen nem következik egyenesen, hogy ezeken a területeken az önfoglalkoztatás mint lehetséges kényszerpálya kerülne előtérbe, hiszen az önfoglalkoztatási formák jelentőségét a regionális
gazdasági szerkezet alakulása is befolyásolja. A kiugróan magas munkanélküliség és az önfoglalkoztatás közti ös�szefüggés komoly szakirodalmi megalapozással bíró hipotézise a vállalkozói attitűdvizsgálat során kerül ismét elő.
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8. ábra: Vállalkozók (önfoglalkoztatók) létszáma és aránya (%)
AZ ÖNFOGLALKOZTATÓK
SZÁMA
Észak-Erdély / Északnyugati régió

221 000
150 000
50 000
85 000
Eszék-Baranya

Az önfoglalkoztatók aránya
(%, 2011)
10 alatt
10–15
15–20
20 felett
nincs adat
Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

A fiatalok körében az önfoglalkoztatás jelentőségének területi képe nem tér el sokban az aktív korú népesség
esetében látottaktól, az egyetlen jelentős eltérés a létszámarányokban tapasztalható. A Kárpát-medence egészében az átlag a 10%-ot sem éri el (9,7%), ennél magasabb arányszámokkal kizárólag a Felvidéken, illetve Észak- és
Közép-Erdélyben találkozunk (9. ábra).
9. ábra: A fiatal vállalkozók (önfoglalkoztatók) száma és aránya (%)
A FIATAL (15–39 ÉVES)
ÖNFOGLALKOZTATÓK SZÁMA
Észak-Erdély / Északnyugati régió

74 300
50 000
30 000
10 000
300
Eszék-Baranya

Az önfoglalkoztatók aránya
a 15–39 évesek körében (%, 2011)
7 alatt
7–10
10–15
15 felett
nincs adat
Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

Jelentős regionális eltéréseket mutat ugyanakkor a 15–39 éves korosztály részaránya az önfoglalkoztatók teljes
létszámán belül.
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A Kárpát-medence általunk vizsgált területén
a fiatalok az önfoglalkoztatók 35%-át teszik ki, melynél alacsonyabb
arányszámok a térség nyugati felén, Magyarország déli részén,
valamint Erdély két anyaországgal határos régiójában vannak.
10. ábra: A fiatalok aránya az önfoglalkoztatókon belül (%)

A FIATAL VÁLLALKOZÓK
(ÖNFOGLALKOZTATÓK)
ARÁNYA AZ ÖSSZES
VÁLLALKOZÓK KÖZÖTT
(%, 2011)
30 alatt
30–35
35–40
40–50
50 felett (Közép-Szlov.)
nincs adat

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

Kimagasló részarányokról a felvidéki régiók esetében beszélhetünk, ahol a fiatalok az önfoglalkoztatók több mint
40%-át, Közép-Szlovákiában 52%-át teszik ki. A Kárpát-medencén belül a vállalkozók demográfiai összetétele tehát Szlovákiában, illetve Közép-Erdély területén a legfiatalosabb. Az önfoglalkoztatási formák az LFS adatai alapján itt számítanak a legnépszerűbbnek a fiatalok körében (10. ábra).
Az önfoglalkoztatók nemek szerinti megoszlása – a várakozásokkal összhangban – a férfiak irányába tolódik el, ez
alól nem kivétel egyetlen régió sem.

Az önfoglalkoztatók körében a nők száma jóval alacsonyabb,
mint a teljes, illetve részmunkaidős alkalmazásban állók körében.
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11. ábra: A vállalkozók (önfoglalkoztatók) nemek szerinti megoszlása a Kárpát-medencében (%)

AZ ÖNFOGLALKOZTATÓK
SZÁMA (FŐ, 2011)
Észak-Erdély / Északnyugati régió

221 000
150 000
50 000
8500
Eszék-Baranya

nők

férﬁak

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

A Kárpát-medence egészére nézve a nők aránya 30%, ami 4 százalékponttal marad el az uniós szinttől. Átlag körüli, illetve azt némileg meghaladó értékekkel a magyarországi régiók, Kelet-Ausztria, Pozsony, Kelet-Szlovénia
és Vajdaság esetében beszélhetünk. Az erdélyi régiók esetében igen változatos a kép, míg a Székelyföldet magában foglaló Közép-Erdély tekintetében az önfoglalkoztatók kevesebb, mint negyedét teszik ki nők (22%), addig
északnyugaton az arány 32%. Felvidék keleti részében a nők aránya szintén 30% alatt van, hasonlóan Eszék-Baranyához, ahol az arány 28% (11. ábra).
Az önfoglalkoztatók iskolai végzettség szerinti megoszlását öt iskolázottsági kategória alapján vázoljuk, melyek az
International Standard Classification of Education (ISCED) jelenlegi klasszifikációját követik. Az ISCED osztályozás
szerinti iskolázottsági megoszlás alakulását a 12. ábra mutatja az aktív korú önfoglalkoztatók esetében.15 A képzetlen önfoglalkoztatók jelentősége marginális, a vizsgált régiók esetében15 Közép-Erdély kivételével sosem haladja
meg az 1%-ot. Hasonlóan alacsony arányban vannak jelen alapfokú végzettséggel bírók, kiknek aránya a legtöbb
esetben szintén 1% alatt marad. Ez alól az erdélyi régiók képeznek kivételt. A Magyarországgal határos régiók
esetében az arányuk 5-6%, míg az erdélyi magyarság túlnyomó részét tömörítő Közép-Erdély esetében 10%. Az
alsó középszintű végzettséggel bírók arányában is hasonló következtetésekre jutunk. Amíg Magyarország, Felvidék egésze, illetve Kelet-Ausztria esetében 2–10 % között szóródnak, addig Kelet-Szlovénia esetében 17%, míg az
erdélyi régiók esetében 30%-ot is meghaladó részarányokról is beszélhetünk.

	Az önfoglalkoztatók iskolai végzettségére vonatkozó részletes adatok hiányában Eszék-Baranya, illetve Vajdaság kimarad az elemzésből.
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12. ábra: A vállalkozók (önfoglalkoztatók) iskolázottság szerinti megoszlása (%)
AZ ÖNFOGLALKOZTATÓK
SZÁMA (FŐ, 2011)
Észak-Erdély / Északnyugati régió

220 964
150 000
100 000
50 000
32 140
Észak-Magyarország

Az önfoglalkoztatók
iskolai végzettség szerinti
megoszlása
felső
képzetlen
középfokú
alapfokú

felsőfokú

alsó középfokú
Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

A felső középszintű végzettség jelentősége kapcsán
már egy sokkal kiegyenlítettebb területi képről beszélhetünk.
Nagy általánosságban igaz, hogy ez a végzettség jellemző
az önfoglalkoztatók túlnyomó többségére
a Kárpát-medencében. Két hazai, illetve a kelet-szlovákiai
régiók esetében a felső középszintű végzettséggel bíró
önfoglalkoztatók adják a teljes populáció 80%-át.
Ezen a szinten 50-60%-os értékeikkel az erdélyi régiók nem tekinthetők kiugró egységeknek semelyik irányba sem. A
felsőfokú végzettség részarányainak tekintetében azonban ismét jelentős különbségekről beszélhetünk. Az erdélyi
régiók 4-7%-os értékükkel a rangsor végén helyezkednek el, előttük a felvidéki régiók állnak 20% alatti részarányokkal. A felsőfokú végzettségűek jelentősége a központi régiókban, azaz Közép-Magyarországon (44%) és Pozsonyban
(40%), valamint Kelet-Ausztriában (35%) a legnagyobb. A többi régióban arányuk 20-30 % között szóródik.
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13. ábra: A fiatal vállalkozók (önfoglalkoztatók) iskolázottság szerinti megoszlása (%)
A FIATAL
ÖNFOGLALKOZTATÓK SZÁMA
(FŐ, 2011)
Észak-Erdély / Északnyugati régió

74 300
50 000
20 000
9 917
Észak-Magyarország

A ﬁatal önfoglalkoztatottak
iskolai végzettség szerinti
megoszlása
felső
képzetlen
középfokú
alapfokú

felsőfokú

alsó középfokú
Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

Összességében elmondható, hogy az önfoglalkoztatók átlagos
iskolai végzettsége az erdélyi régiókban a legalacsonyabb, majd őket
követik a felvidék vidéki régiói. A felsőfokú végzettség tekintetében
a Kárpát-medencei fővárosok köré szerveződő régiók,
illetve a kelet-osztrák régió számítanak kiemelkedőnek.
Ehhez hasonló tanulságok szűrhetők le fiatal önfoglalkoztatók alcsoportjának iskolai megoszlásáról is (13. ábra).
Az előzetes várakozás az, hogy a fiatal vállalkozók körében az átlagos iskolai végzettség alacsonyabb, ugyanakkor
ezt nem támasztják alá egyértelműen az adatok. A képzetlenek aránya továbbra is elenyésző, egyedül Közép-Erdélyben éri el a 2%-ot, míg a többi régióban 1% alatt marad. Az alapfokú végzettséggel vállalkozást indítók aránya
alacsonyabb, mint az aktív korú önfoglalkoztatók esetében, ugyanakkor az alsó középszintű végzettség esetén a
fiatalok és az aktív korúak körében szemlélt részarányok nagy fokú egyezést mutatnak. Hasonló egyezés tapasztalható az önfoglalkoztatók túlnyomó többségét adó felső középszintű végzettség arányának területi megoszlásában is, ugyanakkor ennek a kategóriának a jelentősége átlagosan magasabb (70%), mint az aktív korú populáció
esetében (67%). A felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal önfoglalkoztatók részesedése a Kárpát-medence
egészében számra pontosan egyezik a 15–64 évesekre kalkulált értékkel (21%), ugyanakkor ebben a kategóriában
figyelhetők meg a legnagyobb földrajzi különbségek is. Amíg a főiskolát vagy egyetemet végzett önfoglalkoztatók
aránya Közép-Magyarországon 51%-ot tesz ki, addig Észak-Erdélyben csupán 7%.

Nagy térségi összehasonlításban a fiatalok esetében is érvényes,
hogy az erdélyi régiókban a legkisebb a magasan képzett
vállalkozók aránya, majd őket követik Felvidék keleti térségei.
44
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A vállalkozók iskolai végzettség szerinti megoszlása kapcsán megállapítható, hogy a fiatalok körében a felső középszintű és felsőfokú végzettséggel bírók aránya némileg meghaladja az aktív korúakra kalkulált értékeket, míg
a legalsó képzettségi kategóriákban alulreprezentáltak a 40 évnél fiatalabbak. Ez elsősorban abból eredeztethető,
hogy a felsőbb szintű végzettség megszerzése a fiatalok számára egyszerűbbé vált. Az egyes iskolázottsági kategóriák részarányának területi különbségei amellett, hogy a munkakínálat képzettségi összetételét, a gazdasági
tevékenységek összetételét és bizonyos mértékben az oktatás elérhetőségének helyi lehetőségeit tükrözik, arra
is utalnak, hogy az egyes iskolázottsági szinteken a vállalkozói hajlandóság, illetve az önfoglalkoztatásra irányuló
döntés mögött húzódó domináns tényezők térben nagy fokú heterogenitást mutatnak.
Az utolsó vizsgált dimenzió az önfoglalkoztatók tevékenységére vonatkozik, melyhez szintén az ILO iránymutatásait és klasszifikációját használtuk fel. A különböző tevékenységeket az International Standard Classification of
Occupations (ISCO) 2008 óta hatályos nomenklatúráját használtuk fel, mely tíz foglalkozási főcsoportot különböztet meg, ezek közül a fegyveres szervek csoportját (ISCO-0) elhagytuk, mivel ez a kategória az önfoglalkoztatás
szempontjából irreleváns. Az ISCO kategóriák kódjait és azok jelentését az 4. táblázat tartalmazza.
4. táblázat: Foglalkoztatási főcsoportok
ISCO kategóriák

Foglalkoztatási főcsoport

ISCO-1

Gazdasági, igazgatási, érdekképviseleti vezetők, törvényhozók

ISCO-2

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

ISCO-3

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

ISCO-4

Irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások

ISCO-5

Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

ISCO-6

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

ISCO-7

Ipari és építőipari foglalkozások

ISCO-8

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

ISCO-9

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

A tevékenység jellege szerint szisztematikus és jelentős eltéréseket tapasztalhatunk a Kárpát-medence egyes térségei között, illetve országok szerint is (5. táblázat).

Kelet-Ausztriában az önfoglalkoztatók fele végez felsőfokú végzettséghez
kötött tevékenységet (ISCO 1-3), melyhez hasonló magas részarány
Pozsony (68%) és Közép-Magyarország (55%) esetében áll fenn.
A legalább középfokú végzettséghez kötött irodai és ügyviteli (ügyfélkapcsolati) foglalkozások jelentősége
Kárpát-medence-szerte csekély mértékű, a kereskedelmi és szolgáltatói tevékenységek azonban jelentős eltéréseket mutatnak a vizsgált régiók között. A hazai régiókban az ilyen jellegű tevékenységek jellemzően 20% feletti
arányt képviselnek, miközben a Felvidéken arányuk 20%, az erdélyi régiókban pedig 10% alatt marad.
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A legnagyobb szórás a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási
foglalkozások arányához köthető, melyben a három erdélyi
térség áll az élen. Ebben a régióban az önfoglalkoztatók
több mint fele köthető a primer szektorhoz.
Ehhez köthető magas részarányok sehol máshol nem találhatók a Kárpát-medence általunk vizsgált térségeiben.

Az iparhoz és építőiparhoz köthető tevékenységek
a felvidéki önfoglalkoztatók körében népszerűek,
főként a középső és keleti régióban, ahol az önfoglalkoztatók
több mint harmada végez ilyen tevékenységet.
Ezzel szemben Kelet-Ausztriában és Erdélyben az ipar aránya 13% alatt van. Az iparhoz kiegészítőtevékenységet
(gépkezelő, összeszerelő, járművezető) végző vállalkozók aránya mindenhol 10% alatt van, legnagyobb arányban
Közép-Szlovákiában (9,1%), ahol az ipar jelentősége kiemelkedő. A szakképzettséget nem igénylő egyszerű foglalkozások aránya Erdély területén belül északnyugaton (16,1%) és Közép-Erdélyben (8,8%) jelentős, ugyanakkor
jelentősége Közép-Szlovákiában sem elhanyagolható (8,2%).
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5. táblázat: A vállalkozók (önfoglalkoztatók) foglalkoztatási főcsoportok szerinti megoszlása (%)
Régió / Ország

NUTS-2

Foglalkozási főcsoport (ISCO)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausztria

Kelet-Ausztria
(benne: Őrvidék)

7,1

27,3

16,4

0,9

14,8

20,2

9,1

2,5

1,8

Magyarország

Közép-Magyarország

13,5

26,5

15,5

2,3

16,4

2,5

17,1

5,7

0,6

Közép-Dunántúl

13,9

12,1

11,8

1,9

22,7

7,5

21,0

7,9

1,2

Nyugat-Dunántúl

13,0

10,9

9,2

2,5

23,6

6,5

26,0

6,6

1,7

Dél-Dunántúl

13,6

11,0

14,2

2,2

23,1

12,6

16,5

6,0

0,7

Észak-Magyarország

12,4

12,3

12,0

1,4

29,0

12,4

14,9

5,6

0,1

Észak-Alföld

11,0

10,5

6,4

2,4

25,7

20,2

17,0

5,8

1,0

Dél-Alföld

11,2

8,7

8,5

1,2

21,4

26,7

16,7

5,0

0,5

Északnyugati régió /
Észak-Erdély

5,7

2,0

1,1

0,1

4,2

57,0

9,8

4,0

16,1

Közép régió / Közép-Erdély

5,2

3,7

2,2

0,0

10,0

54,9

12,3

2,8

8,8

Nyugat régió / Bánság

2,8

4,2

1,2

0,0

4,9

66,5

13,7

2,8

4,0

Pozsony

13,6

24,8

29,9

0,5

8,5

0,9

12,2

8,1

1,4

Nyugat-Szlovákia

15,6

14,5

14,3

0,6

14,2

2,1

32,7

5,0

1,0

Közép-Szlovákia

5,3

9,6

11,7

1,4

19,5

1,3

33,8

9,1

8,2

Kelet-Szlovákia

9,0

7,6

12,8

0,6

18,4

3,3

38,7

4,7

4,9

Szlovénia

Kelet-Szlovénia
(benne Muravidék)

21,4

8,3

6,7

0,4

6,8

38,4

10,8

5,1

2,1

Délvidék / Szerbia

Vajdaság

Horvátország

Eszék-Baranya
(benne: Dél-Baranya)

Kárpátalja /
Ukrajna

Kárpátalja

Erdély / Románia

Felvidék /
Szlovákia

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

A Kárpát-medence területi képe a fiatal önfoglalkoztatók tevékenységének összetétele szerint igen hasonlóan
alakul, mint az aktív korúak esetében (6. táblázat). Az egyes foglalkozási csoportokban a részarányok között a
legtöbb esetben minimális eltérések tapasztalhatók, ugyanakkor néhány esetben beszélhetünk olyan nagyobb
arányú eltérésekről, melyek a helyi vállalkozói struktúra lassú átalakulására utalhatnak.
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Erdély három régiójában a fiatal önfoglalkoztatók
körében a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységek
ugyan továbbra is dominánsak, ugyanakkor arányuk
13-16 százalékponttal alacsonyabb,
miközben a kereskedelmi és ipari tevékenységek
részaránya együttesen 8-10 százalékponttal magasabb,
mint a teljes önfoglalkoztatói körben.
Emellett a fiatalok körében a szakképzettséget nem igénylő szakmák jelentősége is magasabb, ugyanakkor a felsőfokú végzettséget igénylő tevékenységek terén nem tapasztalható eltérés az aktív korúakhoz képest. Ehhez
hasonló mértékű generációk közti szerkezeti eltolódás Kelet-Szlovéniában figyelhető meg, ahol a primer szektor
aránya 24 százalékponttal alacsonyabb a fiatalok körében, miközben a felsőfokú végzettséghez kötött tevékenységek, a középszintű végzettséggel is űzhető kereskedelmi szolgáltatások, valamint az ipar súlya egyaránt magasabb. A felvidéki régiók esetében ennek éppen az ellenkezője játszódik le. Az ipari tevékenységek súlya a 40 évnél
fiatalabbak önfoglalkoztatók körében 3-7 százalékponttal magasabb, miközben a felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások aránya alacsonyabb.
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6. táblázat: A fiatal önfoglalkoztatók foglalkoztatási főcsoportok szerinti megoszlása (%)
Ország

NUTS-2

Foglalkozási főcsoport (ISCO)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ausztria

Kelet-Ausztria
(benne: Őrvidék)

5,2

28,5

16,9

0,3

19,3

15,8

8,6

2,5

2,9

Magyarország

Közép-Magyarország

14,3

32,1

13,6

1,7

13,9

2,1

16,5

4,5

1,2

Közép-Dunántúl

18,7

12,5

12,9

4,1

22,4

6,8

17,1

5,2

0,3

Nyugat-Dunántúl

11,9

13,4

8,6

0,3

26,1

2,4

30,7

5,9

0,6

Dél-Dunántúl

9,9

8,2

19,0

2,6

23,0

11,1

19,0

6,7

0,4

Észak-Magyarország

10,8

10,7

14,5

2,6

36,0

12,5

10,6

2,2

0,0

Észak-Alföld

7,9

10,4

5,3

3,2

27,6

20,6

19,0

4,7

1,2

Dél-Alföld

14,3

7,4

9,7

2,7

25,2

18,9

15,2

6,5

0,2

Északnyugati régió /
Észak-Erdély

5,3

2,6

1,2

0,0

7,3

43,6

14,8

5,9

19,4

Közép régió /
Közép-Erdély

5,3

6,1

3,3

0,1

15,2

39,6

15,2

3,2

12,1

Nyugat régió / Bánság

2,5

4,8

1,7

0,0

8,3

49,7

21,3

3,6

8,1

Pozsony

13,1

25,3

27,6

0,7

9,2

0,3

10,8

11

2,2

Nyugat-Szlovákia

10,7

10,9

14,4

1,0

15,3

1,6

39,2

5,4

1,5

Közép-Szlovákia

2,2

6,5

10,4

1,2

20,2

0,9

36,0

10

12,4

Kelet-Szlovákia

5,5

6,4

13,5

0,9

17,5

3,0

42,6

4,0

6,6

Szlovénia

Kelet-Szlovénia
(benne Muravidék)

28,6

12,7

13,2

0,9

10,6

13,6

14,4

5,1

0,6

Délvidék / Szerbia

Vajdaság

Horvátország

Eszék-Baranya
(benne Dél-Baranya)

Kárpátalja /
Ukrajna

Kárpátalja

Erdély / Románia

Felvidék /
Szlovákia

Forrás: EU Labour Force Survey adatai alapján saját számítás

Az önfoglalkoztatás gazdasági struktúrája nagy fokú egyezést mutat az alkalmazásban állókkal együtt értelmezett
teljes foglalkoztatás szerkezetével a NUTS-2 régiók szintjén. A gazdasági struktúra alacsonyabb területi szinten
történő eltéréseinek vizsgálatához Erdély és Felvidék esetében érdemes a legutóbbi népszámlálás adatait szemlélni, melyek közelítő képet adhatnak a vállalkozók által űzött egyes tevékenységi körök fontosságáról.
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7. táblázat: A foglalkoztatási szerkezet alakulása az erdélyi megyékben (2011)
Megyék (NUTS-3)

Foglalkoztatási főcsoportok (ISCO)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Bihar

2,5

14,6

7,9

4,5

14,0

21,3

15,3

11,2

8,6

Beszterce-Naszód

1,7

10,9

5,1

2,8

10,1

41,6

14,6

6,6

6,6

Kolozs

3,7

24,1

10,3

6,0

16,9

8,5

14,4

9,0

7,1

Máramaros

1,6

11,2

6,2

2,9

12,8

23,2

17,9

7,1

17,1

Szatmár

2,4

12,9

6,9

3,9

13,7

10,2

19,6

13,2

17,1

Szilágy

2,1

11,3

5,8

4,1

12,0

25,6

16,1

7,7

15,3

Fehér

2,0

13,8

6,6

3,7

13,2

24,6

18,0

9,1

9,0

Brassó

3,1

19,3

11,0

6,4

17,5

6,8

17,1

9,1

9,6

Kovászna

2,1

11,3

6,7

3,6

14,1

24,1

15,5

9,3

13,3

Hargita

2,3

12,4

7,8

5,7

15,5

22,2

19,3

7,3

7,5

Maros

2,3

14,7

8,2

4,3

15,6

21,6

17,5

8,2

7,7

Szeben

3,1

18,5

9,5

4,3

12,7

11,4

14,4

15,0

11,0

Arad

2,9

13,9

8,0

4,3

13,0

16,3

22,4

10,0

9,1

Krassó-Szörény

1,4

12,6

7,2

3,8

15,1

26,2

16,7

8,2

8,8

Hunyad

2,6

13,7

8,2

5,5

13,4

17,7

19,7

10,2

9,0

Temes

3,0

19,7

8,6

4,8

13,7

13,4

16,4

11,5

9,0

Forrás: Román Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2011, http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ alapján saját számítás

Ahogy a munkaerőpiaci adatok esetében, Erdélyben a foglalkoztatási szerkezet is jelentős régión belüli hangsúlyeltolódásokat mutat. Észak-Erdélyben a magas képzettséget igénylő tevékenységek terén Kolozs áll az élen, ahol
a magasan képzettek a teljes foglalkoztatás több mint harmadát teszik ki. Emellett még a kereskedelem és az
iparhoz köthető tevékenységek emelhetők ki 20-20%-os hozzájárulással. Az agrártevékenységek terén BeszterceNaszód, míg Szatmár, Máramaros és Szilágy gazdasága épít leginkább képzetlen vagy alsó középszintű iskolai végzettséggel bíró, főként ipari tevékenységet végző munkaerőre. Közép-Erdély esetében Brassó és Szeben foglalkoztatási szerkezete mozdult el a humántőke-intenzív tevékenységek irányába, míg a mezőgazdaság jelentősége
– részben a két megye földrajzi adottságaiból adódóan – az átlagnál alacsonyabb. Az iparhoz köthető tevékenységek részarányának tekintetében az eltérések alacsonyak, a szakképzettséget nem igénylő egyszerű munkák esetében Kovászna áll az élen. Bánság négy megyéje közül a szekunder szektor Arad és Hunyad megyében emelkedik ki,
míg a kereskedelem és szolgáltatások, valamint a felsőfokú végzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások
Temes megyében fontosak (7. táblázat).

50

Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás

8. táblázat: A foglalkoztatási szerkezet alakulása Felvidék kerületeiben (2011)
Kerület (NUTS-3)

Foglalkoztatási főcsoportok (ISCO)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

NaN

Nagyszombati kerület

3,3

5,1

10,7

8,1

6,9

0,5

19,7

22,2

11,8

11,7

Nyitrai kerület

3,4

4,9

9,7

8,0

6,7

0,5

20,9

23,1

11,0

11,7

Trencséni kerület

3,2

4,6

10,0

8,1

4,7

0,4

24,9

26,9

8,1

9,0

Pozsonyi kerület

6,1

9,9

14,9

10,3

8,4

0,6

14,6

11,3

7,5

16,1

Zsolnai kerület

3,2

4,4

10,0

8,0

5,8

0,7

25,6

22,3

8,9

10,9

Besztercebányai kerület

3,1

4,9

9,8

7,4

7,1

0,7

20,8

18,8

12,2

15,2

Kassai kerület

3,6

5,8

11,3

7,3

7,0

0,6

17,5

18,8

9,8

18,1

Eperjesi kerület

3,2

4,3

9,2

6,1

6,4

0,6

27,2

20,6

8,8

13,7

Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal, Népszámlálás 2011, http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/EV_narodnost_12_7_v12.pdf alapján
saját számítás. Megjegyzés: NaN jelölés az ismeretlen foglalkozásúak és nem besorolhatók arányát jelöli.

Felvidék esetében a besorolható tevékenységek közül a felsőfokú végzettséghez kötött foglalkozások mutatják a
legnagyobb szórást. A legnagyobb arányban az ország államigazgatási központjában, Pozsonyban végeznek ilyen
tevékenységet, majd kisség lemaradva ezt követi a kassai és nagyszombati kerület, míg a kerületek rangsorát az
eperjesi zárja. Míg a kereskedelem és szolgáltatások, valamint az irodai és ügyviteli foglalkozások a felsőfokúakhoz
igen hasonló területi szóródást mutatnak, addig az ipar esetében az eperjesi és zsolnai kerületekben beszélhetünk
kimagasló, 25%-ot meghaladó értékekről. Ennek megfelelő területi lenyomatot hagy az ipart kisegítő gépkezelői
és szerelői tevékenységek megoszlása is. A mezőgazdasági foglalkoztatás ezzel szemben országszerte elenyésző, a
szakképzést nem igénylő foglalkozások viszont igen eltérő jelentőségűek, Besztercebányán, illetve a nyitrai és nagyszombati kerületekben meghaladják a 10%-ot, míg Pozsonyban számarányuk a 8%-ot sem éri el (8. táblázat).

Vállalkozói szerkezet az egyes külhoni térségekben – összefoglalás
Erdély
•	Nagy térségi összehasonlításban a gazdasági aktivitás alacsony Erdély régióiban, a munkanélküliség aránya
ugyanakkor kedvező képet mutat.
•

A munkanélküliségi ráta az iparosodott megyékben, mint Kolozs, Temes, illetve Beszterce-Naszód esetében
mutat kedvező képet, a tömbmagyarság legnagyobb hányadát magában foglaló Székelyföld területét érintő
megyék ugyanakkor relatíve magas munkanélküliséggel és alacsony gazdasági aktivitással jellemezhetők.

•

A vállalkozók (önfoglalkoztatók) átlagos iskolai végzettsége az erdélyi régiókban a legalacsonyabb Kárpát-medencei szinten.

•

Az aktív korú önálló vállalkozók több mint fele a mezőgazdaságban és erdőgazdálkodásban tevékenykedik,
ugyanakkor az ágazati szerkezetben jelentős generációs eltérések tapasztalhatók.
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•

A fiatal vállalkozók körében a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységekkel foglalkozók aránya jelentős ugyan, de alacsonyabb, mint az aktív korúak körében. A fiatal vállalkozók körében a kereskedelmi és ipari
tevékenységek részaránya is kiemelkedő.

Felvidék
•

A munkaerőpiaci mutatók tekintetében erős centrum-periféria (nyugat−kelet) viszony ragadható meg a Felvidéken. A leghátrányosabb helyzetű térségnek a periférikus kassai és eperjesi kerületek számítanak, míg a
pozsonyi (és kisebb mértékben a nagyszombati) kerület helyzete európai léptékben is kedvező.

•

A fiatalok munkaerőpiaci helyzete Felvidék keleti felén a legkedvezőtlenebb, itt a munkanélküliségi ráta egyes
régiók esetében a 20%-os értéket is meghaladja.

•

A felvidéki vállalkozók átlagos iskolai végzettsége nagy térségi összehasonlításban alacsony.

•

A vállalkozók demográfiai összetétele a felvidéki régiókban a legfiatalosabb.

•

Az iparhoz köthető vállalkozók aránya Felvidéken átlagosan magasabb a többi térségénél, a szektor súlya pedig
főként a 40 évnél fiatalabb vállalkozók körében jelentős, miközben a felsőfokú végzettség önálló alkalmazását
igénylő foglalkozások aránya körükben alacsonyabb.

Vajdaság
•

Délvidéken a gazdasági aktivitás szintje a Kárpát-medencén belül alacsonynak számít, ugyanakkor a fiatalok körében mért gazdasági aktivitás néhány százalékponttal meghaladja a 15–64 évesekre vetített aktivitási arányt.
Ennek oka, hogy az alap- és középszintű végzettségűek részaránya átlagosan magasabb az aktív fiatalok körében, mint a Kárpát-medence más régióiban.

•	Munkaerőpiaci tekintetben a régió kedvezőtlen helyzetben van, a munkanélküliségi ráta jelentősen meghaladja a Kárpát-medence régióinak átlagát. Ezzel szemben az önfoglalkoztatási formák népszerűsége igen magas a
foglalkoztatáson belül.
•

A fiatalok foglalkoztatottságának tekintetében Vajdaság a régiós rangsor sereghajtója, a 40 év alatti korosztály
esetében a foglalkoztatási ráta alig haladja meg a 40%-ot.

•

A foglalkoztatási szerkezet a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás irányába tolódik el a térségben, s ez az önálló
vállalkozók körében végzett tevékenységek arányaiban is megmutatkozik.

Kárpátalja
•	Kárpátalján a gazdasági aktivitás alig haladja meg a 60%-ot, ami a Kárpát-medence egészére kiterjedő összehasonlításban alacsonynak tekinthető.
•

A munkanélküliek arányának tekintetében Kárpátalja az európai uniós átlagnál némileg kedvezőbb értékkel a
középmezőnyben foglal helyet,

•

A régió foglalkoztatásának ágazati összetételében a mezőgazdaság és erdőgazdálkodás a Kárpát-medencei
átlagnál magasabb arányban jelenik meg.
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Muravidék és Dél-Baranya
•

A Muravidéket magában foglaló Kelet-Szlovénia régió munkakínálata a gazdasági aktivitás alapján kedvező, az
Európai Unió és a Kárpát-medence átlagánál kedvezőbb képet mutat, ugyanakkor Dél-Baranya (Eszék-Baranya
megye) esetében alacsony aktivitásról beszélhetünk.

•	Muravidék és Eszék-Baranya megye esetében egyaránt elmondható, hogy a gazdaságilag aktív fiatalok körében
az alap- és középszintű végzettségek magas részaránnyal bírnak, így az aktivitás a 40 évnél fiatalabbak körében
magasabb, mint az aktív korúak populációjában.
•	Muravidék önálló vállalkozóinak körében a primer szektor részesedése magas, ugyanakkor jelentős mértékű
generációk közti szerkezeti eltolódás figyelhető meg a térségben. A fiatalok körében a mezőgazdaság aránya
már alacsonyabb, miközben a felsőfokú végzettséghez kötött tevékenységek, a középszintű végzettséggel is
űzhető kereskedelmi szolgáltatások, valamint az ipar súlya magasabb.
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A fiatal magyar vállalkozók
a Kárpát-medence külhoni térségeiben
A külhoni fiatal magyar vállalkozók térbeli megoszlása
Az Európai Unió munkaerő-felmérése nem tartalmaz az egyén nemzetiségére irányuló információkat, a nemzeti statisztikai hivatalok pedig nem közölnek az egyes nemzetiségek gazdasági aktivitására vonatkozó részletes kereszttáblákat alacsony területi szinteken. Emiatt a külhoni fiatal magyar vállalkozók potenciális létszámát egy egyszerű,
heurisztikus becsléssel közelítjük, melyhez az LFS és a 2011-es népszámlálások adatait használjuk fel. A becslést a
következőképpen végeztük: az eddigi elemzésünkből ismerjük a fiatal önfoglalkoztatók arányát a 15–39 éves népességen belül az egyes NUTS-2 régiókra vonatkozóan, a román, szlovák, horvát és szerb népszámlálások pedig a
magukat magyarnak vallók korszerkezeti megoszlásáról szolgáltatnak információt NUTS-2 szinten.16 Feltételezve,
hogy a magyarok, illetve a többségi nemzetek között a vállalkozói hajlandóság nem mutat jelentős eltéréseket a fiatalok körében, a 15–39 éves magyarok létszámát megszorozva az LFS-ből nyert önfoglalkoztatói arányokkal, közelítő
becslést adhatunk a magyar vállalkozók körére vonatkozóan.17 A becslés pontossága az adatok megbízhatóságán,
illetve a vállalkozói hajlandóság etnikai különbségeire tett feltevésünkön múlik. Az adatokkal kapcsolatban érdemes
megjegyezni, hogy az etnikai hovatartozás önbevalláson alapul, így a magyarok száma eleve csak közelítő pontossággal adható meg. Attól függően, hogy a vegyes házasságokban élők, valamint a romák milyen nemzetiségűnek vallják
magukat, térségenként jelentős eltérések lehetnek a valós és jegyzett létszámadatok között. Ennek iránya és mértéke nem előre jelezhető, ráadásul területileg is jelentős eltéréseket mutathat. A vállalkozók arányának etnikai eltéréseire tett feltevés azonban valószínűleg felfelé torzítja az eredményt, hiszen a vállalkozói tevékenység végzése
és az etnikai hovatartozás bevallása között korrelációs kapcsolat állhat fenn. Amennyiben az üzletviteli tevékenység
sikeres végzése érdekében a vállalkozó úgy látja, nemzeti identitását el kell hallgatnia, úgy a magyarok létszáma a
vállalkozói hajlandóság szempontjából egyfajta szelektív mintát képez, mely a magyar vállalkozók egy bizonyos körét
nem tartalmazza. Ennek az eshetősége tapasztalati úton nem igazolható és nem cáfolható. Mindezek tükrében le
kell szögezni, hogy a becsült létszámok a potenciális fiatal vállalkozói kör létszámát feltételezhetően túlbecsülik, így
csupán egy felső korlátot ad meg. Az eredmények emiatt fenntartással kezelendők.
A becsült létszámokat a 9. táblázat tartalmazza Felvidék, Erdély és Eszék-Baranya térségeire vonatkozóan. Kárpátalját, Muravidéket és Őrvidéket nem számítva a vizsgált térségekben potenciálisan 41 ezer fiatal magyar vállalkozóról (önfoglalkoztatóról) beszélhetünk. Ez a létszám az anyaországi érték (143 ezer fő) harmada, az alföldi
régiók és Észak-Magyarország összesített értékével egyező létszám. A magyar nemzetiségűek létszámarányaiból
adódóan a potenciális vállalkozók létszáma Erdélyben a legmagasabb, összesen 23 ezer fő, amely mellett Felvidék
12 ezer fővel, Vajdaság pedig további 5 568 fővel képviselteti magát. Eszék-Baranya területén a potenciális vállalkozói kör elenyésző mértékű, becslésünk szerint mindössze 53 fő. A kárpátaljai fiatal magyar vállalkozók számát a
korábbi népszámlálási adatok és a fiatal vállalkozók más térségekben mutatkozó, teljes magyar népességen belüli
aránya alapján 1800-3300 főre becsüljük, míg Muravidéken számuk 30–50 közötti lehet.

	Ukrajnában nem volt 2011-ben népszámlálás, Szlovéniában pedig a nemzetiségre irányuló kérdés 2002 után megszűnt. Muravidék és Kárpátalja térségére
így csak a korábbi adatok figyelembevételével tudtuk megbecsülni a fiatal magyar vállalkozói létszámot.
17
Vajdaság esetében ettől a metódustól annyiban tértünk el, hogy a fiatal önfoglalkoztatók arányának vajdasági értéke helyett a Szerbia egészére vonatkozó értékkel számoltunk.
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9. táblázat: A magyar nemzetiségűek és a fiatal magyar vállalkozók becsült létszáma 2011-ben
Magyar
nemzetiségűek
száma (fő)

Terület

Fiatal magyar
nemzetiségűek
száma (fő)

Fiatal magyar
nemzetiségűek
aránya (%)

Fiatal magyar
vállalkozók
létszáma (fő)

Észak-Erdély

451 529

147 762

32,7

10 768

Közép-Erdély

674 436

222 857

33,0

11 588

Bánság

90 701

22 771

25,1

1 115

Pozsony

23 888

5 524

23,1

447

Nyugat-Szlovákia

291 041

101 139

34,8

7 144

Közép-Szlovákia

68 149

22 926

33,6

2 268

Kelet-Szlovákia

75 389

25 589

33,9

2 059

Vajdaság

251 136

87 698

34,9

5 568

Eszék-Baranya

8 200

1 840

22,4

53

Muravidék

6 200 ii

40

Kárpátalja

151 533i

1 800 - 3 300

Forrás: Az EU Labour Force Survey, valamint a horvát, szerb, román és szlovák statisztikai hivatalok népszámlálási adatai alapján saját számítás.
Megjegyzés: i – 2001-es ukrajnai népszámlálás adata; ii – 2002-es szlovéniai népszámlálás adata

Üzletviteli stratégiák és attitűd
A külhoni fiatal magyar vállalkozók körében végrehajtott kérdőíves adatfelvételünk eredményei szerint a vállalkozók elindulásának motivációi közt

az önmegvalósítás, a pénzkereset és az önállóság lényegében
azonos fontosságúak.
Alig-alig van köztük jelen a rendszerváltoztató országokban az elmúlt három évtizedben oly nagy jelentőséggel
bíró kényszer, mint például a korábbi egzisztencia megroppanása miatti továbblépés szükségessége (10. táblázat).
10. táblázat: A vállalkozás motivációi (a kijelentésekkel részben vagy egészen egyetértők aránya)
Részben vagy teljesen
egyet értőkaránya (%)

Miért kezdett el vállalkozni?
A vállalkozás számomra kihívást jelent, és bizonyítani akartam
magamnak, hogy meg tudom valósítani.

80,8

Több pénzt akartam keresni, mint amennyit azelőtt kerestem.

80,1

Nagyobb szabadságot akartam abban, ahogyan a munkámat végeztem.

76,1

Mindig a magam főnöke akartam lenni.

74,6

Egy piaci lehetőséget akartam kihasználni.

74,2

Forrás: A Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.
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A külhoni magyar vállalkozók cégei az értékesítési piacok tekintetében is sokszínűek (11. táblázat). A kérdőíves
vizsgálatban részt vevő

vállalkozók jellemzően a helyi/mikrotérségi piacokra termelnek,
illetve szolgáltatnak.
Nem kevés köztük azonban az a vállalkozó sem, aki az országos, sőt a külföldi piacokra is értékesíteni tud.
11. táblázat: A termékek és szolgáltatások forgalmazási helye (%)
Termékeinek, szolgáltatásainak hány százalékát forgalmazza…

Átlag (%)

… a lakóhelyén

41,6

… a megyén (Vajdaság: községen) belül

32,7

… a tágabb régióban

21,4

… az országban

26,7

… külföldön

17,0
Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.

A külhoni fiatal magyar vállalkozók legnagyobb üzleti segítőtársai
a családtagok, szemben magyarországi társaikkal, ahol probléma esetén
legtöbben a könyvelőhöz és ügyvédhez fordulnak (12. táblázat).
Más vállalkozók és a barátok üzleti problémamegoldó szerepe a magyarországi vállalkozók körében meglehetősen
alacsony (23,7 illetve 33,9%) szemben a külhoni térségekben tapasztaltakkal. A (pályázati) tanácsadók szerepe
Erdélyben éri el a magyarországi átlagot, itt a pályázati források széles körű megjelenése vélhetően hozzájárult
ennek a szektornak a gyors kiépüléséhez. Ügyvédet a külhoni fiatal vállalkozók alig ötöde vesz igénybe probléma
esetén, s Kárpátalján alig volt olyan válaszadó, aki tett volna ilyet. A térségi különbségek okai közt minden bizon�nyal szerepet játszik az, hogy a magyarországi megkérdezettek között jellemzően kis és közepes méretű vállalkozások, míg a külhoniak közt a mikrovállalkozások vannak jelen.
12. táblázat: A vállalkozók számára segítséget biztosítók (%)
Kihez fordul,
ha problémája van a cégével?

Külhoni említések gyakorisága,
%

Magyarországi vállalkozók (2016),
(ld. vezetői összefoglaló) %

család

65,2

40,4

könyvelő

54,7

73,5

más vállalkozók

42,4

33,9

barátok

34,1

23,7

ügyvéd

21,4

64,9

tanácsadó

17,4

23,3

A Hétfa Kutatóintézet által 2016 májusában, statisztikailag reprezentatív mintán végzett kutatás a magyarországi, nem mezőgazdasági
tevékenységű kis- és középvállalkozások körében (N=500)
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13. táblázat: A vállalkozók számára segítséget biztosítók, régiónként (%)
Kihez fordul, ha problémája van a cégével?
család (külhoni átlag)

Külhoni említések
gyakorisága (%)

Magyarországi vállalkozók
(2016) (%)

65,2

40,4

Erdély

62,7

Kárpátalja

69,6

Felvidék

59,5

Vajdaság

67,3

könyvelő (külhoni átlag)

54,7

Erdély

66,9

Kárpátalja

28,6

Felvidék

48,6

Vajdaság

58,2

más vállalkozók (külhoni átlag)

42,4

Erdély

42,4

Kárpátalja

37,5

Felvidék

48,6

Vajdaság

43,6

barátok (külhoni átlag)

34,1

Erdély

39,8

Kárpátalja

32,1

Felvidék

40,5

Vajdaság

25,5

ügyvéd (külhoni átlag)

21,4

Erdély

22,0

Kárpátalja

7,1

Felvidék

21,6

Vajdaság

31,9

tanácsadó (külhoni átlag)

17,4

Erdély

22,9

Kárpátalja

12,5

Felvidék

13,5

Vajdaság

14,5

73,5

33,9

23,7

64,9

23,3

Forrás: a külhoni adatok a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvételéből (2016); a magyarországi adatok a
Hétfa Kutatóintézet magyarországi, nem mezőgazdasági kkv-k körében végzett adatfelvételéből (2016) származnak.
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Válaszadóink között felülreprezentáltak a magyar állami támogatási rendszerrel korábban már valamilyen formában
kapcsolatba került fiatal vállalkozók (14. táblázat). Különösen a délvidéki válaszadók körében volt magas a magyar és
a szerb állami pályázatokon részt vett vállalkozások aránya, Erdélyben az EU-s vagy magyar forrásokra a válaszadók
harmada nyújtott be pályázatot, míg Kárpátalján lényegében csak a magyarországi pályázati támogatások érhetők
el. A felvidéki válaszadók nagyobbik része nem pályázott eddig még semmilyen forrásra sem, körükben leginkább a
magyar állami támogatásokkal kapcsolatban vannak tapasztalatok. Eredményeink tehát arra utalnak, hogy

a fiatal magyar vállalkozók a pályázati támogatások rendszerével
először a magyarországi forrásokon keresztül találkoznak,
s ezek a más támogatásnál könnyebben elérhető források
talán előnybe is hozzák őket a piaci versenyben.
Elemzési eredményeink abba az irányba is mutatnak, hogy a magyar állami támogatások széles körű megnyitása a már
pályázati tapasztalattal rendelkezőket is megszólította, de ezek a cégek a célpopuláció kisebb részét teszik csak ki.
14. táblázat: Megpályázott támogatási források (%)
Nyújtott-e be Ön pályázatot az alábbi forrásokra?

A pályázatot benyújtó válaszadók aránya (%)

EU-s pályázatot
Erdély

26,3

Kárpátalja

3,6

Felvidék

16,2

Vajdaság

14,5

az adott állam kiírására
Erdély

14,4

Kárpátalja

0,0

Felvidék

16,2

Vajdaság

41,8

magyar állami támogatásra
Erdély

37,3

Kárpátalja

39,3

Felvidék

35,1

Vajdaság

60,0

valamilyen alapítványi forrásra
Erdély

2,5

Kárpátalja

1,8

Felvidék

2,7

Vajdaság

12,7
Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.
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A pályázatok benyújtása terén a legaktívabbak a mezőgazdasági termelők voltak, akiket az építészettel és tervezéssel, a programozással és kommunikációval, valamint a hirdetésekkel, marketinggel és designnal foglalkozó
vállalkozók követtek. A sikerráták az adatfelvétel sajátos időzítése miatt a magyarországi pályázatok esetében a
legalacsonyabbak: míg pályázatot a vállalkozók 42 százaléka nyújtott be, pozitív elbírálásban pusztán a pályázatok
9%-a részesült. Mivel a kérdőívek kitöltésének időpontjában a külhoni fiatal vállalkozóknak kiírt BGA-pályázatok
még nem voltak ismertek, a 9% korábbi támogatási formákat fed. EU-s támogatásban a vállalkozók 7, az egyes
államok támogatásában pedig 12%-uk részesült.

Az igényelt és elnyert támogatásokat a vállalkozások
elsősorban gépvásárlásra, ingatlanbővítésre vagy-építésre fordították.
A megkérdezett vállalkozók 90%-a tervez valamilyen fejlesztést cégében a következő három évben, és ehhez elengedhetetlenek a pályázati források is. Ezekhez a vállalkozók pragmatikusan viszonyulnak, és

azt keresik, hogyan és hol metszik egymást saját fejlesztési elképzeléseik
és azok a főbb csapásvonalak, amelyeket a kiírások is kijelölnek.
A pályázás motivációit firtató kérdésre adott válaszokból (14. ábra) az tűnik ki, hogy a vállalkozók a pályázási döntéseiket igyekeznek szervesen igazítani fejlesztési terveikhez, és sokkal kevésbé áll cselekvéseik mögött az a törekvés,
hogy válogatás nélkül minden lehetőséget kihasználjanak. Az ábrán az is látható, hogy a pályázatírási tevékenységet
végző cégek nem hatnak érdemben a vállalkozások ezirányú aktivitására.
14. ábra: A pályázás motivációi (%)

Egy pályáztaíró cég ösztönözte a céget

81,4

Sok ismerős vállalkozás pályázott

71,9

Igyekszünk annyi kiírásban indulni, ahányban csak lehetséges

48,3

Közvetlen haszon realizálása

46,7

A támogatási lehetőség indukálta fejlesztési ötlet megvalósítása
A tervezett fejlesztés megvalósítása

32,7
17,6

Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.
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A vállalkozásoknak csak töredéke nem figyeli egyáltalán a pályázati kiírásokat. A kiírásokról való tájékozódás legkedveltebb formái azok, amelyek nem igényelnek különösebb energiaráfordítást, hiszen a legtöbb esetben az
információ „házhoz megy”. Az aktív viszonyulást feltételező szakmairendezvény-látogatás a harmadik leggyakoribb módja a tájékozódásnak. A pályázatíró cégeknek ugyan fontos szerepe van az információ terjesztésében, de
a 14. ábrán látható adatok tanúsága szerint a pályázatírók magát a pályázati döntést kevésbé tudják befolyásolni.
A többi formális szereplőnek – a helyi önkormányzatoknak, a kamaráknak, üzleti szakértőknek vagy pénzügyi szereplőknek kisebb a súlya és szerepe a kiírásokról való tájékoztatásban (15. ábra).
15. ábra: A kiírásokra vonatkozó tájékozódási források (%)

31

sajtóból
információs portálokról

29

szakmai rendezvényekről, képzésekről

29

pályázatíróktól

21

hírlevelekből

20

más vállalkozóktól

20
13

vállalkozói szervezetek
egyéb forrásból

12

helyi önkormányzattól

7

üzleti szakértőktől

4

kereskedelmi kamaráktól

4

pénzügyi szereplőktől, bankoktól
semmilyen forrásból nem tájékozódunk

3
2

Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.

Mit jelent magyar vállalkozóként sikeresnek lenni?
A fiatal külhoni magyar vállalkozók helytállási, sikerességi esélyeit némiképp befolyásolja az, hogy a piaci versenyben magyarként kell a többségi nemzethez tartozó vállalkozókkal versenyezniük.

Ez a versenyhátrány a válaszadók érzékelése szerint Kárpátalján
és Délvidéken a legerősebb, de ez is inkább tekinthető enyhe vagy közepes
mértékűnek. Az erdélyi és a felvidéki válaszadók szerint viszont alig van
versenyhátrány abban az ágazatban, ahol cégük működik.
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15. táblázat: A külhoni magyar vállalkozók saját helyzetének megítélése
a többségi nemzetiségű vállalkozókhoz viszonyítva (%)

Sokkal
rosszabbak
egy magyar
vállalkozó
esélyei.

Inkább
rosszabbak
egy magyar
vállalkozó
esélyei.

Nincsen
különbség
a magyar
és a többségi
nemzethez
tartozó
vállalkozók
esélyei
között.

Kárpátalja

16,1

46,4

35,7

0

1,8

Vajdaság

12,7

43,6

41,8

0

1,8

Erdély

9,3

24,6

54,2

8,5

3,4

Felvidék

2,7

24,3

62,2

8,1

2,7

Átlag

11,2

31,8

49,8

4,7

2,5

Összességében hogy gondolja,
abban a régióban, amelyben
Ön él, és abban az ágazatban,
amelyben cége működik,
másak-e egy magyar és egy
többségi nemzethez tartozó
vállalkozó esélyei a sikerre?

Inkább
jobbak egy
magyar
vállalkozó
esélyei.

Sokkal
jobbak egy
magyar
vállalkozó
esélyei.

Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.

Kutatási projektünk egyik kiemelt kérdése volt, hogy milyen mértékben tartják a magyar vállalkozók fontosnak
azt, hogy a helyi és regionális piacon, valamint a nagyobb nyilvánosságban „magyar cégként” tartsák őket számon,
ezért vagy ennek ellenében tesznek-e inkább erőfeszítéseket. A magyar identitás egy vállalkozás szintjén az alábbi
dimenziókban értelmezhető:
» a munkavállalók nemzetiségi hovatartozása
» az üzemműködés nyelve
» az intézményi együttműködések alakítása
» a magyar fogyasztókat megcélzó marketing- és értékesítési stratégiák alkalmazása.
A mintába bekerült cégeknél alkalmazott munkavállalók elsöprő többsége (átlagosan 92,5%-a) magyar. A magyar
dolgozók aránya a munkahelyeken nem mutat semmilyen összefüggést a regionális megoszlással, mint ahogy az
egyes ágazatok sem differenciálhatók a munkavállalók etnikai heterogenitása szerint. Van azonban kapcsolat az
üzemméret és az etnikai egyneműség között oly módon, hogy a dolgozói létszám növekedésével csökken a magyarok aránya a foglalkoztatottak között.

Az etnikai hovatartozás szempontja a munkaerő toborzásában
az esettanulmányaink tanúsága szerint leginkább
a kapcsolathálók függvénye,
hiszen az új munkatársak rekrutálása gyakran informálisan történik, a jelenlegi alkalmazottak közvetítésével. Bár
a vállalkozók tipikusan etnikailag semlegesnek tekintik az üzleti életet, így a dolgozók szelekcióját is, a 16. ábrán
látható adatok jól szemléltetik, hogy ezzel párhuzamosan az is
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fontos, hogy a magyar nyelv mint kommunikációs csatorna
érvényesüljön a cégen belüli tevékenységek során.
A vállalkozókat arra kértük, hogy négyfokú skálán értékeljék, milyen területeken fontos a cégen belüli magyar
nyelvhasználat. A vállalkozók azt tartották a legfontosabbnak, hogy a munkatársak egymás között magyarul tudjanak kötetlenül beszélgetni, hiszen ez lényeges eleme annak a munkahelyi klímának, aminek nagy szerepe van a
munkatársak megtartásában. Lényegében a magyarnyelv-használat „házon belül” minden vonatkozásban fontos.
16. ábra: Mennyire fontos a magyar nyelv használata cégen belül az alábbi területeken?
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
munkatársak közötti
kötetlen
beszélgetések

megbeszélések,
értekezletek

egyáltalán nem fontos

írott belső
kommunikáció
(e-mail, feljegyzések,
nyilvántartások)

inkább nem fontos

inkább fontos

faliújság

belső feliratok
az épületekben,
irodákban

teljes mértékben fontos

Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.

A megkérdezett vállalkozók 84%-a számára fontos vagy nagyon fontos az, hogy termékeikkel, szolgáltatásaikkal
magyar vevőket (cégeket és magánszemélyeket egyaránt) meg tudjanak szólítani. Ez az érték és elköteleződés a
vállalkozás földrajzi elhelyezkedésével nem, de az ágazati besorolásával és az üzemmérettel szignifikáns kapcsolatban áll. A 17. ábra tevékenységi körönként tünteti fel, hogy az adott ágazatokban tevékenykedő vállalkozóknak
átlagosan mennyire fontos a magyar ügyfelek megszólítása (egy 0-tól 100-ig terjedő skálán).

Összességében megállapítható, hogy a programozás
és a tudományos-műszaki területen kívül mindegyik
tevékenységi körben nagyon magas, átlagosan 54% feletti
a magyar ügyfelek megszólításának fontossága.
A 17. ábrán látható, hogy leginkább azokban az ágazatokban tartják kiemelten fontosnak a magyar ügyfelek
megszólítását, ahol a vevők egyrészt magánszemélyek, másrészt a kommunikáció egyenként, szemtől szemben
zajlik, és nagy szerepe van annak, hogy a kommunikáció tárgyát képező téma minden árnyalatát értsék a felek.
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Az üzemmérettel a magyar ügyfelekre való koncentrálás fontossága fordítottan arányos: minél nagyobb egy cég,
annál kevésbé tartja a tulajdonosa fontosnak azt, hogy kiemelten megszólítsanak magyar fogyasztókat is.
17. ábra: A magyar ügyfelek megszólításának fontossága ágazatonként

ingatlanügyletek, szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
információs technológia / kommunikáció
kis- és nagykereskedelem, gépjárműjavítás
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tanácsadás (jog, adó, menedzsment, HR)
ipar (építőipar, energia, feldolgozóipar)
szálloda, turizmus és vendéglátás
építészet és mérnöki tevékenység
mezőgazdaság
egyéb
hirdetés/marketing/design
egyéb közösségi, személyes szolgáltatás (beleértve a pénzügy, biztosítás stb.)
oktatás, továbbképzés
szállítás, közlekedés, raktározás
adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.

Az értékelköteleződést és diszpozíciókat kisebb mértékű, de határozott cselekvési stratégiává fordítják le a vállalkozók,
vagyis akik fontosnak tartják a magyar ügyfeleket, bevallásuk szerint tesznek is azért, hogy piacukon azok jelen legyenek. A leggyakrabban alkalmazott stratégia a magyar nyelven történő hirdetés és a célzott reklámozás. A válaszadóknak összesen egyötöde nyilatkozott úgy, hogy semmilyen marketingeszközzel nem élt a magyar vásárlók megnyerése
érdekében, a magyar rendezvények és intézmények szponzorálása a legritkábban előforduló megoldás (18. ábra).
18. ábra: Sajátos marketingstratégiák alkalmazása a magyar ügyfelek elérése érdekében (%)

Magyar nyelven reklámozni

62

Magyar vásárlókhoz juttatni el az üzenetet

47

Magyar arculati elemeket (is) használni

40

A honlapnak magyar verziót is készíteni

39

Magyar (írott, elektronikus, internetes) sajtótermékben reklámozni

38

Magyar rendezvényt, intézményt támogatni
Nem próbálkoztunk ilyen lehetőségekkel

33
20

Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.
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Egy 1-től 4-ig terjedő kategoriális skálán mértük azt is, hogy a beszállítók és partnerek szelekciójában milyen mértékben érvényesül a nemzetiségi identitás szempontja, és az értékelés azonos logikájánál fogva az eredmények a
piacépítésre vonatkozó adatokkal összehasonlíthatók. Ezekből az körvonalazható, hogy

a magyar személy tulajdonában levő cégek
sokkal kevésbé tartják fontosnak azt, hogy partnereik,
beszállítóik magyarok legyenek.
Átlagosan inkább mérvadónak tekintették annak fontosságát, hogy magyarországi tulajdonban, külhoni magyar
tulajdonban lévő vagy magyarokat is foglalkoztató cég legyen a beszállító vagy az üzletfél.

Fejlesztési igények, elvárások
Válaszadóinkat arról is faggattuk, hogy üzleti terveik megvalósításához milyen típusú támogatásra van szükségük
(16. táblázat).

Legtöbben (83,7%) a vállalkozásbővítéshez szükséges
tárgyi eszközöket jelölték meg, s népszerű válasz volt még
a pénzügyi erőforrások biztosítása is (62,7%).
Irodát, telephelyet, üzleti kapcsolatot és mentorálást a válaszadók kétötöde „igényelt”.
17. táblázat: A szükségesnek ítélt szakmai segítségnyújtás formái (%)
Milyen támogatásra van szüksége
a tervek megvalósításához?

Válaszadók aránya (%)

tárgyi eszközök

83,7

pénzügyi erőforrás

62,7

iroda vagy telephely

46,0

üzleti kapcsolatok, hálózatok

44,9

mentorálás

39,5
Forrás: a Hétfa Kutatóintézet külhoni magyar vállalkozók körében végzett adatfelvétele, 2016.
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A vállalkozásindítással kapcsolatos
vélemények a külhoni magyar középiskolások
és egyetemisták körében
Ebben a fejezetben a felső- és középfokú oktatási intézményekben tanuló magyar diákok körében végzett kérdőíves adatfelvétel eredményeit mutatjuk be. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Hétfa Kutatóintézet közös
on-line kérdőíves lekérdezésére támaszkodva azt elemezzük, hogy a diákokra és közvetlen környezetükre jellemző
szociodemográfiai tényezők, az iskolai teljesítmény, valamint a vállalkozói tevékenység megítélése milyen szerepet játszik a vállalkozói intenció alakításában, valamint keressük azokat az egyéni és környezeti tényezőket, amelyek a diákok elvándorlási hajlandóságát magyarázzák.
A vizsgálat során különbséget teszünk a vállalkozói hajlandóság (inklináció) és vállalkozói szándék (intenció) fogalmai között. Amikor vállalkozói hajlandóságról beszélünk, egy elvi lehetőséget vetünk fel, melyet az érintettek saját
benyomásaik vagy tapasztalatuk szerint értékelnek. A vállalkozói inklináció megismerésekor arra kérdezünk rá,
hogy az érintett diák tanulmányai befejezését követően legszívesebben milyen formában dolgozna tovább, ahol a
válaszlehetőségek a vállalkozóvá válás lehetőségét is tartalmazták. Ezzel szemben a szándék megismerése során
már arra vonatkozik a kérdés, hogy a diák gondolkozott-e a vállalkozóvá váláson. A vállalkozásindítási szándék
még nem jelent konkrét terveket, ugyanakkor kizárja azokat, akiknél bár a vállalkozásindítás személyes karrierbeli
lehetőségként szóba jöhet, ugyanakkor bármilyen okból nem kívánnak vállalkozásba kezdeni. Lényegében ez a
szűkebb kör értelmezhető a fiatal vállalkozói kör potenciális utánpótlásának.

A vizsgálati minta
A vizsgált minta elemszáma az adattisztítás után 2361 fő, melyből 1843 fő (78%) adott minden kérdésre kivétel
nélkül választ. A megkérdezettek által említett oktatási intézmények száma 173. Középszintű oktatási intézményt
összesen 116-ot találunk, melyből gimnázium/líceum 80, szakiskola/szakközépiskola pedig 36. Felsőoktatási intézményekből – a főiskolai és egyetemi karokat nem számolva – 57-et különíthetünk el. A minta nemek szerinti
megoszlása a nők irányába tolódik el, a kitöltők 58%-a (1374 fő) nő. A képzés szintje és a diákok lakóhelyeként
megjelölt ország szerinti megoszlás vizsgálata alapján megállapítható, hogy a minta a két dimenzió mentén egyaránt kiegyenlítetlen (19. ábra). A válaszadó diákok fele (1265 fő) Erdélyben lakik, további 33% a Vajdaságban, a
maradék 14%-on pedig Kárpátalja és Felvidék osztozik nagyjából egyenlően.18

	Az adatgyűjtésből Eszék-Baranya, Muravidék és Őrvidék kimaradt.

18
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19. ábra: A válaszadó diákok megoszlása ország és képzési szint szerint (fő)
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szakiskola (érettségit nem adó), szakközépiskola (érettségit adó)

Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

A képzés szintje szerint vizsgálva a felsőoktatási intézményekbe járók létszáma (1100 fő) és aránya (47%) a legmagasabb, majd ezt követik a felső középszintű intézmények 908 fővel, majd a szakképző intézmények 353 fővel (15%). A
képzés szintje szerinti megoszlás azonban erőteljesen szóródik az egyes régiók között, például Kárpátalján a válaszadó diákok túlnyomó többsége gimnáziumba, líceumba jár. Ezek az arányok sem a vizsgált külhoni térség egészére,
sem pedig az egyes régiókra vonatkozóan nem adják ki a különböző szintű intézményekbe járó diákok megoszlását.

A vállalkozói hajlandóság és szándék alakulása a diákok körében
A vállalkozói hajlandóságot a szakirodalomban ajánlott módon azzal a kérdéssel közelítjük, hogy az iskola befejezése
után a diák milyen formában dolgozna legszívesebben. A kérdésre adott válaszok megoszlását a 20. ábra mutatja. A
legtöbb megkérdezett önállóként vagy vállalkozóként képzelné el magát a munkaerőpiacon. Vajdaság kivételével
minden régióban ez a foglalkoztatási forma a legnépszerűbb. A vállalkozói hajlandóság Kárpátalján a legmagasabb,
ahol a válaszadók 55%-a dolgozna önállóként vagy vállalkozóként. Ezt követi Erdély (50%), majd Felvidék (46%). Az
alkalmazotti jogviszonyt a Vajdaságban választanák a legtöbben (45%). A válaszadók csekély hányada nem tudja
egyelőre, melyik munkavállalási forma állna hozzá a legközelebb, vagy nem választaná egyik kategóriát sem. Ez az
eredmény egybecseng a vállalkozóvá válás elvi lehetőségét firtató egyéb kérdések kimenetelével.

A külhoni magyar diákok 64%-a gondolja úgy, hogy a vállalkozóvá válás
számára több előnyt jelent, mint hátrányt. 73% gondolja úgy,
ha lenne lehetősége és elegendő erőforrása, vállalkozásba kezdene,
míg csupán 18% zárkózik el teljesen a vállalkozói tevékenység folytatásától.
Térségi bontásban vizsgálódva továbbra is a Vajdaságban a legkisebb azok aránya, akik vonzónak találják a vállalkozói pályát.
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20. ábra: A tanulmányaid befejezését követően legszívesebben milyen formában dolgoznál?
– A vállalkozói hajlandóság és a diákok jövőbeli terveinek alakulása térségenként (%)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi
hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

A vállalkozói hajlandóság, tehát a vállalkozás elvi lehetősége után a diákok konkrét vállalkozói szándékát vizsgáltuk, melyet azzal a kérdéssel közelítettünk, hogy „gondolkodtál-e már vállalkozás indításán”. A válaszlehetőségek
között az igennel válaszolók körét a szándék erősségének feltüntetésével differenciáltuk. Az egyes válaszlehetőségek számát a 21. ábra mutatja három különböző képzettségi szinten.

A válaszadó diákok többsége gondolkozott vállalkozásindításon,
de nem komoly a szándéka, ezt követi azok köre, akik nem gondolkoztak
rajta, illetve akiknek komoly szándékaik vannak.
Amennyiben összevonjuk az első és legutolsó kategóriát,
minden képzettségi szinten abszolút többségben vannak
a vállalkozás indításán bármilyen mélységben elgondolkodók.
Ez összhangban áll a vállalkozói hajlandóságra vonatkozó előző kérdések tanulságaival. A megkérdezett külhoni
magyar diákok körében a vállalkozás indítása a többség számára rokonszenves gondolat.
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21. ábra: Gondolkodtál-e már egy vállalkozás elindításán? – A vállalkozói szándék alakulása
képzési szintenként (%)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

A komoly vállalkozói szándékkal bíró diákok a válaszadók 20%-át teszik ki. A főiskolát vagy egyetemet végzők
(PhD-vel együtt) körében ez az arány némileg magasabb, 24%, míg a szakiskolát és szakközépiskolát, illetve gimnáziumot végzők esetében 14% és 16%.

A felsőfokú tanulmányaikat végzők körében a vállalkozási szándék
magasabbnak mondható.
A vállalkozás elindítását a válaszadók 49%-a 5-10 év múlva, 35%-a 5 éven belül tervezi, ezen belül 27 fő legfeljebb
egy év múlva. A válaszadók 34%-a saját lakóhelyén, 27%-a az adott országban, de a lakóhelyétől eltérő településen, további 20%-a pedig külföldön alapítaná meg vállalkozását.
22. ábra: Gondolkodtál-e már egy vállalkozás elindításán? – A vállalkozói szándék alakulása térségenként (%)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.
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A térségi különbségek részben a képzési összetételt tükrözik, ugyanakkor olyan különbségeket is láthatunk, amelyek nem feltétlenül vezethetők vissza a minta összetételére (22. ábra). Vajdaságban a legmagasabb azon diákok
aránya, akik még nem gondolkoztak el vállalkozás indításán, s ugyanitt a legkisebb azoknak az aránya, akik a jövőben komolyan szándékoznak vállalkozást indítani, vagy már meg is tették a megfelelő lépéseket. A komoly szándékkal rendelkezők, illetve az alapítást megkezdők együttes aránya Erdélyben a legmagasabb (28%).
18. táblázat: Tervezett vállalkozásod melyik ágazatban fog tevékenykedni? – a tervezett vállalkozások
megoszlása tevékenységkör szerint (%)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

A vállalkozás indításának lehetőségét kilátásba helyező diákok körében a tevékenységek jellege igen sokféle, illetve regionálisan is szisztematikus eltéréseket mutat. Általánosan igaz, hogy

a diákok többsége a szolgáltatási szektorban képzeli el
saját vállalkozását, ezen belül is az információs technológia
és kommunikáció, az idegenforgalom és vendéglátás,
valamint a humán egészségügyi és szociális szolgáltatások területén.
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Az informatikai és kommunikációs tevékenységek a Vajdaságban a legnépszerűbbek, ugyanakkor itt az idegenforgalom szerepe elenyésző. Felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján ezzel ellentétben a diákok több mint 10%-a lát
ebben az ágazatban perspektívát.

Másodlagos, de nagy térségi összehasonlításban eltérő mértékű
szerep jut a mezőgazdaságnak, ami a Vajdaságban és Kárpátalján számít
különösen népszerűnek.
Felvidéken az oktatás és továbbképzés bír kiemelt jelentőséggel. Az ipari tevékenységek és meglepő módon a
kereskedelem, valamint a közösségi, személyes szolgáltatások jelentősége a külhoni térségekben kevésbé számít
népszerűnek a vállalkozni kívánó diákok körében. A vajdasági diákok visszajelzése alapján számított ágazati arányszámok arra utalnak, hogy a válaszadók főként azokban az ágazatokban látnak perspektívát, melyek jelenleg is dinamikus fejlődésen mennek keresztül (informatika), illetve jelentős foglalkoztatók (mezőgazdaság) (18. táblázat).
23. ábra: A vállalkozás indításához szükséges pénzügyi források jelentősége
(említések száma a válaszadók százalékában)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták
és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

A vállalkozás elindításához szükséges tőke legfontosabb forrásai közé
a vissza nem térítendő támogatások és a személyes megtakarítások
sorolhatók. Ezt követi a családtól vagy barátoktól származó támogatás,
illetve a bankhitel.
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Felvidék esetében a többi térségtől eltérően a bankhitel jelentősége a személyes megtakarításokkal vetekszik, a
válaszadók számára vetítve itt említették a legtöbben ezt a forrást. Hasonlóan kiugró a személyes megtakarítások
említésének gyakorisága Kárpátalja esetében, miközben itt vennének fel hitelt a legkevesebben. Egyéb források
jelentősége a Kárpát-medence külhoni térségeiben csekély, ugyancsak kevesen gondolják úgy, hogy a vállalkozásuk elindításához nem szükséges pénzügyi forrás (23. ábra).
A vállalkozás elindítását tervező diákok az elinduláshoz elsősorban a pénzügyi erőforrások előteremtésében, másodsorban pedig az üzleti kapcsolatokhoz való hozzáférésben, a tárgyi eszközök beszerzésében és a tudás átadásában tartanák fontosnak a támogatást, melyek megítélésében kevés regionális sajátosság figyelhető meg.
Felvidék esetében az üzleti kapcsolatok, valamint a mentorálás jelentősége emelkedik ki, míg a vajdasági diákok
körében a tárgyi eszközök, valamint a telephely biztosítása kisebb hangsúllyal bír (24. ábra).
24. ábra: A vállalkozás elindításához szükséges támogatástípusok jelentősége
a diákok véleménye szerint (említések száma a válaszadók százalékában)
97
92

95

89

89
84

88

84
80

80

80

80

75

78

77

77

66

65

69

61

pénzügyi erőforrás
biztosítása

tárgyi eszközök
biztosítása

Erdély

üzleti kapcsolathoz,
hálózathoz való hozzáférés

Vajdaság

Felvidék

tudás és tanácsok

iroda vagy telephely
biztosítása

Kárpátalja

Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

A vállalkozói tevékenység sikeres végzéséhez a diákok véleménye szerint az általános vállalati, jogi és pénzügyi
ismeretek a legfontosabbak. Ezeket a válaszlehetőségeket a vállalkozás indítását tervezők több mint harmada
említette. Másodlagos jelentősége van a forrásbevonással és pályázatírással kapcsolatos ismereteknek, valamint
a marketingismereteknek és stratégiatervezésnek. Ezen lehetőségeket a válaszadók negyede vélte fontosnak.

Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről

71

A vállalkozói szándékot meghatározó tényezők
A vállalkozói szándékot meghatározó tényezők között számos különböző immanens és környezeti tényezőt felfedezhetünk.

Jellemző, hogy azok a felső szintű tanulmányaikat végző diákok,
akik az iskolapadban eltöltött évek alatt aktív közösségi részvételt
tanúsítottak, tagjai voltak valamilyen kulturális vagy sportegyesületnek,
gazdasági szervezetnek, vagy bármilyen formában dolgoztak,
magasabb arányban mutatnak komoly szándékot vállalkozás
alapítására a közeljövőben.19
A középszintű tanulmányaikat végzők esetében hasonló tendenciák figyelhetők meg. Azok a diákok, akik valamilyen gimnáziumi diákszervezet tagjai voltak, önkéntes nyári munkát végeztek, vagy pénzkereső tevékenységet
folytattak, jellemzően 10 százalékponttal magasabb arányban nyilvánították ki vállalkozásalapítási szándékukat.
Az elméleti középiskolába (gimnázium és líceum), valamint a felsőoktatási intézménybe járó diákok esetében azok,
akik az iskolai nyelvoktatás mellett saját költségen magántanárhoz vagy nyelviskolába járnak idegennyelv-tanulás
céljából, komolyabb hajlandóságot mutatnak vállalkozás alapítására. Emellett mindazok, akik tanulmányaik során
vagy azon kívül részt vettek olyan képzésen, ami egy üzlet vagy vállalkozás beindításáról szólt, átlagosan elkötelezettebbek a vállalkozásindítás mellett.20 Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a diákok többsége az oktatás
során szerzett vállalkozói ismeretek minőségéről inkább negatívan nyilatkozott.

A diákok 58%-a gondolja úgy, hogy az iskolai tanulmányai
nem segítették abban, hogy jobban megértse
a vállalkozók szerepét a társadalomban.
Ezzel szemben 37% vélte úgy, hogy tanulmányai elegendő
támpontot adnak a vállalkozók szerepének jobb felfogásához.
Az iskolai tanulmányok nem keltik fel a diákok többségének (63%) érdeklődését a vállalkozóvá válás iránt, továbbá
szintén 63% nem ért egyet azzal az állítással, hogy az iskola olyan készségekkel és szakértelemmel ruház fel, melyek képessé tesznek egy vállalkozás vezetésére (25. ábra).

	A vállalkozói szándékot mutató diákok körét a „jövőben komolyan szándékozok önálló vállalkozást indítani”, illetve a „már megkezdtem az alapítás előkészítését” válaszlehetőségek alapján határoltuk le, majd az így nyert kétértékű változóra logisztikus regressziós modellt írtunk fel. A modell magyarázó
változói között a diák nemét, életkorát, a lakóhely településtípusát, a családon belüli nyelvhasználatot, anyagi helyzetet, a szülők iskolai végzettségét, a
családi, rokoni, illetve baráti körben végzett vállalkozói aktivitásra, valamint az iskolai és azon kívüli közösségi aktivitásra vonatkozó változókat szerepeltettük. A modellt képzési kategóriánként külön futtattuk.
20
	Annak mérése, hogy a már meglévő szándék sarkallja-e a diákokat ilyen képzések látogatására, vagy a képzéseken elhangzottak motiválják-e a diákokat,
túlmutat a vizsgálat keretein.
19
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25. ábra: Az iskolában szerzett vállalkozói ismeretek megítélésének alakulása
(az állításokkal egyetértők aránya, %)
Iskolai tanulmányaim segítettek abban,
hogy kifejlesszem a kezdeményezőképességemet.
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63
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az iránt, hogy vállalkozó legyek.
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

Az iskolai tanulmányok során átadott vállalkozói ismeretek tehát összességében nem fokozzák a diákok érdeklődését a vállalkozóvá válás iránt. Léteznek azonban olyan – nem kifejezetten az iskolával összefüggésbe hozható
– környezeti tényezők, melyek kapcsolatban állnak a vállalkozói szándék komolyságával. Míg a lakóhely településtípusa és elhelyezkedése alapján nem fedezhetők fel jelentős mértékű különbségek a vállalkozói szándékra adott
válaszok alapján elhatárolt csoportok között, addig a szülők által folytatott vállalkozói tevékenység jelentősen
befolyásolja a diákok jövővel kapcsolatos elképzeléseit. Hasonló hatása van a fiatalok gondolkodására, ha a rokonságban vagy a barátok között van vállalkozó. Ezzel szemben a családon belüli nyelvhasználat, az anyagi helyzet,
valamint a szülők iskolai végzettsége nem mutat semmilyen kapcsolatot a diákok vállalkozói szándékának alakulásával semmilyen képzési szinten.

A vállalkozókkal kapcsolatos vélemények alakulása
A vállalkozókkal kapcsolatos általános megítélés önmagában és egyéb társadalmi csoportokhoz mérten is pozitívnak mondható. A 26. ábrán hat különböző társadalmi csoport megítélésének alakulását ábrázoltuk régiónként a
pozitív vélemények aránya alapján.

A vállalkozók megítélése a nagyvállalatok, a bankok és pénzintézetek
felső vezetőihez, a köztisztviselőkhöz, illetve a politikusokhoz képest
pozitívnak mondható. Összehasonlításképpen: míg a diákok nagyjából
80%-a festett pozitív képet a vállalkozókról, addig a politikusokról
térségtől függően 9-21% nyilatkozott pozitívan.
A vállalkozóknál kizárólag egyetlen csoport, a szellemi foglalkozásúak megítélése jobb, az eltérés ugyanakkor kevésbé jelentős a többi csoporthoz képest. A vélemények alakulása a különféle térségekben igen hasonló, csupán
kisebb eltérések figyelhetők meg. A legszembetűnőbb a kárpátaljai diákok köztisztviselőkről, valamint a bankok
és pénzintézetek felső vezetőiről alkotott képe, mely a többi régióhoz képest kiugróan pozitív. Ugyanezen két csoport esetében a legrosszabb megítélés a felvidéki diákok körében található. A szellemi foglalkozásúak, a vállalkozók, valamint a nagyvállalati felső vezetők csoportjai mindegyik térségben hasonló részarányokkal rendelkeznek.
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26. ábra: Mi a véleményed a következő csoportokról? – Különböző társadalmi csoportokkal
kapcsolatos megítélés alakulása a pozitív vélemények részaránya alapján (%)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.

A vállalkozókkal kapcsolatos megítélés alakulását képzettségi kategóriánként a 27. ábra mutatja. A válaszadók
60%-a inkább jó véleménnyel van róluk, további 22%-a nagyon jó véleménnyel bír az önfoglalkoztatókat és cégvezetőket magában foglaló vállalkozói körről. A diákok mindössze 4%-a van kifejezetten rossz véleménnyel a vállalkozókról. A megítélésben jelentős különbségek vannak a képzés szintje szerint. A főiskolát és egyetemet végzők véleménye a legpozitívabb, 87%-uk van (inkább) jó véleménnyel a vállalkozókról, miközben a nagyon rossz
vélemények aránya csak 2%. Ezzel szemben a szakiskolások esetében a pozitívan vélekedők aránya 71%, a rossz
véleménnyel bírók aránya pedig 7%. A gimnazisták véleményét a teljes sokaságra számolt arányok jól közelítik. A
vállalkozók megítélése tehát erőteljesen függ attól, hogy a diák milyen szintű képzésben vesz részt.
27. ábra: Mi a véleményed a következő csoportokról? – A vállalkozókkal kapcsolatos megítélés alakulása képzési szint szerint (%)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.
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A vállalkozók megítélésében a térségi különbségek kevésbé jelentősek, a vélemények összetételének alakulásában csupán néhány százalékos eltérést tapasztalhatunk.

A legjobb véleménnyel az erdélyi és kárpátaljai diákok vannak
a vállalkozókról, 85%-uk adott pozitív visszajelzést.
A negatív megítélés a vajdasági diákok körében a leggyakoribb, a rossz vélemények aránya egyedül itt haladta meg
a 20%-ot (28. ábra).
28. ábra: Mi a véleményed a következő csoportokról? – A vállalkozókkal kapcsolatos
megítélés alakulása az egyes térségekben (%)
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Forrás: a Hétfa Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külhoni magyar gimnazisták és egyetemi hallgatók körében végzett kutatása, 2016.
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Térségi esettanulmányok
A térségi esettanulmányok elkészítésének célja az volt, hogy a külhoni magyar közösségekben élő fiatal magyar
vállalkozók helyzetét „közelről”, az érintettek saját tapasztalatait és meglátásait feltárva ismerjük meg, abban
a szűkebb és tágabb társadalmi és gazdasági kontextusban megfigyelve és láttatva őket, amely tevékenységük
keretét képezi. Az esettanulmányok kiemelt célja, hogy információkat nyerjünk a fiatal vállalkozók fejlesztési elképzeléseiről, támogatási igényeiről és a növekedést akadályozó tényezőkről.
Az esettanulmányok elsősorban a következő témákra összpontosítottak:
•

a vállalkozóvá válás folyamata, annak egyéni és társadalmi feltételei;

•

a vállalkozás vezetése és az ezzel kapcsolatos problémák;

•

a fiatal magyar vállalkozók jellemzői;

•

a magyar vállalkozói lét jelentései;

•

a magyar fogyasztókkal való viszony, a fogyasztói etnocentrizmus percepciója;

•

a vállalkozói ökoszisztéma értékelése;

•

fejlesztési, támogatási igények a fiatal magyar vállalkozók körében.

Esettanulmányok a következő régiókban készültek:
•	Hargita megyében (kiemelt figyelemmel Udvarhelyszékre),
•

a kolozsvári IT-vállalkozók körében,

•

a Partiumban, a Bihar−Szatmár határ menti régióban,

•

a Komáromi járásban,

•

a Rimaszombati járásban,

•

Beregszászon,

•	Szabadka városban,
•	Zenta községben,
•

valamint a Muravidék és Eszék-Baranya megye (Dél-Baranya) magyar vállalkozói körében.

Az alábbiakban a 9 esettanulmány rövid kivonatát mutatjuk be.

Székelyföld
A régió és gazdasági jellemzőinek bemutatása
A vizsgált régiók esetünkben Udvarhelyszék és Csíkszék, amelyek Gyergyószékkel együtt alkotják a mai Hargita
megyét. A megye Románia fejletlenebb térségei közé tartozik, az átlagkeresetek tartósan a legalacsonyabbak
között vannak. A gazdasági helyzetre jellemző, hogy kevés a magántőkéből végrehajtott beruházás. Az infrastruktúra-fejlesztés, az építkezési szektor kiszolgáltatott az uniós fejlesztési forrásoknak és az állami nagyberuházásoknak, amelyek rendkívül kiszámíthatatlanná teszik ezeket a fejlesztéseket.
Általában a székelyföldi gazdaság vizsgálata során megkerülhetetlen kérdés a mezőgazdaság, hiszen a vidéki népesség jelentős hányada még mindig földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. Ezt az életmódot nagyban
elősegítik az Európai Unió közös mezőgazdasági politikájának keretében folyósított támogatások, amelyek jelentős részét képezik a helyi farmerek bevételeinek, egyes vélekedések szerint tulajdonképpen „életben tartják” az
ágazatot. Kevés ugyanakkor egyelőre az ökogazdálkodással, gyógynövények és erdei gyümölcsök kereskedelmi
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forgalomba hozásával kapcsolatos vállalkozás, amelyek egy sajátos élét adhatnák a térség mezőgazdasági tevékenységének.

A turizmus szerepe némiképp túlértékelt, ugyanis ez az ágazat
Hargita megye GDP-jének mindössze 1-2 százalékát teszi ki,
tehát van hová fejlődni. A térség turisztikai lehetőségeinek
gátat szab az infrastruktúra fejletlensége, emiatt a külföldi látogatók
nehezen tudják megközelíteni a régiót.
Az Európai Unióban Románia az az ország, ahol a mezőgazdasági területek esetében jórészt hiányoznak a középbirtokok, a nagygazdák pedig egyelőre nem látnak fantáziát az agroturizmusban, így jellemzően a kis, két hektár
alatti területtel bíró gazdák próbálkoznak ezzel a formával, ami praktikus okokból kevéssé működőképes és vonzó.

A terepkutatás rövid leírása
Kutatásunkat a turizmusban és az ahhoz köthető szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozók körében végeztük, mivel
ezen a területen számos fiatal vállalkozó próbál érvényesülni, és számos pályázati lehetőség áll rendelkezésre.
A kutatás első részében a terület szakértőit kerestük meg (14 fő), majd az ajánlásaik nyomán fiatal vállalkozókat
(11 fő). Olyanokat kerestünk, akik gazdaságilag önállók, magukat magyarnak vallják és legalább egy éve működtetik cégüket, törekedve arra, hogy a megkeresett vállalkozások mérete, jellege és tevékenységi köre a lehető
legváltozatosabb legyen. Az alanyok közül 14-en Udvarhelyszéken, 11-en Csíkszéken éltek.

A fiatal magyar vállalkozók bemutatása
A térség turizmus területén tevékenykedő fiatal vállalkozói között két nagy csoportot különíthetünk el. Az első
csoportba soroltuk azokat a vállalkozókat – belőlük van a legtöbb – akik szállásadással és étkeztetéssel, illetve
kapcsolódó szolgáltatásokkal, például túráztatással foglalkoznak, a második csoportba azokat, akik szállásadással
nem foglalkoznak, illetve számukra esetenként ez csak kiegészítő tevékenység. Az utóbbi csoport is tevékenyen
kiveszi a részét azonban a térség népszerűsítéséből a helyi termékek előállítása vagy éppen a helyi legendák bemutatása révén.
Egy másik csoportosítás a vállalkozók jellegére vonatkozik:

az egyik csoport családi vállalkozást épít, új elemekkel,
új szolgáltatásokkal gazdagítva az örökséget. A másik csoport pályázati
források igénybevételével vált vállalkozóvá, és ennek megfelelően tervezi
a jövőt is. A harmadik csoport tagjai más vállalkozásból származó
nyereséget használnak arra, hogy a turisztikai vállalkozásukat fejlesszék.
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A fiatal vállalkozók jellemzően egyetemet végzettek – bár kivétel itt is akad –, ám nagyon kevés a szakirányú, turisztikai képzettségű személy. Inkább az figyelhető meg, hogy először kiegészítő tevékenységként, mellékkeresetként tekintettek erre a területre, mára pedig ez lett a fő megélhetési forrásuk.
A vállalkozások mérete alapján kisvállalkozásokról beszélünk, a szállásadók is elsősorban panziók vagy kulcsos
házak tulajdonosai – a térségben egyébként ez a jellemző –, nagyon kevés a komplex szolgáltatásokat kínáló turisztikai egység vagy szabadidőközpont.
A régióban működő vállalkozásokra jellemző, hogy kevés kockázatot vállalnak, és a lassú, ám biztos fejlődés hívei,
ez több beszélgetés egybehangzó következtetése. A szakértők beszámolói szerint ez nemcsak a turisztikában jellemző, hanem mindegyik gazdasági ágazatban ez a helyzet tapasztalható. A banki szakemberek ennek tudják be
azt is, hogy a megtakarítási ráta országosan a két magyar többségű megyében a legmagasabb, ami mindenképpen megerősíti azt a vélekedést, hogy az itteni emberek – még a vállalkozók is – lehetőleg kerülik a kockázatot,
és sokat jelent számukra az anyagi biztonság.
Szintén általános megállapításként kijelenthető, hogy

a vállalkozók nem igazán érzik azt, hogy közösségbe lennének szervezve,
inkább az atomizáltság és az elzárkózás jellemző, ami természetesen
nem zárja ki a pontszerű együttműködéseket.
Hiányoznak azok a kezdeményezések, amelyek a közös fejlesztéseket céloznák, ugyanakkor fontos megállapításként hangzott el, hogy az együttműködésnek a kultúrája sincs meg, gyakran bizalmatlanság uralkodik a vállalkozók
között, és lappangó konfliktusok árnyékolják be ezeket a kapcsolatokat.

Sikeres magyar vállalkozók
A megkeresett fiatal vállalkozók jellemzően kisvállalkozóknak minősülnek, ezért általánosságban az mondható
el, hogy a siker mértékét inkább a vállalkozásuk és családi életük harmonikus összeegyeztetésében, mintsem a
profit maximalizálásában látják. Azaz: úgy érzik, végre azzal foglalkoznak, amit szeretnek csinálni. Nagyon sokan
mondták el, hogy akkor érezték magukat először vállalkozónak, amikor már kizárólag ezzel, a turisztikai szolgáltatásukkal tudtak foglalkozni és fel tudtak hagyni más tevékenységükkel.

Az is megfigyelhető, hogy ebben az ágazatban
azt tartják sikeres vállalkozónak, aki hozzá tud adni valami pluszt
a szállásadáshoz és étkeztetéshez. Az a vállalkozó, aki foglalkozik
a vendégeivel, és külön programokat, szolgáltatásokat kínál nekik,
példát is mutat a többi vállalkozónak.
Itt tehát inkább az a jellemző, hogy a vállalkozók egyéni hozzáállása, munkabírása, szakértelme az, ami hozzásegíti őket a sikerhez. Mivel a vizsgált régióban a turizmusról általánosságban az mondható el, hogy fejletlenek
a szolgáltatások, csupán a szállásadás és étkeztetés van a fókuszban, ezért az a vállalkozó, aki ezen túlmenően
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hangsúlyt fektet egyéb kiegészítő tevékenységekre is, az jó eséllyel sikeres lesz. Ez természetesen maga után
vonja, hogy az a sikeres vállalkozó, aki a szükséges minimumon túl igényes magával és a vállalkozásával szemben,
és teljes munkakörben arra koncentrál, hogy fejlessze szolgáltatásait. „Az emberek arra vágynak, hogy a természethez közel kerüljenek, jó levegőt kapjanak, nyugalmat. Az biztos, hogy valamilyen szinten maradandó élményt
kell nekik biztosítani. A turista nem biztos, hogy tudja, mit akar, rá kell őt vezetni” (vállalkozó, férfi, Csíkszék).

A sikeresség másik kritériuma az, ha valaki évek kemény munkájával
építkezett lépésről lépésre, nem pedig egyetlen nagyobb,
hitelből vagy pályázatból megvalósított beruházás révén
működteti a szolgáltatásait.
Mit jelent magyar vállalkozónak lenni az adott régióban és az adott ágazatban?
A vizsgált térség etnikai összetétele miatt a vállalkozók identitásában nem egy különös körülmény, hanem a legtermészetesebb dolog az, hogy magyar vállalkozók. Udvarhelyszék és Csíkszék tömbmagyar vidéknek számít, tulajdonképpen a magyar nyelv használata a fő szabály, csupán az állami szervekkel való kapcsolattartásban, illetve
a kliensekkel való viszonyban merül fel a román nyelv használata, ott is csak részben.
Nem tapasztaltunk olyan jelenséget, hogy a vállalkozók versenyhátrányként élnék meg azt, hogy országosan egy
kisebbségi közösséghez tartoznak, ám lehet, hogy itt a választott ágazat specifikus körülményei is szerephez jutottak, hiszen a turisztikai szolgáltatók fizikailag az adott régióban működnek.

A vállalkozók közötti együttműködések,
hálózatok kialakulása egyértelműen az etnikai
hovatartozások mentén alakul.
Ebből is fakad, hogy az etnikai határokon megszűnnek
a kapcsolathálók, együttműködések.
Senki sem beszélt arról például, hogy a jelentős turisztikai potenciállal bíró Segesvár vagy Brassó közelsége lehetőséget jelentene. Bár kevés olyan vállalkozóval találkoztunk, aki ki szeretne lépni szolgáltatásaival a vizsgált
régióból, a szakértőkkel való beszélgetésekből leszűrhető, hogy az országos szakmai együttműködésekben csak
nagyon marginális szerep jut a térség vállalkozóinak – jöjjenek azok a turizmus vagy más ágazat területéről.
Az utóbbi években a térség bizonyos településein – amelyek ma már országos jelentőségű turisztikai célpontok
– megjelentek román vállalkozók, akik az ország teljesen más vidékeiről érkeznek, és a helyi viszonyok között jelentősnek számító tőkeberuházással indítanak turisztikai vállalkozásokat. Ezek a vállalkozások természetesen a
belföldi, román turistákra építenek, akik jelentős számban keresik fel a térséget. A verseny itt úgy nyilvánul meg,
hogy egyes településeken láthatóan nincs rá kellő tőke, hogy helyi vállalkozók hasonlóan modern és minőségi turisztikai szolgáltatást nyújtsanak, így az a furcsa helyzet állhat elő, hogy a térségbe látogató turistákból származó
haszon egy jelentős részét nem a helyi vállalkozások realizálják.
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Szintén fontos jellemző, hogy sok a családi vállalkozásként működtetett egység, amelyben az egész család kiveszi
a részét a vendéglátásból, és amely kevés alkalmazottal vagy alkalmazott nélkül dolgozik. A fiatal családtagok
beletanulnak a szakmába. Ritka az az eset, amikor komoly szakmai háttértudással rendelkeznek, hiszen általában
nincs idő és pénz ennek megszerzésére.

Fogyasztói etnocentrizmus
A vizsgált térség turisztikai szolgáltatásainak két fontos célközönsége van: a magyarországi és a belföldi, romániai
turisták. Udvarhelyszéken és Csíkszéken mindkét nagy csoport jelen van, a romániai turisták inkább a Sóvidék, azaz
Szováta, Parajd, Korond vidékét részesítik előnyben, míg a magyarországi turisták mindenhol jelen vannak.
A turisztikai szolgáltatók láthatóan jól alkalmazkodtak ehhez a kettősséghez, a magyarországi látogatóknak a történelmi, kulturális tartalmat emelik ki, a romániai vendégeknek pedig a régió természeti látnivalóit. Úgy is meg
lehet ezt fogalmazni, hogy

a magyarországi turisták külföldre érkeztek,
mégis olyan közérzetük van, mintha belföldön, azaz Magyarországon
lennének, míg a román turisták belföldön vannak,
mégis olyan élményt kapnak, mintha külföldön lennének.
„A románoknak, ez egy kicsit külföldi élmény, amikor ide jönnek. De én azt látom, hogy azért még mindig félnek
ide jönni” (vállalkozó, férfi, Csíkszék). Ennek az oka az, hogy azok a vállalkozók, akik mindkét célszegmenssel kapcsolatba kerülnek, egyértelműen a román vendégeket tartják a jobb vendégnek. „Ők azok, akik kérdés nélkül megfizetik a szolgáltatást, nem panaszkodnak, és több pénzt is költenek, mint a magyarországi vendégek” – vallják
szinte egyöntetűen a székelyföldi turisztikai szereplők. A Magyarországról érkezett turisták kevés pénzt szeretnének költeni, azért viszont olyan szintű szolgáltatást szeretnénk kapni, mint amit megszoktak Magyarországon.
Egyelőre kevésbé megoldott a helyi termékek turisztikai körforgásba való integrálása. A helyi termékek – sajtok,
szörpök, gyümölcsök, hústermékek, pálinkák stb. – népszerűsége jelentősen megnőtt az elmúlt években, a minőségi előrelépés is folyamatos, ám egyelőre a termelők egyéni értékesítési stratégiái dominálnak, kevésbé a szervezett és intézményesített értékesítés. Turisztikai szolgáltatásként kevés helyen jelenik meg a helyi termék, nem
építenek rá tudatos attrakciókat, egyelőre megelégednek a termék egyszerű értékesítésével.

Az erdélyi magyar fogyasztók nem képeznek külön
piaci szegmenst, a belföldi, romániai turistákkal veszik
egy kalap alá őket a szolgáltatók.
Támogató infrastruktúra
A banki finanszírozás, egybehangzó vélekedések szerint, nem hozzáférhető, főként nem a fiatal vállalkozók számára. Egyetlen interjúalany vett igénybe csak banki hitelt, ám ő másik vállalkozása miatt stabil anyagi helyzetben
van, és vélhetően nem okoz számára nehézséget belátni azt az időszakot, ameddig kell majd törlesztenie a pénzt.
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A bankok kapcsán elhangzott,
hogy nem a kis- és középvállalkozásoknak szólnak a hiteleik,
hanem a nagyvállalatoknak, túl nagy kamatokat kérnek
a nyugat-európai hitelekhez képest, és nagyok a fedezeti igényeik is.
A banki források helyett a mikrohitelezők sokkal hozzáférhetőbbek, itt magasabb kamatokkal kell számolni természetesen, de az alacsony összegek miatt mégis sokkal inkább lehetőséget jelentenek a fiatal vállalkozóknak. Itt
minden esetben személyes beszélgetés előzi meg a hitel odaítélését, amelyre a kérelmező lakhelyén kerül sor. A
rossz hitelek aránya alacsonyabb, mint a banki szférában, így ez egy járható út a kisvállalkozások számára. Egyetlen
akadályként itt a szűkös forgótőke jelentkezhet, sokkal több forrásra lenne igény, mint amennyi most van kihelyezve. Ugyanakkor mindkét hitellehetőségre igaz, hogy a vállalkozók csak a legvégső esetben nyúlnak a kölcsön
lehetőségéhez, szükséges rossznak tekintik, amire akkor lehet szükség, ha a megtakarítások és a családi források
elfogytak. Ebben az esetben is csak akkor merül fel a mikrohitel, ha valamilyen olyan fejlesztésre szeretnék költeni, ami időben nem várhat egy-két évet – például egy pályázati kiírás miatt. Amennyiben el lehet halasztani a
fejlesztést, akkor inkább ezt választják, és saját forrásokból valósítják meg. A román állam által felkínált, kezdő
vállalkozóknak szóló pályázati lehetőségek nem járnak túl bonyolult adminisztrációval, ám a szűkös források miatt
kevés a nyertes pályázó, másrészt az összegek nagysága valóban csak a vállalkozás elindítására és az első időszak
megkönnyítésére elegendő, jelentős beruházás ebből nem valósítható meg.
Az a finanszírozási forrás, ahol egyetlen igénylő nagyobb összegeket kaphat, és ahol jelentős számú nyertes pályázat is van, azok az uniós fejlesztési források. Itt kettős viszonyulás tapasztalható a vállalkozók részéről: vannak,
akik igénybe vettek uniós támogatásokat, összességében pozitívak a tapasztalataik és tulajdonképpen ennek köszönhetik vállalkozásuk működését is. Ám vannak olyanok is, akik csak rosszat hallottak ezekről a lehetőségekről,
félnek az adminisztrációtól és attól, hogy a végén visszafizettetik velük az összeget. Utóbbi csoportból elhangzott,
hogy az uniós pályázatok túl nagy rizikóval járnak, mivel számtalan feltételnek kell eleget tenni.
Egyöntetű vélemény azonban, hogy

az uniós források megszerzéséhez elengedhetetlen
a pályázatíró cégek segítsége,
egy ekkora projektet senki sem tud egyedül véghezvinni. Ezért kulcsfontosságú ezen cégek tevékenysége is, akik
viszont sokkal szívesebben dolgoznak közintézményekkel, mint vállalkozókkal.

Jövőtervek, aspirációk, támogatások
A vállalkozók általánosságban inkább megkapaszkodni, majd megmaradni szeretnének a piacon, és az infrastruktúra fejlődésével párhuzamosan szeretnének bővülni.
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Inkább a „kicsiben jót” elv dominál a vállalkozók között,
akik a minőség emelésével szeretnének stabil piaci pozíciót
szerezni vállalkozásuk számára.
Ezek természetesen óvatos stratégiák, ám jellemzően kisvállalkozásokról beszélünk, amelyek működtetését
hosszú távon szeretnék fenntartani tulajdonosaik, akik számítanak az ágazat térségbeli fejlődésére is.
A nemrég vállalkozóvá vált fiatalok, akik jellemzően pályázati forrásból megvalósított fejlesztések tulajdonosai,
egyelőre kivárnak, egyesek tovább végzik addigi munkájukat és bevételkiegészítésként tekintenek a turizmusra. A
családi vállalkozók már kizárólag ezzel foglalkoznak, és minden erőforrásukat a szolgáltatásaik működtetésére és
lassú, óvatos fejlesztésére fordítják. A kockázatkerülés mindkét esetben jellemző.
A helyi termékek előállítóinak célközönsége nem kizárólag a turisták, hanem a régióban élő fogyasztók is, ők tehát
fokozottan odafigyelnek rájuk, továbbá a piacbővítés lehetősége, a megjelenés Erdély más régióiban is felmerül náluk.

Fontos lenne az induló vállalkozások
és a mikrovállalkozások támogatása. A viszonylag kis összegű
pályázati források biztosítása is fontos, hiszen az elérhető uniós források
sok esetben túl nagy összegek elköltéséről szólnak,
amelyek megpályázásától tartanak a kisvállalkozók.
Felmerült a válaszok között, hogy a meglévő ötletek levédésében, a szabadalmi eljárás anyagi terheinek átvállalásában vagy csökkentésében is segíthetné a fiatal vállalkozókat a magyar állam. Erre akár egy speciális pályázati
kiírás is fókuszálhatna: az ígéretes ötletek így versenyeznének egymás között a támogatásért, befektetők számára
pedig szintén hasznos lenne egy ilyen felület, ahol érdekes lehetőségekkel is találkozhatnának.
Az európai uniós támogatások jelentik jelenleg a legnagyobb fejlesztési lehetőséget. Itt a legnagyobb gondot
nem az önrész előteremtése, hanem a projekt során szükséges készpénzállomány, azaz a cash flow biztosítása
jelenti. Az utófinanszírozási rendszer sok esetben elijeszti a vállalkozókat, hiszen 50-100 ezer euró előteremtése
nem egyszerű feladat a kisvállalkozóknak. A régióban a LAM Mikrohitel Rt. és a BGA Microcredit IFN Rt. foglakozik
mikrohitelezéssel.
A vállalkozóknak nyújtott közvetlen támogatások mellett fontos lenne, ha Magyarország befektetőként is jelen
lenne a térségben. A magyarországi falugazdász-hálózat mintája is felmerült a beszélgetéseken, fontosnak tartanák, hogy minden településen legyen egy olyan iroda, amely segítené a helyi gazdákat, vállalkozókat. A székelyföldi turizmus erősítése kapcsán felmerült, hogy a külföldön rendkívül jó hírnévnek örvendő magyarországi
turisztikai intézményrendszer hozzájárulhatna a székelyföldi turizmus népszerűsítéséhez.
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Partium
A régió és annak gazdasága
Esettanulmányunkban Szatmár és Bihar megye fiatal magyar vállalkozóinak helyzetét vizsgáltuk. A két szomszédos megye az északnyugati fejlesztési régióhoz tartozik. A két vizsgált megyének igazán élénk kapcsolata a szomszédos Szilágy és Kolozs megyével van, valamint a határ túloldalán fekvő Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és
Békés megyével. A Partiumi régió gazdasági, társadalmi szempontból nem egységes. Bár gyakori, hogy a magyarországi beszédmódban egységesként kezelt „Erdély”- képzetben ez a régió is megjelenik, az itt élők nem tekintik a
két megyét a hagyományos értelemben vett Erdély részének, amint ez az interjúk alapján is egyértelműen látszik.
A trianoni békeszerződés mindkét megyét kettévágta, de az eltelt majd’ 100 év ellenére a térségi kapcsolatok ma is
megmaradtak, illetve újakkal bővültek. A mai romániai Bihar megye a korábbi Bihar vármegye Romániába eső részén
alakult, a magyar lakosság aránya 25% (népszámlálás 2011). Nagyváradon a lakónépesség 220 ezer főről 185 ezer fő
alá csökkent az elmúlt két évtizedben. A mai romániai Szatmár megyét sokkal több változás érintette, a jelenlegi megyeközpontot és az attól keletre fekvő három járást leszámítva dinamikusan változott a megye kiterjedése. Az elmúlt
két évtizedben a megye lakossága 14%-kal csökkent, Szatmárnémeti lakossága pedig 27,3%-kal; ez utóbbi a környező
megyeszékhelyek lakosságcsökkenését jelentősen meghaladó érték. A magyar etnikum aránya 32,7%. Mindkét megyében meghatározó a két megyeszékhely gazdasága, valamint a vidéki területeken a nagyüzemi mezőgazdaság.

A terepkutatás rövid leírása
A terepkutatás két hullámban történt: az első megalapozó jellegű szakértői interjúk június elején készültek, ezt követően készült 21 vállalkozói interjú Bihar és Szatmár megyében. Az interjúalanyokat helyi pályázatírókkal és szakértőkkel folytatott megbeszélések és a dokumentumelemzés alapján választottuk ki. Szatmár megyében a helyben
sikeresnek ítélt ágazatokból válogattunk interjúalanyokat, így két ágazat dominálja az esettanulmányt: a fa- és asztalosipar, valamint az építőipar. Bihar megyében egy kreatív iparágra és a mezőgazdaságra esett a választásunk.

A fiatal magyar vállalkozók bemutatása
A fiatal magyar vállalkozókat két típusba soroltuk: az örökösök és a „self-made man”-ek csoportjába.

„Nem egy átlagos ember vagyok” – avagy a self-made man robotképe
Az önerőből sikeres vállalkozók éppenhogy beleférnek az általunk alkotott „fiatal” kategóriába, jellemzően 35–45
közöttiek, helybeliek, bár életük egy szakaszát nem helyben töltötték: jellemzően tanulni mentek el. Mivel azonban a vállalkozást nagyon fiatalon kezdték, többnek közülük nincs felsőfokú végzettsége. A vállalkozás mindennapi életében folyamatosan jelen vannak, bár inkább a menedzsmentügyek töltik ki a mindennapjaikat. Ma már családosak, több ingatlannal rendelkeznek, stabil az egzisztenciájuk. Ebben a csoportban különösen jellemző, hogy a
vállalkozó arra törekszik, hogy hálózatokat szervezzen maga köré: ez jelent céghálózatot, a különböző tevékenységek, különböző potenciális megrendelők és munkavállalók hálózatát. A jól felépített hálózatok biztosítják a rugalmasságot. Ez a fajta rugalmasság azonban nagy áldozatot követel a munkavállalóktól is: nincs fix fizetés, nincs fix
munka, de amikor van munka, akkor gyorsan és pontosan kell dolgozni – cserébe magas jövedelem várható.

„Egyik dolog hozza a másikat” – avagy az örökös robotképe
Azok a fiatal vállalkozók, akiket ebbe a csoportba soroltunk, belenőttek a vállalkozói létbe: jelenleg 28–35 év közöttiek, tehát fiatalabbak, mint az előző csoport tagjai. Szintén helybeliek, felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, de a
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külföldi munkatapasztalat, ha nem is egyedi, nem annyira tipikus a körükben, mint az előző csoport esetén. Valószínűleg az életkorukból fakad, hogy egyiküknek sincs családja. A vállalkozáshoz való kötődés, nem meglepő módon, a
gyerekkora nyúlik vissza: „ma is emlékszem az első elemre, amit kicseréltem, és van olyan ügyfelünk, aki szól, hogy
jön, és én csinálom meg neki a szükséges munkákat, ez amolyan szokás” (szolgáltatás, férfi, 34, Szatmárnémeti).
Találtunk olyan örököst, aki átvette, vagy bedolgozta magát a szülői vállalkozásba, és találtunk olyat is, aki teljesen
új vállalkozásba fogott, a szülők teljes támogatása mellett. A vállalkozók általában menedzsmentfeladatot végeznek, de jellemző, hogy ha ugrásokkal is, de végigjárták a szamárlétrát. Erre a csoportra is jellemző, hogy a vállalkozó vagy többféle tevékenységgel is foglalkozik, vagy több, eltérő profilú, de lazán kapcsolódó vállalkozást vezet.
Az örökösök csoportjába sorolt vállalkozók nem számoltak be üzleti együttműködésekről, vagy ha igen, akkor ezek
formális együttműködések voltak: közös vállalkozások. A helyi közéletbe nagyon beágyazottak, és ebben a családi
kötelékek is, illetve a közös középiskolás évek21 is szerepet játszanak.

Sikeres magyar vállalkozók
Az interjúk alapján

az alábbi tényezők fontosak a vállalkozás sikeréhez:
rugalmasság, pontosság, szerencse (jó döntés, a megfelelő időben).
Emellett fontos, hogy előre tekintve tervezzen a vállalkozó: egyrészt rövid távon, hogy folyamatosan megtalálja a
megfelelő beszállítókat, munkatársakat, kövesse a vevők fizetési fegyelmét, másrészt hosszú távon, hogy tudjon
élni az adódó lehetőségekkel.
A siker egyik kulcsa a rugalmasság: az egyik építési vállalkozó még középiskolásként kezdett tűzfalakra reklámgrafikákat készíteni, de ahogy ez a piac telítődött, gyorsan váltott, és iparialpinista-munkával kezdett foglalkozni,
majd ahogy ezek felfutottak, egyéb speciális szerelést igénylő építőipari munkákat kezdett vállalni. De hasonló
beszámolókat hallottunk más, magukat sikeresnek mondó, a környezetükben sikeresnek tartott vállalkozókról is:
a saját megérzéseik és a piac igényei szerint léptek tovább. A pontosságról szintén minden vállalkozó említést tesz.
A szerencse szintén minden interjúban azonosítható momentum a vállalkozások életében. Egy döntés, amely előre
nem látható mértékben befolyásolta a vállalkozás életét.
A jövőterveket elemezve látszik, hogy a szabadidő nagyon nagy értéket jelent a vizsgált vállalkozói körben: rendszeresen felbukkan, hogy arra törekszenek, a jövőben többet tudjanak olyan tevékenységekkel foglalkozni, amelyek igazán lekötik őket.
A külső szemlélő akkor lát sikeresnek egy vállalkozót, ha azt látja, hogy hosszú ideje, látható gondok nélkül gyarapodik,
fejlődik maga a vállalkozó és a vállalkozás is. Ez a beosztás, takarékosság a sváb ethoszt idézi az elemzőben, és általában
jellemzi a partiumi vállalkozókat, különösen a szatmáriakat. A külföldi szakmai tapasztalatok szintén fontos sikertényezők.

	Szatmárnémetiben, ahogy Erdély más városaiban is, egy-egy város elitje általában az adott település egy, esetleg két elit középiskolájába járatja a gyermekét.
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Mit jelent magyar vállalkozónak lenni a Partiumban?
„Erdélyi magyarnak lenni előny” – növeli a cég presztízsét Bukarestben is és Budapesten is.
A Partiumban, különösen annak északi részén, kevésbé merevek a nyelvi határok22. Az egyes ember számára általában nem okoz gondot, hogy váltson a magyar és a román nyelv között. Interjúink alapján azt mondhatjuk, hogy az
etnikai identitás sokféleképpen hat a vállalkozás életére, azonban ezek a hatások csak az interjúk mélyebb rétegeinek feltárásával, a diskurzus mellett a tényleges gyakorlatok feltérképezése révén bonthatók ki: a nyílt kérdésre
adott válaszok arról tanúskodnak, hogy a vállalkozó etnikai identitása nem befolyásolja a vállalkozást sem negatív,
sem pozitív irányban. Az állami intézményekhez való viszonyt sem az etnikai identitás határozza meg, de ami ennél
érdekesebb, hogy a versenytársakkal való kapcsolatok vagy az együttműködési hálózatok alakulását sem tekintik
olyan területnek, amelyet a vállalkozás tulajdonosának etnikai identitása befolyásolna.
A részletesebb elemzés alapján azt látjuk, hogy a vállalkozás tulajdonosához és vezetőjéhez hasonlóan a vállalkozásnak is van etnikai identitása. A helyi rendezvények támogatása szintén előfordul a vizsgált vállalkozások között,
illetve egyes vállalkozások tulajdonosaik révén köthetők a helyi magyar szervezetekhez, ami szintén okozhatja,
hogy az ügyfelek között a helyi lakossági arányokat meghaladja a magyar etnikumú ügyfelek aránya.

Összességében tehát egy magyar hátterű vállalkozásnak nagyobb esélye
van magyar ügyfelekhez jutni, mint egy nem magyar vállalkozásnak.
Támogató infrastruktúra
Finanszírozási források
A vállalkozások egy része saját erőbő vagy családi forrásokból végezte a beruházásokat. A piaci alapú, banki hitelekkel szemben sok fenntartás tapasztalható, különösen a 2008-as válság óta: még azok a vállalkozások is, amelyek
addig használták a hiteleket, leépítették, visszafizették azokat. A megkeresett vállalkozóknak nem volt jelentős
hitele, és úgy vélik, hogy éppen ezért maradtak talpon. A legnépszerűbb a Szatmári Alapítvány kamatmentes hitele; erről az alább található keretes anyagban részletes írunk.
Az EU finanszírozta pályázatokkal kapcsolatban vegyesek a tapasztalatok. Volt, aki nagyon rosszul járt, amikor
ezzel próbálkozott: több napi munka ellenére nem sikerül benyújtani a pályázatot, mert leállt a pályázati rendszer,
és amikor újraindult, már más feltételek vonatkoztak a pályázókra. Szintén szűk keresztmetszet, hogy nem mindig
található megfelelő kiírás.
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EGY SIKERES VÁLLALKOZÁSFINANSZÍROZÁSI MODELL:
A Sathmarer Stiftung für Internationale Zusammenarbeit (Szatmári Alapítvány
a Nemzetközi Együttműködésért)
A Szatmári Alapítványt 1991-ben, 25 éve hozta létre a Német Demokrata Fórum szatmári szervezete23 a
német−román alapszerződés egyik eredményeként.
Az alapítvány Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye azon településein nyújt hitelt bárkinek, amely
településeken jelenleg vagy valaha a német kisebbség tagjai laktak vagy laknak. Románia-szerte összesen
öt hasonló alapítvány működik. A szatmári az egyik legkisebb alapítvány, amely eddig több mint 1000 hitelt
helyezett ki, hatmillió euró értékben24. A hitelek egyenként 3000-20 000 euró közöttiek lehetnek, és ingatlanfedezetet kell biztosítani. Az euróalapú hitel futamideje 1-5 év. Az alapítvány alaptőkéje valamivel több,
mint 1 millió euró, az éves támogatásuk, amely a német kormánytól érkezik, 65-70 ezer euró átlagosan,
2016-ban kivételesen a fele, mivel ebben az évben a német kormány a szociális szférára több pénzt fordít.
A hitelt gépbeszerzésre, technológiavásárlásra lehet igénybe venni, ingatlant nem lehet belőle vásárolni,
de használt gépeket (például mezőgazdasági gépeket) igen. A hitelek elbírálását a Szatmári Alapítvány
munkatársai végzik, elszámoláskor pedig be kell mutatni az árajánlatokat. A Szatmári Alapítvány arra törekszik, hogy csekély adminisztráció mellett gyorsan, hatékonyan történjen a hitelezés. Kiegészítő forrásnak, saját erő helyett is nyújtanak hitelt. A hitelek visszafizetési aránya 95%-os.

Jövőtervek, aspirációk, támogatások
A vállalkozások és szakértők a pályázatok mellett a városi és megyei önkormányzattól várnak segítséget, melyek
adókedvezményekkel, vállalkozókat segítő szervezetek támogatásával tudnák segíteni a helyi gazdaságot. A szakértők szerint jelenleg a nagy nemzetközi vállalatok határozzák meg a helyi gazdaságot, és ez így is fog maradni.
Mellettük csak a nagyon kicsi (kőművesek, festők), nem technológiaigényes ágazatokban fognak megmaradni önálló iparosok. A technológiaigényes iparágakban csak a hatékony nemzetközi nagyvállalatok maradnak életben,
amelyek mellett számos beszállító fog tudni megélni; ez határozza meg, hogy sikeres lesz-e a térség.
A kilencvenes években az ide települt egyik nagy cég úgy került ide, hogy egy helyből elszármazott mérnök ajánlotta a
várost. A vállalat elvárásainak megfelelt a térség, be is vált a telephely, így fejlesztettek. Újabb fejlesztések és befektetők azonban nem érkeznek, mert kevés a munkás, és magasak a fizetések, van olyan cég, amely máris továbbköltözik.

Észak-Partiumban problémaként a következő tényezőket azonosítottuk:
az elvándorlást, és az ebből fakadó munkaerőhiányt, a bizonytalan
beszállítói kapcsolatokat, amely a vendéglátást sújtja, a pályázati
lehetőségek kiszámíthatatlanságát és szűkösségét. A térségben az egyik
legnagyobb kihívást a megfelelően képzett és motivált munkaerő jelenti:
nagyon régóta tart az elvándorlás, a kilencvenes évek elején
Magyarország volt a célország, ma már Nyugat-Európa és Kanada.
23
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Segítené a helyi gazdaságot, ha a vállalkozások és a képző intézmények, szakiskolák között erősebb lenne az
együttműködés – véli egy szakértő, de a vállalkozók tapasztalatai erre rácáfolnak: szerintük a szakiskolák végzősei
nem jönnek el dolgozni az ipari munkahelyekre, vagy ha el is jönnek, nem maradnak ott hosszabb távon.

„A kódolás élvezete”. A kolozsvári programozók
Az IT-ágazat a szakmai, politikai és a tágabb társadalmi közbeszéd egyik kedvelt toposzává vált az utóbbi években Romániában, de a jelentős informatikus-munkaerőhiány okán Magyarországon is. Ágazatként gyors ütemben
növekszik, és magasan képzett, idegen nyelveket beszélő, a nyugati ügyfelek által megbecsült szakembereket
foglalkoztat, magas jövedelmeket biztosít, illetve jelentős mértékben járul hozzá mind az ország GDP-jéhez, mind
pedig annak növekedéséhez is. Mindezek mellett azonban a szakértők és még maguknak az érintetteknek is egy
része sérülékenynek és kiszolgáltatottnak tekinti ezt az ágazatot, átmenetinek a sikereit, hiszen a programozás
nagy része nem saját termékek felépítését, hanem a nyugati cégek által kiszervezett résztevékenységek ellátását
célozza. A romániai, s benne a kolozsvári IT-ágazat így nem járul hozzá az innovációs tevékenység bővítéséhez, hiszen munkájának outputja is a külföldi megrendelőknél marad és térül meg, a piacon megszerzett előnyeit pedig
más kelet-európai és indiai versenytársak fenyegetik.
A külhoni fiatal vállalkozók helyzetére és jövőterveire fókuszáló projekt keretében szinte magától értetődő módon
választottuk egyik esettanulmányunk helyszínéül Kolozsvárt, tárgyaként pedig az informatikai ágazat vállalkozóit.
A megszokott kérdésfelvetések helyett azonban mi arra kerestük a választ, hogyan érintik mindezek a folyamatok
és dilemmák a magyar programozókat, különösen pedig a magyar vállalkozókat. Vannak-e magyar vállalkozók a
kolozsvári informatikai ágazatban, mi jellemzi gazdasági és társadalmi pozíciójukat, milyen perspektívákban gondolkodnak, és végül milyen támogatással lehetne fejlődési kilátásaikat javítani.
A fenti kérdések megválaszolásához félig strukturált interjúkra épülő esettanulmányt végeztünk Kolozsváron
2016 júliusában és augusztusában az ágazatban aktív fiatal magyar vállalkozókkal és olyan szakértőkkel, akik rálátással bírnak ennek a területnek a helyzetére, összesen 23 interjút készítve.

Programozói tevékenység Kolozsváron
Esettanulmányunk tágabb gazdasági és társadalmi kontextusát az IT-ágazat általános romániai, Kolozs megyei és
kolozsvári helyzete képezi. A területen működő magyar vállalkozókról és szakemberekről korábban – ismereteink
szerint – szociológiai vagy közgazdaságtani elemzés nem készült.25
Az Aries-jelentés szerint 2014 végén mintegy 13 700 IT-ágazatban működő cég létezett Romániában, amely ös�szesen 75 500 dolgozót foglalkoztatott, 12 százalékkal többet, mint két évvel korábban (Aries 2015). Kolozsvárt
általában a második legfontosabb IT-központként tartják számon Bukarest után. Kolozs megyében a cégek 9 százaléka működött másfél évvel ezelőtt, de az ágazat összalkalmazotti létszámának mintegy 15 százalékát adta
(Aries 2015). Az ágazat által lebonyolított 2011. évi forgalmat Vuici 9,4 millió euróra becsülte (Vuici 2012, id. Dobre
2014), míg az Aries-jelentés ennél sokkal kisebbre, 3,5 millió euróra (Aries 2015)26. Ebből az Aries-jelentést jegyzők
szerint Kolozs megye részesedése 11 százalékos volt, a bővülése pedig 1 év alatt lényegesen az országos átlag
fölötti, mintegy 30 százalékos (Aries 2015).
	Adataink három forrásból származnak: a Román Statisztikai Intézet a romániai Szoftvergyártó és Szolgáltató Ágazat Munkaadóinak Egyesülete (ANIS –
Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii) és az iTech Transilvania Cluster nevű vállalkozói szervezet megrendelésére készített felmérésekből.
Ez utóbbira Aries-jelentésként fogunk hivatkozni. Az előbbi adatok 2013-ból, az utóbbiak 2015-ből származnak.
26
	Az egyes elemzésekben eltérő számadatokat és becsléseket találni nem csak a forgalom, hanem más paraméterek, így a foglalkoztatottak száma kapcsán
is. Így a hivatalos statisztikai adatokkal dolgozó Ghergut és mtsai szerint 2013-ban 152 000 alkalmazott dolgozott az IT-ágazatban Romániában (Ghergut
et al. 2013, id. Dobre 2014).
25
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Az Aries-jelentés az informatikai vállalkozások reprezentatív mintáján készült elemzésében kitér az ún. outsourcing
tevékenységek súlyának becslésére is. Elliott és Torkko definíciója szerint az outsourcing az a „tudatos üzleti
döntés”, amely egy cég „belső tevékenységének külső beszállító számára való kiszervezésére” irányul (Elliott−
Torkko 1996, id. Popescu 2009). A tevékenységek kiszervezésének több típusa ismeretes; ezek közül az egyik az
ún. nemzetközi kiszervezés (offshore outsourcing vagy international outsourcing). Románia nem az egyedüli offshore outsourcing szolgáltatást nyújtó ország az informatika területén: Európában Bulgária, Magyarország vagy
Csehország Románia fontos versenytársai, nemzetközi vonatkozásban pedig leginkább Indiát szokták emlegetni
(Popescu 2009). Sok szakértő azonban ezt a fajta nemzetközi beszállítói tevékenységet átmeneti és múlandó sikernek látja, amelyből nem jön létre az ország gazdaságának érdekeit szolgáló innováció. Véleményük szerint az ország és benne Kolozsvár akkor válhatna igazán Kelet-Európa Szilícum-völgyévé, ha a hangsúly a számítástechnikai
cégek tevékenységében nem a nemzetközi beszállításon, hanem az önálló, saját termékek előállításán lenne. Mind
az Aries-kutatás, mind pedig Vuici úgy találta, hogy a romániai informatikai szektor bevételének hozzávetőlegesen
fele származik saját termékek értékesítéséből (Aries 2015, Vuici 2012, id. Dobre 2014).

A vállalkozók általános bemutatása
A vállalkozókról megállapítható, hogy egy kivétellel

mindnyájan férfiak, egy kivétellel diplomások, a BBTE informatika,
közgazdaságtan vagy a Műszaki Egyetem képzéseinek végzettjei,
és a diplomaszerzés előtt jóval elkezdtek
szakmai tapasztalatokra szert tenni.
Ez legtöbbször már a gimnáziumban elkezdődött, amikor a „kódolás élvezetének” hódolva, „businessháttér nélkül, gyakran megrendelő nélkül” dolgoztak, vagy később az egyetemen házi feladatokat gondoltak tovább. Az
egyetemi „szabadidős” vagy civil tevékenység társadalmi beágyazottságot, szakmai tapasztalatot, kapcsolatokat,
reputációt adott, amely fontos tényezője a későbbi alkalmazotti vagy vállalkozói érvényesülésnek. A vállalkozók
egy része ma már nem kódol: ennek valószínűsége nagyjából egyenes arányban nő a vállalkozás méretével. Mindnyájan menedzserei vállalkozásuknak, de csak a legkisebb vállalkozások vezetői vesznek részt az egyeztetéseken,
szervezéseken, fordításon túl a tényleges programozói munkában.
A vállalkozóvá válás ideáltipikusan két forgatókönyv valamelyikét követte:

az egyik az alkalmazottból vállalkozó útvonal, a másik a közvetlenül
az egyetem padjaiból indított vállalkozásoké.
Az első csoportba több sajátos esetet sorolunk: ide tartoznak azok, akik a vállalkozást megelőző szakmai tapasztalatokat külföldön gyűjtötték össze, de a mintánkban legtöbben Kolozsváron dolgoztak. Vannak olyanok, akik
többször is váltottak az alkalmazotti és önfoglalkoztatói státusok között ingázva. Végül ide soroljuk azokat is,
akik máig, adott esetben évek óta összeegyeztetik a két munkapiaci státuszt, az alkalmazotti létet kombinálva az
önálló vállalkozással.
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Az üzemműködés, a vállalkozás működtetése
A mintába bekerült vállalkozások nagy része külföldi, kis része pedig helyi, kolozsvári ügyfeleknek dolgozik. Csupán egyetlen olyan céget ismertünk meg, amely kizárólag a romániai piacból él meg, a többi esetben

a tipikus helyzet az, hogy arányaiban a külföldi megrendelések
a meghatározók, amelyeket néhány kolozsvári (ritkán: romániai) ügyféltől
származó bevétellel egészítenek ki.
A romániai piacon való jelenlét legtöbbször a kis vagy közepes méretű kolozsvári cégek és szervezetek kiszolgálását jelenti, amelyek legtöbbször a magyar közösséghez kapcsolódnak. Ezek a megrendelések tipikusan a személyes
kapcsolatokon és ajánlások rendszerén keresztül érkeznek, és csak idővel, a professzionalizáció előrehaladtával
ölt ennél tudatosabb – piacelemzésben, konferenciákon, rendezvényeken, a kulcsszereplők feltérképezésben vagy
ún. „cold call”-okban megtestesülő – formát.
A cég növekedésével és sikeressé válásával ezek a helyi megrendelések csökkennek jelentőségükben, és „apróbb”
pro bono tevékenységgé alakulnak. Ebben a formában sokkal inkább szimbolikus tétre tesznek szert, és a cég
magyar identitását és magyar közösségi beágyazottságát hivatottak erősíteni. Miközben a helyi megrendelőknek végzett munka is sok esetben outsourcingnak tekinthető, a megkérdezettek émikus tipológiájában a valódi
outsourcing a külföldi kliensnek történő beszállítás.

A kolozsvári cégek a globális piacon dolgoznak, így versenytársaik is
a világ szoftverfejlesztő vállalkozásai. Az outsourcing piacon
„az egész világ a konkurenciánk”, de leginkább a Bulgáriában,
Ukrajnában, kisebb mértékben pedig a Moldovai Köztársaságban
működő cégekkel versenyeznek.
A legtöbb meginterjúvolt vállalkozó azonban nem emiatt, hanem a munkaerőért folyó verseny kimeneteléért aggódik. A nyugati világból érkező megrendelések elapadásának veszélye nem fenyeget, még olyan kontextusban
sem, hogy az elmúlt években folyamatosan nőttek és zárkóztak fel a romániai órabérek az európaiakéhoz.

Ki a sikeres? Mi a sikerhez vezető út?
Fiatal, motivált, nyugati referenciákhoz igazodó vállalkozókként interjúalanyaink számára központi kérdés volt az,
hogy ki a vállalkozó, ki sikeres vállalkozó. Nem is volt szükség e kérdések ilyen formában történő megfogalmazására,
hiszen minden mi és ők jellegű szembeállítás, minden öndefiníciós kísérlet, a vállalkozás problémáival, nehézségeivel
való megküzdési stratégiák vázolása mind-mind jó alkalmat biztosítottak arra, hogy a vállalkozók kifejtsék: ki a jó vállalkozó, milyen tulajdonságokkal bír. Ez az öndefiníciós és értelmezési stratégia a leglátványosabb a saját termék vs.
outsourcing dilemma kapcsán volt. Emellett azonban a sikeres vállalkozó robotképe további tulajdonságokkal is bír: elkötelezett, lelkes és kompetens művelője szakmájának (ezt tükrözi a fizetett munkán kívül, illetve azt megelőzően vállalt „hobbikódolás”), jó kapcsolathálója, lokális és nemzetközi beágyazottsága van, illetve „tud bánni az emberekkel”.
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A jó és igazi vállalkozó legfőbb ismérve
az önállóságra törekvés, akár munkáltatójával, a főnökkel szemben,
de a külföldi megrendelővel szemben is.
Ennek záloga és legjobb indikátora a saját termék (szemben a beszállítással). Az egyes interjúalanyok sokféleképpen járták körül és építették fel ezt a függetlenségtémát, az önálló, saját termék kérdéskörét.

A sikeresség feltétele a szakmai felkészültség és kompetencia,
ami korai elhivatottsággal és lelkesedéssel társul.
A Hogyan lett Ön vállalkozó? kérdésre szinte mindegyik interjúalany olyan narratívát épített fel, amely a középiskolás vagy egyetemi próbálkozásokkal kezdődött.
A kiterjedt kapcsolatháló tulajdonképpen az előző tulajdonság, a sok-sok szakmai és közösségért végzett munka következménye is, melynek gazdasági hasznossága magától értetődő. Míg a 2000-es évek elején „kirobbant”
Dotkom-forradalom megkönnyítette a helyi megrendelésekhez való hozzáférést, a nemzetközi piacra való belépéshez ennél többre van szükség. Ezt tudja megkönnyíteni az a külföldön élő, adott esetben erdélyi, kolozsvári
származású barát vagy ismerős, aki komoly részesedés fejében tud klienst szerezni.
És végül, a jó vállalkozó tud bánni az emberekkel, a munkatársakkal és az ügyfelekkel egyaránt.

Mit jelent magyar vállalkozónak lenni?
Az esettanulmányok módszertanának kidolgozása során azt feltételeztük, a cégek magyar identitása olyan dimenziókban érhető tetten, mint az ügyfelek, az alkalmazottak, a kommunikáció nyelve, a közösség támogatása
terén hozott döntések. A terepkutatás egyik tanulsága az volt, hogy a megkérdezett vállalkozók esetében jól érzékelhető feszültség van a diskurzív és a gyakorlati szint között; ezt az ellentmondást számtalan módon meg is
fogalmazzák.
A magyar alkalmazottak kérdése jól érzékelteti ezt a dilemmát:

egyrészt mindegyik vállalkozó egyetért abban, hogy a gazdasági életet
és a gazdasági döntéseket kizárólag az etnikailag semleges hasznossági
és racionalitási elvnek kellene meghatároznia, mégis kiderül,
hogy gyakorlatilag az összes cég dolgozója,
sőt még az alvállalkozók is magyarok.
Ami egyrészt nyilván a kapcsolathálók természetéből következik, másrészt viszont kiderül, hogy az érintett vállalkozók és menedzserek több hátrányát látnák, mint előnyét, a heterogén munkaközösségnek. Feltételezésünk

90

Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás

szerint ez egy racionális humánerőforrás-menedzseri döntés, hiszen a „magyar, baráti légkör” olyan piaci előnyt
jelent az informatikus végzősökért folytatott versenyben, amely éppen elegendő a megfelelő humánerőforrás
biztosításához. Ehhez jól illeszkedik az, hogy sok és sokféle együttműködés és internshipprogram van a BBTE magyar nyelvű informatikai képzésével, amely egyszerre fejlesztési és HR-stratégia is.
A magyar vállalkozók helyben döntően magyar ügyfeleket szolgálnak ki. Ez legtöbbször nem tudatos stratégia
része, és amíg a cég kicsi, elég a magyar ügyfeleknek dolgozni, csak nekik reklámozni, különösen így volt ez a weblapkészítés hőskorában.

Magyarországi vállalkozásokkal a legtöbb cég együttműködött
akár a jelenben, akár fennállásának valamely pontján. Közös bennük,
hogy rendszerint informális, személyes tapasztalatokon alapultak.
A magyarországi cégek azonban nem mindig magyarországi tulajdonban levő, hanem multinacionális vállalatok
magyarországi leányvállalatait jelentik, amelyek kliensként lényegében ugyanúgy kiszervezik egy-egy tevékenységüket, mint bármelyik másik nyugati cég.
Néhány esetben maguk a vállalkozók éltek hosszabb vagy rövidebb ideig külföldön, mások egy jó munkaajánlat
mellett maradtak végül Kolozsváron. Abban konszenzus van a megkérdezettek között, hogy percepcióik szerint
az utóbbi években lassult a programozók elvándorlása, mi több, néhányan példát is ismernek olyan korábban eltávozott informatikusról, aki hazatért vállalkozni. Ennek a visszatérő migrációnak a megfigyelések szerint kiemelt
célpontja a Székelyföld. Sokan sikeres vállalkozóként az elvándorlás alternatívájának felmutatójaként tekintenek
önmagukra, és ügyként hangsúlyozzák: kialakíthatók a sikeres élet feltételei Kolozsváron is.

Az informatikai vállalkozások ökoszisztémája
Egy nemzetközi kutatás megállapításai szerint egy adott társadalomban a vállalkozásösztönző klíma erőssége fordítottan arányos az ifjúsági munkanélküliséggel. Az alábbiakban nemcsak azt vizsgáljuk meg, hogy az esettanulmány keretében elkészített interjúk tanúsága szerint mennyire ösztönzi és támogatja a romániai vagy szűkebben,
a kolozsvári társadalom a vállalkozásindítást és azok működtetését, hanem azt is, hogy általában melyek azok a
reprezentatív intézményes szereplők, amelyekkel szoros kapcsolatban léteznek ezek a cégek, és milyen kölcsönhatások alakultak ki ezek között. Először a román állam, a pályázati rendszerek, a felsőoktatási intézmények, a
befektetők és végül magának a kolozsvári magyar közösségnek a szerepét próbáljuk megérteni.
A román állam támogatólag viszonyul és húzóágazatként ismeri el általában a szoftverfejlesztési tevékenységet.
Ennek jeléül 2003 óta a szoftverfejlesztési tevékenységet végző alkalmazottak jövedelemadó-mentességet élveznek, ami a vállalkozók becslése szerint körülbelül 10 százalékkal alacsonyabb óradíjakat jelent a romániai informatikusoknak a nemzetközi piacon. Emellett a legtöbb interjúalany úgy vélekedett, az elmúlt években sokat
javult és egyszerűsödött a cégbejegyzés körüli procedúra, ami azonban viszont távolról sem elég a vállalkozások
valódi ösztönzéséhez. A kezdő vállalkozásoknak az állam kedvezményeket nyújt. Azonban az egyik interjúalany úgy
fogalmazott, hogy
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egy IT-vállalkozónak folyamatosan az az érzése,
hogy bár történnek változások, az ezekre vonatkozó döntéseket
olyanok hozzák meg, akik voltaképpen egyáltalán nem értik,
miről szól ez az ágazat, hogyan működik valójában egy cég.
A befektetők és leendő startuptulajdonos találkozásának megkönnyítése, a mentorálás, az inkubáció lenne igazán
hasznos, leginkább azonban olyan feltételek és támogatások kialakításán kellene az államnak fáradoznia, amely
önálló termékek létrehozatalát tenné lehetővé a szoftverfejlesztésben.
A pályázatokkal szembeni fenntartások szempontjából a vállalkozók két csoportba sorolhatók aszerint, hogy elvi-e
pusztán az elutasítás, vagy az konkrét tapasztalatra alapoz-e. Az első csoportba a pályázatokat „ingyenpénznek”
tekintők tartoznak, akik fejlesztéseiket sokkal inkább megtakarításból vagy egyéb bevételeikből fedeznék, annál
is inkább, hogy elképzelésük szerint a kiíró olyan feltételekhez köti a támogatást, amelynek teljesítése káros lenne
a cég számára.
Az egyetemek közül a magyar IT-vállalkozók csak a BBTE informatika, ritkábban pedig a közgazdaságtan karával
ápolnak kapcsolatokat. A vele való együttműködés már a kisvállalkozók körében is élénk törekvés. Ez jelenthet közös tananyagfejlesztést, tankönyvírást, de leginkább a hallgatókkal kialakított aktív viszony fenntartása és ezzel a
jövendőbeli munkaerő-toborzás megoldása a cél. Ennek szolgálatába állítják a vállalkozók által tartott TDK-s vagy
egyéb egyetemi előadásokat, de leginkább a gyakornoki és nyári szakmaigyakorlat-programokat. Az internship
mint intézmény nemcsak a leendő munkatársak rekrutációját segíti, hanem költségkímélő lehetőség is egyben
olyan fejlesztések próbálgatására, amelyek közül valamelyik esetleg a későbbiekben „monetizálható" lesz.

Jövőtervek, aspirációk, támogatások
Az informatikai ágazat jövőbeni alakulása szempontjából kockázatnak tekinthető az, hogy teljesen webes alapon
működik, nem kell annyi support mellé, kevesebb emberre van szükség, nem kell már direkt kapcsolat, sokkal
felhasználóbarátabb az interface, emiatt pedig várhatóan szűkül az igény. Ezt ellensúlyozza viszont előreláthatólag az, hogy az ipar automatizálása növekedést fog generálni: olyan ágak fejlődnek, amelyek eddig nagyon manuálisak voltak, például az ipari konyhák. Kérdés, hogy mikor jön be egy platform, ugyanis az ilyen jellegű változás
megcsinálja az egészet, ami megint csökkentené a munkaerőigényt.

A vállalkozók elvárásokat egyedül a román állammal szemben fogalmaztak
meg, amely a saját termékek fejlesztését támogathatná K+F-konstrukciók
révén, vagy a pályázatokat olyan állami intézményeknek írná ki,
amelyek így informatikai fejlesztésekre tudnának erőforrást szerezni.
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Felvidék – Komáromi járás
A régió gazdasági jellemzőinek bemutatása
A Komáromi járás Szlovákia közigazgatási rendszerében Nyitra megyében helyezkedik el, összterülete 1100 km2, a
2011-es népszámlálás szerint a 103 995 lakosból 66 356 vallotta magát magyar nemzetiségűnek (63,8%).27 A járás
székhelye Komárom, a másik két városi rangban lévő település Gúta és Ógyalla. A munkanélküliek aránya a járásban 2015-ben 13,26% volt.28 Ez a szám az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat, 2012-ben még 19,15% volt,
2013-ban 17,69%, 2014-ben pedig 15,48%.29
A régióról elmondható, hogy az európai uniós csatlakozást (2004. május 1.) követően, illetve az euróövezetbe
való belépés (2009. január 1.) után rohamos tempóval szaporodtak el az ún. „postaládacégek" Szlovákiában, amelyeknek a fele magyarországi tulajdonossal bír. Ezek a cégek tényleges gazdasági tevékenységet nem végeznek a
régióban, csak a bejegyzés helye van itt.
A térség egyik legnagyobb problémája a komolyabb teherforgalmat is elbíró utak hiánya, amelynek következtében
az elmúlt évtizedekben az itt élők elsősorban a mezőgazdaságban láttak vállalkozási lehetőséget. Az EU-s csatlakozás s az ezáltal elindult szabályozási hullám az agrárium leépülését is magával hozta.30
A járásban az utóbbi évtizedben a földrajzi fekvésnek köszönhetően megugrott az információs technológiával
foglalkozó, a logisztikai és a kereskedelmi vállalatok aránya.31 Az a tény, hogy például az IT-cégek aránya magas32,
lehetőséget ad a járás vezetőinek arra, hogy ezen cégek együttműködését ösztönözve, nemcsak az adott iparágon
belüli fejlődést, hanem más iparágak fejlesztését is generálhassa. Egyik szakértőnk rámutatott, hogy mivel határtérségről van szó, a régió gazdaságát meghatározza a Magyarország északi régióiban uralkodó gazdasági helyzet.

A terepkutatás bemutatása
A kutatásban 16 vállalkozóval és 15 szakértővel készítettünk félig strukturált interjút. A mintavétel során a
kutatók terepismerete volt a kiindulópont, majd hólabda-módszerrel léptünk tovább. Több szálon indítottuk el
a hólabdát. A vállalkozói interjúalanyok kiválasztásának elején a szolgáltatások ágazatban indultunk el, mert a
saját kapcsolati hálónkon belül ezen a területen ismertünk a kritériumoknak megfelelő vállalkozókat. Az ajánlások hatására ezt kibővítettük.

A fiatal magyar vállalkozók bemutatása
A kutatás alapjául szolgáló mintából kiindulva, illetve a megkérdezett vállalkozók válaszai alapján kijelenthető,
hogy a fiatal magyar vállalkozók jellemzői a következők:
27

28

29

30

31

32

Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal: https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/83a1a7da-7d74-4cd4-935a-71cfaa888931/Tab_7_Obyvatelstvo_trvalo_
byvajuce_v_okresoch_SR_podla_narodnosti_SODB_2011.pdf?MOD=AJPERES (Letöltés ideje: 2016. 8. 1)
Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID
(%22i4B5C3A14464B402FA2E62383708DAF34%22)&ui.name=Miera%20evidovanej%20nezamestnanosti%20%5bpr3108rr%5d&run.outputFormat=&run.
prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html (Letöltés ideje: 2016. 9. 13.)
Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID
(%22i4B5C3A14464B402FA2E62383708DAF34%22)&ui.name=Miera%20evidovanej%20nezamestnanosti%20%5bpr3108rr%5d&run.outputFormat=&run.
prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html (Letöltés ideje: 2016. 9. 13.)
Baross Gábor Terv, Dél-Szlovákia/Felvidék regionális gazdasági fejlesztése. Szerzők: Farkas Iván és tsai. Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság, 2014.
https://drive.google.com/file/d/0B6Dc05vYaZJWXzY2SHNIdmdralk/edit (Letöltés ideje: 2016. 8. 1)
Matús Tibor: Messze van Komárom Nyitrától? http://www.gazdasag.sk/index.php/szlovakia-gazdasaga/1639-messze-van-komarom-nyitratol (A Szlovákiai
Magyar Közgazdász Társaság elemzése. Letöltés ideje: 2016. 8. 1)
Matús Tibor: Messze van Komárom Nyitrától? http://www.gazdasag.sk/index.php/szlovakia-gazdasaga/1639-messze-van-komarom-nyitratol (A Szlovákiai
Magyar Közgazdász Társaság elemzése. Letöltés ideje: 2016. 8. 1)
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» A kezdőtőkét igyekeznek kölcsön nélkül megszerezni (saját spórolás, családi kölcsön, csendestárs révén).
» Az önfoglalkoztatáson túl nem jellemző az alkalmazottak felvétele, a vállalkozás indításakor végképp, és
később is csak mérsékelten. Helyette inkább alvállalkozói beszállítókban gondolkodnak, illetve partnerségeket építenek.
»	Motivációjuk a vállalkozásra az alábbi összetevőkből alakul ki: önállóság („Nem tudnám elviselni, hogy nekem valaki parancsolgasson”, vállalkozó, férfi, 35 éves, Komárom), önmegvalósítás („A saját közegemet csak
én tudom kialakítani úgy, ahogy én akarom”, vállalkozó, nő, 32 éves, Gúta), anyagi előnyök az alkalmazotti
viszonyhoz képest („Ne másnak keressem a pénzt”, vállalkozó, férfi, 35 éves, Komárom), az üzleti lehetőség
felismerése a régióban („Hasonlót itt még nem nagyon csinált senki”, vállalkozó, férfi, 32 éves, Gúta).
» A vállalkozási formát tekintve a legtöbbször magánvállalkozóként kezdik, s egy bizonyos forgalom után
alapítanak céget, ahol alkalmazzák magukat.
» Jellemzően férfiak. Nem feltétlenül rendelkeznek főiskolai/egyetemi végzettséggel. Az utóbbi évekre
jellemző tendencia ugyan, hogy minél többen igyekeznek diplomát szerezni. Pedig a vállalkozói sikeresség mérője nem igazolja az összefüggést a diplomával.

Sikeres magyar vállalkozók
A megkérdezett vállalkozók állításuk szerint azért sikeresek, mert azzal foglalkozhatnak, amit szeretnek csinálni,
és mindezt autonóm módon, vezetők utasításai nélkül. Bár a sikernek számos szubjektív mércéje lehet, a

megkérdezettek sikerként tekintenek rá, hogy évek óta képesek talpon maradni,
és évről évre növekvő, de legalább is nem csökkenő forgalmat lebonyolítani.
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi kell a sikeres vállalkozáshoz, akkor a következő öt összetevő körvonalazódik ki az interjúkból:
1. A vállalkozás indításakor rendelkeznek valamilyen formában kezdőtőkével. Ez vagy a saját szellemi tőkéjük tudás formájában (amikor a vállalkozás indítása nem igényel nagy kezdőbefektetést, mint pl. számítógépek javítása, könyvelés), vagy rendelkezik az illető a kezdőtőkével (pl. mert előtte külföldön dolgozott), vagy családon
belül kap támogatást (a szülők ajándékoznak vagy adnak kölcsön), vagy van egy társ – általában barát –, aki
rendelkezik a szükséges mennyiségű tőkével.
2.	Nem egyedül, hanem társsal vágnak bele a vállalkozásba. Ugyanakkor háromnál több társ sehol nem jelenik
meg, a legtöbb esetben pedig ketten szövetkeznek. A partnerségnek különböző formái jelentek meg: 1. csendestárs és/vagy befektető, 2. komplementer partnerség (a partnerek tudása kiegészíti egymást) és 3. szimultán partnerség (a partnerek ugyanazzal a tudással rendelkeznek, így hatványozódik a kifejtett hatás).
3. Gyakori az a minta is, hogy alkalmazottként kezdik, főállásban szereznek tapasztalatot, s aztán a tapasztalatszerzés és a kapcsolati háló kialakítása után alapítanak vállalkozást.
4.	Kitartás. Noha közhelynek hangzik, az összes interjúalanyra jellemző, hogy fiatal koruk ellenére legalább 3, de
inkább több éve vállalkoznak. Vagyis képesek voltak túljutni a szervezeti életútra33 jellemző, az alapítói lendületet követő krízisen.
5.	Nyitott attitűddel rendelkeznek. A személyiségjegyek szintén inkább az objektív módon nehezen leírható kategóriába tartoznak, a beszélgetések során mégis érződött, hogy a sikeres vállalkozókra nem a titkolózás és a
know-how-féltés volt a jellemző, hanem a nyitottság és az egyenesség.

	Bővebben lásd: Ichak Adizes: Vállalatok életciklusai. Hogyan és miért növekednek és halnak meg vállalatok, és mi az ezzel kapcsolatos teendő? Budapest 1992.
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Mit jelent magyar vállalkozónak lenni a Komáromi járásban?
Az összes vállalkozó hangsúlyozta, hogy ő magyar, s fontos neki a magyarsága. A kérdésre, hogy ez miben nyilvánul
meg, a leggyakoribb válasz az volt, hogy ha csak teheti, akkor magyarul kommunikál az ügyfelekkel, partnerekkel.
A belső vállalati kommunikációs nyelvnek is a magyart használják, vagyis magyarul beszélő alkalmazottaik vannak,
illetve ha a vállalkozás regionális jellegű, akkor a partnereik, alvállalkozóik is magyar anyanyelvűek.

Vagyis a nyelv a legerősebb megkülönböztető elem
a többségi nemzettől, s a vállalkozóknak a magyar identitás azt jelenti,
hogy olyan környezetet alakítanak ki, ahol használhatják
a magyar nyelvet, de ez Komáromban széles körben jellemző.34
De ez csak az érem egyik oldala. A teljes képhez hozzá tartozik, hogy a vizsgált vállalkozóknál megjelenik az a
szemlélet is, hogy nemzeti érzelmeknek nincs helye az üzleti gondolkodásban: „Mint vállalkozó nem engedhetem
meg magamnak, hogy nyelv alapján, nemzetiség alapján válasszam meg, hogy kinek akarok dolgozni" (vállalkozó,
férfi, 35 éves, Komárom). Ahogy az idézet is mutatja, a magyar vállalkozók megélnek egyfajta érdekütközést a
magyar identitásuk és a vállalkozói szerepük között. Nem törvényszerű az ellentét, a magyar nyelv – még aktuálisan – meglévő regionális dominanciájának köszönhetően nem mindig kényszerülnek a vállalkozók vagy-vagy
helyzetekbe, megfér a két identitás egymás mellett, de választási helyzetekben afelé irányul a tendencia, hogy a
magyar identitásukat különítsék el a vállalkozói tevékenységüktől, másképp megfogalmazva: hogy a vállalkozásukra ne tekintsenek mint magyaridentitás-erősítő eszközre. Ez elsősorban a nyelvhasználatra érvényes: az egyik
25 alkalmazottat foglalkoztató cégalapító bevallása szerint „nem tett jót a cégnek, ha olyanokat vettünk fel, akik
nem tudtak tökéletesen szlovákul. Most már olyanok vannak, akiknek inkább a szlovák az anyanyelvük, de tudnak
magyarul is. Ők a szlovák ügyfelekkel, partnerekkel, tökéletesen tudnak beszélni, a belső céges kommunikációra
meg teljesen megfelel a konyhanyelv, ahogy magyarul beszélnek" (vállalkozó, férfi, 29, Gúta).

Ha az üzleti érdek ütközik a nemzeti identitásbeli értékkel,
akkor az üzleti érdek az erősebb.
Vagyis: a vállalkozói szférában nem fenntartható a magyar identitás ápolása, ha az az üzleti haszon kárára történik.
Ha viszont előny származik belőle (több vendég, megrendelés stb.), akkor érdekeltté válik annak ápolásában.

A komáromi régió nemzetiségi összetételének köszönhetően
a regionális szintű vállalkozásoknál nem jelenik meg érdekütközés
(vállalkozói kontra nemzeti), míg az országos szintre nőtt
vállalkozások esetében megjelenik.
	Tokár Géza: Vállalkozói kétnyelvűség Komáromban. Vélemények és nyelvhasználati szokások. In: Fórum Társadalomtudományi Szemle, 1/2016, 93-117. old., itt: 99. old.
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A megkérdezett vállalkozókra jellemző, hogy érdeklődnek a helyi közösségi élet iránt: többen önkormányzati képviselők, foglalkoznak önkéntesen közösségépítő programok szervezésével (táncház, énekkar, fesztiválok szervezése),
vagy blogjukon keresztül szólnak hozzá a helyi történésekhez.

Fogyasztói etnocentrizmus
A fogyasztói etnocentrizmus tekintetében érdemes figyelembe venni a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának
2015-ben végzett felmérését, melyet a Komárom belvárosában lévő boltok körében végeztek.35 A válaszadók 12,1
százaléka szerint egyáltalán nem számít a lakosságnak a szolgáltatás nyelve, 18,2 százalék szerint pedig inkább
nem számít. Másrészt 47 százalék hangsúlyosan azon a véleményen volt, miszerint számít a komáromiaknak, milyen
nyelven kapják meg az adott szolgáltatást, 22,7 százalék pedig inkább egyetért ezzel.”36 A megkérdezettek 88%-a
azt is állította, hogy a kétnyelvűség, vagyis a magyar jelenléte a szlovák mellett, nincs elrettentő hatással a szlovák
nyelvű kliensekre. Fordítva már vegyesebb volt a kép: 62% úgy gondolta ugyan, hogy szlovákiai magyar vevők távol
maradnak az üzlettől, ha csak szlovákul szolgálják ki őket, de ugyancsak jelentősnek mondható azoknak is a száma,
akik szerint a kizárólagos szlovák kiszolgálás nem rettenti el a magyar vevőket (38%).
A hirdetések tekintetében hasonló eredmények születtek: a megkérdezettek 89% állította, hogy megéri magyarul is
hirdetni, és szinte ugyanilyen arányban (82%) állítja azt is, hogy csak szlovákul nem éri meg hirdetni. A kutatás szerint

„Komáromot illetően egyértelműen beigazolódni látszik,
hogy valóban van egyfajta erkölcsi dimenziója annak, ha egy üzletvezető
a magyar kommunikáció mellett dönt – 83 százalékuk vélekedik így”37,
a kétnyelvűség fontosságára irányuló kérdésre is csak 10% mondta azt, hogy felesleges. Az általunk megkérdezett
vállalkozók véleménye is visszatükrözte az idézett felmérés eredményeit.

Támogató infrastruktúra
A vállalkozás indításához szükséges kezdőtőke és új munkaerő alkalmazása a magas járulékteher miatt – ez a két
nehézség jelent meg markánsan az interjúk során. A szlovák támogatási rendszer mindkettőre kínál megoldási lehetőséget: előbbire az Európai Szociális Alap támogatása, utóbbira a foglalkoztatást megkönnyítő programokat.38
Elgondolkodtató az a tény, hogy a

meginterjúvolt sikeres magyar vállalkozók egyike sem ezeknek
a támogatásnak köszönheti a sikerét, ugyanis nem éltek velük.
Hasonló a helyzet az európai uniós forrásokkal: a legtöbb megkérdezett nem élt ezzel a lehetőséggel, és nem is
tervezik. A pályázással járó adminisztrációt és ügyintézést olyan nagy akadályhalmaznak látják, amibe inkább bele
sem vágnak, hanem azt az időt inkább magára a vállalkozásra fordítják.
Uo. 93-117. oldal.
Uo.110-111. oldal.
37
	Uo. 109. oldal.
38
	Bizonyos feltételek mellett az állam átvállalja x hónapra az újonnan megteremtett munkahely költségeinek y százalékát.
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A szakértői interjúkból az derül ki, hogy a szakmai szervezetek hiánya
a felvidéki magyarság körében érzékeny pont.
Leginkább még a mezőgazdaság területén vannak meg azok a szervezetek, amelyek kimondottan a magyar közösségek érdekeit tudják képviselni. A gazdaság más területén ezen infrastruktúra még gyerekcipőben jár. Szlovák
szakmai szervezetnek egyik megkérdezett vállalkozó sem volt tagja.

Jövőtervek, aspirációk, támogatások

Az első helyen a pénzbeli támogatás áll.
Bár mindegyik vállalkozó hozzátette, hogy a túlzottan nagy pénzpumpa még ártalmas is lehet. Főleg a vállalkozás indításakor látták nagy hasznát egy ilyen jellegű támogatásnak, ami érkezhet az államtól vagy bármilyen más
forrásból is. A második leggyakrabban visszatérő támogatási forma az önfejlesztés lehetőségének a megteremtése volt. Olyan tréningek, amelyek a vállalkozáshoz szükséges általános pénzügyi, jog, gazdaságtani tudást átadja
nekik (az üzleti terv készítésétől kezdve a stratégiai tervezésen át egészen a könyvelői tanácsadásig). Fórumok,
közös platformok megteremtése, mely lehetőséget biztosít a kapcsolati tőke növelésére, új partnerek szerzésére,
az információáramlásra, tapasztalatcserére és kölcsönös inspirációra. Igényként jelent meg, hogy már a középiskolában kezdődjön el a vállalkozói készségek fejlesztése új tantárgyakkal vagy a meglévők átformálásával. Visszatérő
motívumként jelent meg az is, hogy

ha erősödik a gazdaság, nő a fizetőképesség, ezáltal nő
a vállalkozások forgalma is, ami emeli a vállalkozói kedvet.
Erre magát a szlovák államot látják kompetensnek egy nagy befektető
régióba csábításával, illetve Magyarország támogató szerepét ebben
a kontextusban abban látják, ha a határ túloldalán végez
konjunktúrához vezető intézkedéseket.
A kisebb vállalkozások (5 alkalmazottig) jövőterveit a stabilizációra való törekvés jellemzi. A nagyobb – országos szinten jelen lévő – vállalkozások célkitűzése a nemzetközi piacon, Magyarországon és Csehországban való megjelenés.
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Felvidék – Rimaszombati járás
A régió és annak gazdasági jellemzőinek bemutatása
A Rimaszombati járás Szlovákia közigazgatási rendszerében Besztercebánya megyében helyezkedik el, összterülete 1471 m2, a 2011-es népszámlálás szerint a 84 889 lakosból 30 516 vallotta magát magyar nemzetiségűnek
(35,9%)39, 36 310 fő pedig a magyart adta meg mint anyanyelvet (42,7%).40 A járás székhelye Rimaszombat, a másik
két városi rangban lévő település Tiszolc és Nyustya. A munkanélküliek aránya a járásban 2015-ben 27,42% volt,
de a korábbi években elérte a 35%-t is, ami huzamosan a legmagasabb érték az összes járás közül.41 A régióban a
mezőgazdasági tevékenység dominál.

A terepkutatás bemutatása
Az interjúk készítését a szolgáltatói ágazatban működő vállalkozó42 ismerősök megkeresésével indítottuk el, mert
ebben az ágazatban rendelkeztünk a legtöbb személyes kapcsolattal. Az első megkereséseket követően a hólabdamódszert alkalmazva jutottunk el újabb vállalkozókhoz, azonban a későbbiekben ágazati szempontból nem
tudtunk homogén mintát kialakítani, ezért kiterjesztettük a kört más tevékenységet végző vállalkozókra is. A rimaszombati járásban 9 szakértői és 12 vállalkozói interjú készült.

A fiatal magyar vállalkozók bemutatása
A vállalkozók átlagos életkora 36 és fél év. A megkérdezett vállalkozók jellemzően helyi, járási szintű piacokon bonyolítják forgalmuk túlnyomó részét. Vannak vállalkozók, akik az ország minden régiójában értékesítenek, illetve
külföldre is; ugyanakkor a külföldi értékesítés aránya az éves forgalomban egy vállalkozás esetében sem haladta
meg a 10 százalékot, és előre láthatólag a következő években sem fogja. A 12 vállalkozásból 2-nek haladják meg a
helyi, járási szinten kívülre eső eladások a forgalma 20%-át. Ezekből az egyik építészcég, a másik gyümölcsfeldolgozással és kereskedelemmel foglalkozik.
Az interjúk alapján a következő jellemzőkkel rendelkeznek a helyi fiatal magyar vállalkozók:
» kezdetben alkalmazottként dolgoztak, s nemcsak tapasztalatszerzés céljából a későbbi vállalkozáshoz,
hanem gyakran a később megalapított vállalkozás tevékenységi körétől eltérő munkakörben is;
» a vállalkozói lét magasabb bevételt biztosít. Egy magas munkanélküliséggel rendelkező régióban egyfajta hármas lépcsőzetesség bontakozik ki a megélhetési, bevételi lehetőségeket illetően, melynek legalsó
fokán a munkanélküliek állnak;
» lokálpatriotizmus. A gazdaságilag elmaradott régióból sokan távoznak külföldre vagy az ország nyugati
részeibe. Az „akik itt maradtunk” szófordulat is kifejezi, hogy erős a kötődés a régióhoz, fontos nekik,
hogy tevékenységükkel segítsenek a terület jelenlegi, kedvezőtlen gazdasági helyzetén, és a magyar népesség arányának javításán;
» aktívan részt vesznek a helyi közösség életében. A legtöbben a vállalkozásukon keresztül is, de magánszemélyként mindannyian valamilyen kezdeményező szerepet töltenek be a helyi közösség alulról jövő
ötleteinek megvalósításában, támogatásában, mentorálásában.

Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal: https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/83a1a7da-7d74-4cd4-935a-71cfaa888931/Tab_7_Obyvatelstvo_trvalo_
byvajuce_v_okresoch_SR_podla_narodnosti_SODB_2011.pdf?MOD=AJPERES (Letöltés ideje: 2016. 8. 1)
40
Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal: https://slovak.statistics.sk/wps/wcm/connect/1f92f84e-28f6-401a-bdee-bca7f62560ca/Tab_9_Obyvatelstvo_trvalo_
byvajuce_v_okresoch_SR_podla_materinskeho_jazyka_SODB_2011.pdf?MOD=AJPERES (Letöltés ideje: 2016. 8. 4.)
41
Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal: http://statdat.statistics.sk/cognosext/cgi-bin/cognos.cgi?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=storeID(
%22i66446C9295AB4BBF80B2A10C3926CCE8%22)&ui.name=Miera%20evidovanej%20nezamestnanosti%20%5bpr3108rr%5d&run.outputFormat=&run.
prompt=true&cv.header=false&ui.backURL=%2fcognosext%2fcps4%2fportlets%2fcommon%2fclose.html&run.outputLocale=sk# (Letöltés ideje: 2016. 9. 9.)
42
	Az interjúalanyok Rimaszombatból és Rimaszombat vonzáskörzetéből voltak. Néhány település (Fülek és Tornalja) kívül esik a Rimaszombati járáson.
39
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Sikeres magyar vállalkozók
Az interjúk alapján a sikeres magyar vállalkozó négy általános ismérvét állapítottuk meg:
1.

Rugalmas, figyeli a gazdasági és szabályozási környezetet és szükség esetén hajlandó és képes reagálni a
változásokra.

2.

A vállalkozás tevékenységi köre egybeesik, nagymértékben átfedi a vállalkozók személyes érdeklődési körét.
A megkérdezett vállalkozók mindegyike odafigyel valamilyen formában az ágazatában lejátszódó újításokra,
fejlesztésekre. A megkérdezett vállalkozók lehetőségeikhez mérten gyakran vesznek részt szakmai összejöveteleken, konferenciákon, és autodidakta módon képezik magukat a számukra hozzáférhető szaklapokból.

3.

Jellemzően a vállalkozásból befolyó jövedelem jelentős részét visszaforgatják a vállalkozásba, hosszú távon
gondolkodnak. A siker mércéjeként egyrészt a forgalom, az árbevétel szolgál; ugyanakkor legalább ennyire
fontos, hogy valamit „létrehoznak”, vagyis az alkotóvágy, az önkifejezés egy formája a vállalkozói lét.

4.	Sikernek minősítik önmagában a több éven át való piacon maradást, ami azt jelenti, hogy éveken át képesek általuk értékesnek és hasznosnak minősülő életet élni.
5.

Alkalmazottként kihasználták a szakmai fejlődési lehetőségeiket; egyrészt éltek a lehetőséggel, hogy
„nem saját kárukra tanulnak”, másrészről pedig tudatosan ápolták munkakapcsolataikat. Évek óta tervezték az önállósodást, ezért munkakapcsolataikat ennek megfelelően tudatosan alakították. Több esetben
volt munkaadójukkal is jó viszonyban „váltak el" és a mai napig beszállítóként működnek együtt.

Mit jelent magyar vállalkozónak lenni a Rimaszombati járásban?
A nemzeti identitás fontossága és annak átültetése a gazdasági döntésekbe két megközelítés alapján különíthető
el, az üzleti tevékenység tudás- és munkaigényességének függvényében. A magas tudásigényű ágazatokban (pl.:
építészeti tervezésben, zöldenergiában) kizárólag a beszállítók által nyújtott szolgáltatás vagy termék minősége,
ára és a beszállítók megbízhatósága számít, a beszállító nemzeti identitása irreleváns.

A magas munkaigényű ágazatokban
(pl. a vendéglátásban és mezőgazdaságban) azonban kiemelten
fontosnak bizonyul a magyar nemzetiségű beszállítók kiválasztása.
Véleményünk szerint ez azért alakult így, mert a tudásintenzív ágazatokban viszonylag kevesebb potenciális beszállító áll rendelkezésre, akik képesek megbízhatóan jó minőségű munkát végezni; ebből kifolyólag „luxusnak”
minősülne a lehetséges partnerek nemzetiségi alapon történő további szűkítése. Fontos szempont lehet még,
hogy a magas tudásigényű szolgáltatások, illetve termékek – a munkaintenzív termékekkel szemben – kevésbé
rendelkeznek nemzeti, kulturális jegyekkel, jellemzőkkel. Ezzel szemben az általunk megkeresett munkaerő-intenzív vállalkozások termékei nagymértékben hordozhatnak magukon nemzeti jellegzetességeket.
Részben a termékek és szolgáltatások nemzeti jellegének hiánya vagy fontossága miatt figyelhető meg a fentiekben ismertetett dichotómia az alkalmazottak kiválasztásánál:

a tudásigényes vállalkozásokban a fő szempont a szakmaiság,
míg a munkaerő-igényes ágazatokban fontos szempontnak minősül
az alkalmazott magyarsága.
Jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről
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Megfigyeltük továbbá, hogy a munkaerő-intenzív ágazatokban a vállalkozók lokálpatriotizmusa is jelentős szerepet játszik, jellemzően magyar alkalmazottakat szeretnének foglalkoztatni. A relatív munkaerő-igényes ágazatokban működő vállalkozók a gömöri régióban élő magyarság helyzetének javítását is szeretnék elérni.
A Rimaszombati járásban jól megfigyelhető a hálózatépítés:

az általunk megkérdezett vállalkozók közül többen „tagjai”
annak a magyar beszerzőkből álló hálózatnak, mely a helyi
magyar termékek forgalmazását tűzte ki célul.
Fogyasztói etnocentrizmus
A megkérdezett vállalkozók jellemzően nem érzik szükségét marketingtevékenységnek, mert e nélkül is van annyi
megrendelésük, munkájuk, amely leköti a kapacitásukat. Amennyiben alkalmaznak marketingeszközöket, akkor az
kétnyelvű.
A vállalkozók elmondása alapján

létezik egy – túlnyomó részt – az adott vállalkozással egy járásban élő,
magát magyarnak valló, szűk vásárlói réteg,
amely egyrészt rendelkezik akkora vásárlóerővel, hogy megvehesse relatív drágább és jobb minőségű kézműves/
kistermelői termékeket, melyeket helyi magyar termelők állítottak elő; másrészt annyira tudatos – az egészséges
táplálkozás és/vagy a tőke helyben tartása szempontjából –, hogy alacsony jövedelme mellett is ezeket a termékeket vásárolja meg (máshol spórolva).
Több helyi vállalkozó törekszik segíteni a helyi kézműves, kistermelői termékek piacra jutását, ezzel is elősegítve
a tőke lokális szinten tartását.

Támogató infrastruktúra
A vállalkozók között konszenzus van a tekintetben, hogy az általuk ismert pályázati rendszereket korruptnak tartják, az igénylési és későbbi ellenőrzési folyamatokat indokolatlanul bonyolultnak. Ugyanakkor nagyon kevesen
rendelkeznek határozott véleménnyel arról, hogy ők milyen pályázatot találnának hasznosnak.
A megkérdezett 12 vállalkozó közül egy vett fel banki hitelt (fejlesztési hitelt), ugyanakkor egy szakértő véleménye
alapján a régióra jellemző kkv-hitelek a különböző támogatások (EU vagy állami) önrészének fedezésére, illetve
rövid távú áthidaló megoldásokra (projektekre) irányulnak.

Az adók és járulékok magas szintje miatt – az általunk megismert
vállalkozók – kockázatosnak ítélik meg alkalmazottak foglalkoztatását.
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A névtelenség garantálásával többen elmondták, hogy kiskapukat keresnek az alkalmazottak fizetésére (papíron
kevesebb órára van bejelentve, kisebb a hivatalos bére stb.), amit szerintük az ellenőrző szervek is csendben tolerálnak. Nyílt és elfogadott titok, hogy amennyiben az illetékes hatóságok minden kisvállalkozást szigorúan ellenőriznének, akkor nagyobb hányaduk kénytelen lenne beszüntetni működését.
A legnépszerűbb (a legtöbb vállalkozó által pozitívként említett) támogatási forma az új alkalmazottak foglalkoztatását segítő állami támogatás. Ez egybecseng azzal a narratívával, hogy a fejlődés egyik legnagyobb korlátja az
alkalmazottak foglalkoztatása - a magas adók és járulékok miatt. Az említett támogatás csökkenti az adó- és járulékterheket ezzel növelve a vállalkozások foglalkoztatási hajlandóságát.

Jövőtervek, aspirációk, támogatások
A megkérdezett vállalkozók közül hatan szeretnének a következő egy éven belül jelentős fejlesztést végrehajtani
a vállalkozásukon belül. Közülük öten szeretnének bevonni pályázati forrásokat vagy banki hitelt, egy vállalkozó
pedig saját tőkéből tervezi a megvalósítást. Azok közül, akik külső forrás felhasználását is tervezik egy vállalkozó
már most együttműködik egy pályázatíró céggel.
Azok a vállalkozók, akik nem terveznek bővítést, jellemzően a kapacitásuk teljes kihasználtságának elérésére és/
vagy fenntartására törekednek. Azokban az esetekben, ahol már elérték a teljes kihasználtságot, ott

a továbblépés korlátja rendszerint az új alkalmazottak
foglalkoztatásának veszélye (a már említett magas
adó- és járulékkötelezettségek miatt).
A munkaerő-intenzív ágazatokban a magas fluktuáció minőségrontó hatással van az adott vállalkozások által előállított szolgáltatásokra/termékekre. A fluktuáció első számú előidézője – az elmondások alapján – a nyugati (mind
az országon, mind a kontinensen belüli) bérekkel szembeni nem versenyképes fizetés. A vállalkozók számára nagy
idő-, energia- és pénzbeli terhet jelent egy-egy új alkalmazott „betanítása”, aki nagy valószínűséggel hamar fel fog
mondani, a jelenlegi pozícióját rövid „ugródeszkának” tekinti. Amennyiben az adók és járulékok rendszere magasabb nettó fizetést eredményezne a munkavállalóknak, az közvetve javítaná a régió vállalkozásai által előállított
szolgáltatások/termékek minőségét.
Több vállalkozó említette, hogy az általuk ismert támogatások túlnyomó hányada van kiírva kezdő vállalkozóknak,
és a több éve működő, de segítségre szorulók nem találnak nekik megfelelő pályázatokat.
Szinte minden megkérdezett említette a piacra jellemző rossz fizetési hajlandóságot. A vállalkozók számára kedvező lenne, ha az állam a jogos követelések beszedését segítené.
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Délvidék – Szabadka város
Szabadka város és a régió gazdasági jellemzői
A 20 éves krízisidőszak során folyamatos károsodás érte a szerbiai gazdaságot. A háborús terhek mellett a gazdasági szankciók, a piacvesztés jellemzi az országot. A gazdasági-politikai mélypontból való felemelkedést csak tovább nehezítette a piacképtelen termékválaszték, elavult termelőeszközök és technológiák, szakember-elvándorlás, elosztásközpontúság és a világgazdasági válság (Sefcsih 2008). Annak ellenére, hogy a 2000−2005-ös időszak
enyhe javulást mutatott (növekedett az életszínvonal is), a megkérdezett szakértői interjúalanyok elmondása is
azt sugallja, hogy a privatizáció hosszú távon csak súlyosbította a bajokat (Sefcsih 2008). Az elmúlt 20 év folyamán
összeomlott a korábban uralkodó nagyvállalati struktúra, jelenleg dinamikus és rugalmas mikro- és kisvállalati
dominancia érvényesül. Az elmúlt években megjelentek a külföldi beruházók is.
A szabadkai Regionális Gazdasági Kamara Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Bácska Topolya és Kishegyes
községre43 vonatkozóan 4404 vállalkozást (4370 kkv-t és 34 nagyvállalkozást) és 6500 egyéni vállalkozót tartott
nyilván a 2015-ös év végén készült jelentésük szerint. Igaz, hogy az elmúlt két évben nem volt kötelező a kamarai
tagság, de a képviselőjük elmondása szerint ettől függetlenül nem volt jellemző a nagyszámú kilépés.
A legfőbb foglalkoztatók44, a közszférán kívül, a mikro- és a kisvállalkozások. Vajdaságban 3 fő foglalkoztatási terület emelhető ki: az ipar, a kereskedelem és a mezőgazdaság. Szabadka községben szintén vezető gazdasági ág a
kereskedelem, majd a szolgáltatás és végül a mezőgazdaság45, azon belül a borászat és a jószágtáp előállítása. A
megkérdezett szakértő szerint egyetlen gazdasági ágazatban sem figyelhető meg valamely etnikai csoport alulvagy felülreprezentáltsága.

A terepkutatás rövid leírása
Az esettanulmány a két tevékenységi területet (IT és mérnöki) lefedő szabadkai magyar vállalkozók tevékenységére összpontosít, figyelembe véve az oktatási struktúrát. Így került fókuszba a tágan értelmezett IT−szektor és a
mérnöki tevékenységek, amelyek a megkérdezett szakértők véleménye szerint is perspektivikus, piaci résekhez jól
igazodó hozzáadott értéket teremtő vállalkozói csoportot jelentenek.
Kiindulási pontként a terepismeretem mellett a Prosperitati Alapítványhoz46 pályázatot benyújtott aktív magyar
vállalkozói csoportra támaszkodtam, majd hólabdamódszerrel jutottam el a további interjúalanyokhoz. Összesen
13 vállalkozóval és 13 szakértővel készült interjú. Előbbiek közül négyet szakértőként is megszólaltattam.

A fiatal magyar vállalkozók bemutatása
A 2000-es évek elejére tehető a számítástechnikai-informatikai cégek megjelenése Szerbiában, ekkor jelennek
meg ehhez a területhez kapcsolódó diplomás szakemberek, és az internetet is elkezdik széles körben használni.
Az általam megszólított vállalkozók többsége diplomás szakember, mindössze két vállalkozó volt, aki középiskolai
végzettségű, ebből egy személy tekinthető szakmaelhagyónak.

	Közigazgatási egység (szerbül opština), mely általában egy községközpontként működő városból vagy nagyobb faluból és a körülötte fekvő kisebb falvakból áll.
	A 2011-es adatok szerint a foglalkoztatottság Vajdaságban 2%-kal kisebb az országos, és mintegy 16%-kal kisebb az uniós átlagnál. (Nagy–Takács–Újhelyi
2015. 47. old.)
45
	A szabadkai Regionális Gazdasági Kamara 2015-ös év végi adatai szerint a 6 községre vonatkozó kkv-k szerkezeti eloszlása tevékenységük szerint a következő:
kereskedelem (46,50%), szolgáltatás (20,70%), ipar (19,60%), mezőgazdaság (5,5%), építőipar (5,10%) és egyéb (2,60%).
46
	Elérhetőség: http://www.prosperitati.rs/palyazati-eredmenyek
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A mai fiatal vállalkozói csoport tevékenysége a piaci elvárásoknak
megfelelő, a piaci hiányosságokat kihasználva speciális, esetenként
komplex, ún. prémiumszolgáltatást nyújt, nem kényszervállalkozók.
E vállalkozói csoport a szolgáltatáson túllépve, gyakran már a termelési ágazatban pozícionálja magát (pl.: a szoftverek, weboldalak mint termékek). A szűkebb és a tágabb családban felbukkanó vállalkozói minta hatott a mai fiatal vállalkozókra: „a [szülők] tudatosan irányítják valahol erre a pályára a gyerekeiket” (kereskedelmi és iparkamarai pályázatíró, szakértő, Szabadka). Körükben jellemző a külföldi tapasztalatszerzés, igény az új vállalatirányítási technikákra.

Sikeres magyar vállalkozó – a sikerhez vezető út
A siker definíciója nagyon eltérő lehet. A sikeresség egyik mutatója, ha a cég a törvényes keretek közt határidőre
tudja teljesíteni a kötelezettségeit (adók és járulékok fizetése). Ezen túlmenően további kategóriákba csoportosítottuk azokat az indikátorokat, amelyek meglétét a siker jelének tekintik az interjúalanyok.

A családban megjelenő vállalkozói háttér, illetve
a kapcsolati tőke biztonságot ad a fiatal vállalkozóknak,
tudnak hova fordulni, ha elbizonytalanodnak.
„Én otthonról nem hozhattam, nyilván könnyebb helyzetben van az, aki már a családban, olyan környezetben nőtt
fel, ahol a szülők vállalkozók” (vállalkozó, 35 éves, nő, IT). Azok a fiatal vállalkozók, akik ennek hiányában indították vállalkozásukat, az inkubációt emelték ki, ami segítette sikerességüket47.

Interjúink szerint azok a vállalkozások lettek sikeresek, amelyek képesek
a folyamatosan változó piaci elvárásokhoz igazodni, és ennek érdekében
a profitról is lemondani a kezdetekkor, akár 2 évig is, sőt akár
a kezdőötleten is túllépni, amennyiben másra van igény.
Sikeres lesz az a vállalkozás, ahol fontos a bizalom és a rugalmasság, amely a minőségre és a megbízhatóságra
törekszik: „Sokan frázis szerint használják azt, hogy minőség, és mink is az elején úgy, hogy hát minőség, minőség,
de valójában nem voltunk úgy tisztában vele, hogy az mit is jelent” (vállalkozó, 39 éves, férfi, mérnöki terület).
Továbbá az, amely hosszú távra tervez, képes a versenytársaival együttműködni, ha szükséges.
Alkalmazkodni kell a különböző üzleti mentalitásokhoz: „az én nehézségem, hogy az életem felét nem itt töltöttem, és visszaesni az itteni üzleti morálhoz, a »how it’s done« az emberekkel, a fizetési morállal, a határidők betartásának a szokásaival, a beszállítók bizonytalanságával, szóval ezt mind meg kellett szoknom” (vállalkozó, 34
éves, férfi, mérnöki terület).
	Sőt a szakértői tapasztalatok azt mutatják, hogy már előinkubációra is szükség van: inkubátorok szerepét hangsúlyozni a fiatalok között, üzleti tervek kidolgozása, prezentálása és végül megpályázni az inkubátorba való bekerülést.
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A megkérdezett vállalkozók és szakértők egyaránt hangsúlyozták, hogy akkor lehet sikeres egy vállalkozó, ha
„komfortzónájából”48 kilépve valami egyedit állít elő: „ha valaki a termelésbe fog fogni, próbáljon valami különlegességet, valami egyedi dolgot csinálni, hogy elüssön a többitől” (vállalkozói szövetség, szakértő, Szabadka).
Nagyon sok vállalkozás a kis munkák / apró pénzek / kevés alkalmazott spiráljában mélyül el a mindennapokban:
a sikeres vállalkozó partnerekkel együttműködve ki mer lépni nagyobb piacokra. A szakértőkkel készített beszélgetések alapján sokszor viszont kérdéses, hogy a vállalkozó fel tudja-e ismerni, hogy nem lehet a szakember, a
menedzser és a vállalkozó egyben.

Mit jelent magyar vállalkozónak lenni: előnyök és hátrányok
Szabadka mindig is ismert volt az interkulturalizmusáról és a multikulturalizmusáról49 , a magánszektorban is interés multikulturális gazdasági kapcsolatok dominálnak.

Szabadka város magyar vállalkozásai esetében általában
az etnikai elem nem jelenik meg sem a mindennapokban, mint például
az üzemműködés során használt nyelv, sem a marketingtevékenységben.
A racionális megfontolások mellett (minőség, megbízhatóság, határidők betartása és sok esetben csak harmadsorban
az ár) az emocionalitás mint a nemzeti kötődés kevésbé jelenik meg. Van egyfajta igény a közeledésre a vajdasági
magyarok között, de a bizalmi-személyes kapcsolatok a mérvadóak a beszállítók-vevők piacán, nem a nemzetiség. Az
interjúalanyok elmondása szerint (vállalkozók és a szakértők egyaránt) sem a piac, sem a gazdasági-társadalmi és politikai helyzet nem engedheti meg a magánszférának, hogy kizárólag „nemzeti gazdaságban” gondolkodjon.

Nemzetiségtől függetlenül az együttműködésekre inkább az alá-fölé
rendelt viszony jellemző, alvállalkozóként tartják számon egymást a cégek
– idő és költséghatékonyság miatt −, mintsem egyenlő
partnerként. A vállalkozók szerint ez a típusú közösségi szerveződés
a jelenlegi piaci elvárásoknak meg is felel,
ezért személyes együttműködések figyelhetők meg.
A gyorsan fejlődő ágazatokban, mint az IT, már felismerték az együttműködések előnyét a piacon való erősebb
fellépés érdekében, de a szakértői vélemények szerint a mezőgazdaságban ez nem jellemző. Szabadkán 2015
decemberében alakult meg az IT Klaszter, ami többnemzetiségű és a globális piacon való közös fellépés mellett az
oktatásra helyezi (majd) a hangsúlyt, továbbá, hogy perspektívát mutasson az otthon maradt és a hazatérni vágyó
fiatal IT-s és műszaki szakemberek részére a hálózatosodás révén. Tartományi szinten erős politikai támogatottságot élveznek a magyar vállalkozók a szakértők beszámolója szerint. Ennek komoly jelentősége volt abban, hogy a
válságos időszakok után a vajdasági magyar vállalkozások életben tudtak maradni.
48
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„A komfortzónából ki kell lépni, ahhoz hogy valami elérj” (vállalkozó, 39 éves, férfi, nyomda).
2011-es népszámlálási adatok alapján Szabadkának (a környező településekkel együtt) 141 554 lakosa van, amiből 35,65% magyar, 27,02% szerb, 10% horvát,
9,57% bunyevác, 17,76% egyéb nemzetiségű. Szabadkán három hivatalos nyelv van használatban: szerb, magyar és horvát.
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A nemzetiség szerepe a szociális és közösségi érzékenységben nyilvánul meg, ad hoc módon.

A mikro- és kisvállalkozások esetében burkoltan megjelenik,
hogy „szívügyük” a magyarság, a magyar közösség, jellemzően
gyerekekkel kapcsolatos programok támogatásában, középiskolai
és egyetemi diákok oktatásának segítésében.
A vállalkozások piaca a fogyasztói etnocentrizmus függvényében
„Idősebb”50 vállalkozó életében a partnerek, beszállítók és a vevők szempontjából az etnikumnak nincs relevanciája, jellemzően a regionalitás dominál51 mint etnikai elem. Belső szervezeti szempontból megjelenhet, amennyiben tömbmagyar területekre korlátozódik a szolgáltatásuk piaca, a magyar nyelv dominál(hat) az alkalmazottak
kiválasztásánál.

A vegyes nemzetiségű cégek életében a magyarnyelv-használat
esetleges, kétnyelvűség dominál, ugyanis nagyon sok többségi
nemzetiségű alkalmazott érti a magyar nyelvet. A fiatalabb vállalkozás
kezdeti szakaszában a hely-, folyamat- és piacismeret hiányosságai
miatt az elsődleges kapcsolati tőkék a kisebbségi magyarsághoz köthetők.
A nemzetiség a beszállítók, a partnerek és a klientúra megválasztásánál nem számít. A beszélgetések a multietnikus
közegben szocializálódott egyén hozzáállását tükrözték: „Én nem érzem ezeket a magyar-szerb [különbségeket]
valahogy úgy fogadom el [őket], ahogy engem is [elfogadnak], és nem is foglalkozom ezzel” (vállalkozó, 37 éves,
férfi, IT). Kivételt képeznek a magyarországi partnerek és ügyfelek, akik esetében a vállalkozók szerint dominálhat
az etnikai elem, méghozzá a könnyebb kommunikáció és a bizalom miatt.
Sem a belföldi, sem a külföldi piacon nem jellemző a marketingtevékenység (a hagyományos reklámozás nem volt
hatékony), referencia és személyes elégedettség alapján ajánlják az elégedett vevők a cégeket, egyéni vállalkozókat.

Magyar vevőkör kiépítése nem jellemző.
Míg a cég honlapjai általában többnyelvűek, addig a névjegykártyák, reklámanyagokon való információnyújtás kizárólag szerb nyelven történik. „Én magyarnak vallom magam, de azért csak itt élünk, nem reklámozom annyira”
(vállalkozó, 37 éves, férfi, IT). Elmondásuk szerint ez az egyszerűség miatt van, nem gondolják, hogy ha anyanyelvükön is megszólítanák a vevőket, akkor az előnyt, de hátrányt sem jelenthet a belföldi piacon.

	Ide tartoznak a 40 év körüli vállalkozók és a régebb óta piacon levő vállalkozások.
„Mi lokálpatrióták vagyunk, ugyanúgy foglalkoztatunk szerb ajkút, magyar ajkút, bunyevác, horvát embereket, nekünk…az én szemszögemből két féle ember létezik, jó és rossz. Persze hogy most azért ne mondjam ki, szimpátiám van egy nemzet felé, ami teljesen érthető, ezt nem is titkolom, de elköteleznem
magam senkinek nem szabad, mert én itt vagyok mindenkinek és mindenkinek bizalommal kell, hogy hozzám forduljon” (vállalkozó, 39 éves, férfi, nyomda).
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Támogató infrastruktúra
A vállalkozókkal készített interjúk során kitértünk a vállalkozások fejlődését sújtó nehézségekre is. Elmondásuk szerint az előrelépést több minden is nehezíti. Elsősorban egy olyan mozdulatlanságban találta magát a megkérdezett
vállalkozók fele, hogy az elaprózódott, kisebb horderejű munkák miatt nem tud elég energiát szánni a kapcsolatépítésre, amin keresztül viszont a nagyobb munkákat is be tudnák vonzani. Ekkor viszont újabb nehézséggel szembesülhet a szakemberhiány miatt, illetve a vállalkozók elmondása szerint a jó szakember megtartásának kihívásával.

Egységes vélemények szerint a banki és az állami környezet
nem nyújt erős táptalajt az induló vállalkozásoknak.
Meghatározott idő és pénzforgalom után már nyit a banki szektor a vállalkozások felé. Emellett a szolgáltatók és
a kezdő vállalkozások52 kellő fedezet nélkül nem számíthatnak kedvező piaci hitelre, ráadásul a vállalkozók a piaci
bizonytalanság és a likviditási problémák miatt nem szeretnének hosszú távon kötelezettségeket vállalni. A szabadkai fiatal vállalkozók nagyon megfontoltak a kiszámíthatatlan gazdaságpolitika miatt.

Érezhető az állami szektorral szembeni bizalmatlanság
és az információhiány.
A felülről jövő, állami kezdeményezéseket, szakmai szervezetekkel való együttműködéseket nem fogadták pozitívan a vállalkozók. A szabadkai Regionális Kamara tagsága 6 községből megközelítőleg 10 ezer tagot számlál.
A szabadkai Gazdasági, Gazdaságfejlesztési és Idegenforgalmi Titkárságnak az alosztálya 2006-ban alakult meg
(Gazdaságfejlesztési Iroda) a gazdasági tevékenységek előlendítése céljából, nyitott a magánszektor felé, viszont
a levelezőlistáján mindössze 140, vegyes nemzetiségű vállalkozás van.

A háborús szocializációs közegben nevelkedett fiatalok
meglehetősen alacsony elvárásokkal rendelkeznek
az állami intézményekkel szemben: már az is „jónak” számít,
ha az állam nem lehetetleníti el a vállalkozásokat.
Szabadka önkormányzata szubvenciókkal tervezi segíteni a vállalkozásokat, a banki kamatok részbeni átvállalásával (ezt inkább jelképes támogatásként ítélték meg), továbbá hasznos állami támogatásnak értékelték az új alkalmazottak utáni adókedvezményeket.
Sokan a homályos jogi szabályozásról számoltak be, többek között még nem történt meg teljesen az EU-s törvényekkel való harmonizáció, hiányos az országban a minőségellenőrzés és a standardizálás, sokszor pedig a vámköltségek53 visszatartó erejéről számoltak be a magyar vállalkozók.
	A kezdő vállalkozások által igénybe vehető egyszeri állami anyagi támogatás (180 000 dinár, körülbelül 450 000 forint) önfoglalkoztatás támogatására, kezdőtőke és vállalkozói tapasztalat hiányában nem elegendő segítség a megmaradásban.
53
Sokan nem is a vám nagyságára panaszkodtak, hanem hogy a szállítási költség a határon történő várakozás időtartama miatt annyira megnő, hogy Magyarországon nem tudnak konkurensek lenni.
52
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Jövőtervek, aspirációk, támogatások

A megkérdezett szakértők ideális támogatási formának
egy „komplex támogatást” tartanak, ennek részei: egyszeri, vissza nem
térítendő támogatások „tűzoltásként”; a vállalkozói ismeretek oktatása;
szakmai gyakorlatok; kezdő vállalkozások mentorálása; szaktanácsadás;
vállalkozói fórumok szervezése; on- és offline központi
információmegosztás; marketingtevékenység támogatása.
Vállalkozói és szakértői oldalról is egybehangzó vélemények születtek annak kapcsán, miszerint attól függetlenül,
hogy a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola (SZMSZ) kiváló kapcsolatot ápol a vállalkozói szférával, elengedhetetlen
lenne az oktatás átformálása, ugyanis jellemzően a jó szakemberek hiányáról számoltak be a vállalkozók.

A szakértők az inkubátorok fontosságát emelik ki,
ahol 40-50%-os az életbenmaradási arány, anélkül a statisztikák szerint mindössze 10-20%-os (a Szabadkai Üzleti
Inkubátorban 50-60%-os).
A vállalkozói interjúk során folyamatosan visszatérő nehézségként jelenik meg a tőkehiány, a kezdeti időszakra
pedig úgy emlékeznek vissza a vállalkozók, hogy a hiányos pénzügyi és jogi ismeretek is nehezítették fennmaradásukat. A különféle pályázati támogatásokra mindenképp úgy tekintenek, ami a fejlődésüket segítheti: modernizálással hatékonyságnövelést tudnak elérni, eszközbeszerzéssel költségeket takaríthatnak meg, ezáltal versenyképesebb fizetéseket adhatnak. Emellett a kapcsolati hálók és partnerség kiépítésének nehézségeit fogalmazták
meg a leggyakoribb elakadási pontoknak. Meglátásuk szerint Magyarország is küzd a szakemberhiánnyal, továbbá
a köztudatban érezhető a rosszindulatú vetülete a külhoni régióknak szánt nagyobb értékű gazdaságfejlesztési
támogatásoknak. A vállalkozók meglátása szerint, ha inkább adókedvezménnyel támogatnák az anyaországi cégeket, amennyiben külhoni partnerekkel dolgoznak együtt, a nemzeten belüli egység is jobban erősödne.

Délvidék – Zenta
A régió és annak gazdasági jellemzői
Zenta község közigazgatási egységet Zenta mellett négy falu (Felsőhegy, Bogaras, Kevi és Tornyos) alkotja. A község Ada, Magyarkanizsa, Nagykikinda, Törökkanizsa és Csóka községgel együtt alkotja az észak-bánáti közigazgatási körzetet. A 2011. évi népszámlálási adatok szerint a község lakosainak száma 23 316 volt, ami csökkenő
tendenciát mutatott az előző, 2002. évi népszámlálás eredményéhez viszonyítva.54 Ugyanezen népszámláláskor
(2011) a lakosok mintegy 80%-a vallotta magát magyar, körülbelül 11%-uk pedig szerb nemzetiségűnek.55 Zenta
	Zenta községnek ekkor összesen 25 568 lakosa volt, ennek 80,52%-a magyar, 10,71%-a szerb nemzetiségű.
Forrás: Saopštenje – Konačni rezultati Popisa 2002., Republički zavod za statistiku Srbije, Beograd 2002, http://www.mtt.org.rs/Srbijapopis2002.pdf
http://popis2011.stat.rs/
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községben a munkanélküliek száma 2016 májusában 1353 fő volt (640 nő). A munkanélküliek aránya a 40−44 éves
korcsoporttól kezdve (a munkanélküliek 11,53%-a) egyértelműen növekvő tendenciát mutat, leginkább az 55−59
éves korcsoportot érinti (a munkanélküliek 16%-a).56 A vállalkozók és a vállalkozások száma 2016 áprilisában kb.
747 volt.
A Szabadkai Regionális Gazdasági Kamara statisztikai adatai szerint a régió területén, árukereskedelem terén legnagyobb kivitelt lebonyolító 10 cég között 4 zentai székhelyű van (sorrendben): TE-TO (cukorgyár), JT International
(dohánygyár), FAS Shoes Serbia (cipőgyár) és Tisza Automotive (kábelgyár), míg a behozatal terén 3 (sorrendben):
JT International, Tisza Automotive és FAS Shoes Serbia. Ezek a nagyvállalatok külföldi tulajdonban vannak (a cukorgyár tulajdonosa jelenleg kérdéses).

A terepkutatás rövid leírása
Kutatásunkban Zenta gazdaságának két meghatározó ágazatának vállalkozóit, az építőipari és a kereskedelmi vállalkozókat kerestük fel. Összesen 26 interjút készítettünk: 14 vállalkozói, 12 szakértői beszélgetést. Az interjúalanyokat a szakértők és a vállalkozók ajánlották, illetve személyesen is felkutattuk őket.

A zentai fiatal magyar vállalkozók
Zentán a vállalkozásnak nagy hagyománya van, „van egy általános vállalkozói szellem” (szakértő – oktatási intézmény), a vállalkozók egyesülete is már 1888 óta létezik.

A vállalkozás létrejötte szempontjából két csoportra oszthatnánk
a vállalkozókat: az egyik csoport esetében a vállalkozó a családi vállalkozást
folytatja, míg a másik önerőből, maga indítja el a vállalkozást.
A családi vállalkozások folytatása az építőiparban jellemző, ahol a munkát (például az ács- vagy bádogosmesterséget) a fiú az apától tanulja, de megtalálható a kereskedelem, a szolgáltatás (például éttermek), a feldolgozóipar
(például a fémmegmunkálás) területén is. Mindkét típus esetében leggyakrabban a húszas éveikben válnak vállalkozóvá. Családi állapotukat tekintve többségük családos. Ami a vállalkozáshoz szükséges szakmai tudást illeti, a
többgenerációs vállalkozásoknál esetenként a gyermek nem is a szülő által végzett szakmát tanulta, hanem más
szakirányon tanult, de az évek során elsajátította azt – célzottan, hogy majd később átvegye a vállalkozást, vagy a
körülmények következtében rákényszerült. „Valójában az édesapámtól tanultam meg a szakmának csínját-bínját.”
A vállalkozás indításának körülményeitől függetlenül (családi vállalkozás folyatása vagy önerőből indított) többnyire kisvállalkozások kevés alkalmazottal, akiket a munka jellegétől függően állandó munkaviszonyban vagy szezonmunkásként foglalkoztatnak. Néhány esetben a vállalkozó dolgozik egyedüli alkalmazottként vagy – a legtöbb
vállalkozás esetében függetlenül a területtől – kisszámú alkalmazottja mellett tevékenysége nemcsak a vállalkozásvezetésre terjed ki, hanem az egész termelési folyamatot lefedi: rendeli az alapanyagot, részt vesz a termelésben/gyártásban, eladóként jelenik meg, megrendelőkkel tartja a kapcsolatot, az elszámolásokat végzi, megszervezi a munkát, és így tovább. Többen terveznek létszámbővítést, de ez akkor valósul meg, ha a vállalkozás
megtermeli a bér és a munkás után fizetendő járulék összegét.

	A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (Nacionalna služba za zapošljavanje) 2016, májusi adatai
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Több vállalkozó is problémaként említette a munkaerőhiányt, ám ez kiemelkedő az építőipar és a vendéglátóipar
területén: a gyakorlott, szakképzett fiatalok külföldre mentek dolgozni. A vállalkozókat érintő rendezvények közül – ágazattól függetlenül – leginkább termékbemutatókra, kiállításokra járnak, helyszíntől függően magyar vagy
szerb nyelven, valamint a vállalkozásukhoz kötődő egyéb – főleg internetes – tartalmakat is követik, szintén két
nyelven. A vállalkozások nagy része tudott fejleszteni az elmúlt 5 évben, ezt részben a cég forgalmából, részben
pedig támogatásból tudták megvalósítani.
Együttműködések hasonló profilú cégek között csak az építőipar területén jellemzők, ahol nem versenytársként
tekintenek egymásra, hanem ha kell, egy nagyobb megrendelés, nagyobb munka esetén, együtt is dolgoznak. Hasonlót a szolgáltatások, kereskedelem terén ritkábban látni.

Sikeres magyar vállalkozók
„Régi beidegződés a régióban, hogy a cég akkor jó, ha nagy. Ez nem így van” (szakértő – oktatási intézmény,
középiskola).
Sikeresnek számít a szakmájában az a harmadik generációs vállalkozó, aki szerint javított a szolgáltatásának színvonalán az előző generációhoz képest. Az újfajta gépek segítségével precízebben, gyorsabban, szebben tud dolgozni, és ahogy állítja: „a jó munkának híre megy”, így minden különösebb marketingtevékenység nélkül elegendő
megbízást kap.
A bátorság (de nem felelőtlen vakmerőség) és a feltételekhez való alkalmazkodás szintén fontos tényező, hiszen
figyelni kell a változó igényeket. „A kuncsaftok igényei mások lettek. ’70-ben még lovakat patkoltak, meg ekevasakat vertek, aztán ’90-ben már esztergálni, marni kellett, hegeszteni, most meg már CNC-ket kell irányítani, mert
ezt kívánja a kor” (vállalkozó – feldolgozóipar, férfi, 36 éves).

Összegezve: a családi vállalkozások esetében sikeresnek számít az,
aki a családi cég működését fenn tudja tartani, a már kialakult vevőkör
számára folyamatosan tudja biztosítani a megszokott (magas) színvonalat,
munkájában megbízható, pontos, precíz. Nyitott az újításokra,
mer belevágni új dolgokba, folyamatosan figyeli a piac igényeit,
és nem fél bővíteni tevékenységének, illetve szolgáltatásainak körét.
Szinte mindegyiküknél megjelenik marketingtevékenység (akár közösségi oldalakon is), de munkájuknak már híre
van, és egy részüket az általa nyújtott minőség és állandó színvonal miatt már inkább a vevők/vendégek keresik
meg, vagy ugyanerre alapozva már igen stabil, kiépített vevőkörrel, kapcsolatokkal rendelkeznek – ez részben a
vállalkozói családi háttérnek is köszönhető.
Azon vállalkozók közül, akik maguk kezdtek vállalkozásba, sikeresek azok, akik olyan területen végeznek tevékenységet, amely innovatív (több esetben saját maguk által létrehozott, kifejlesztett, továbbfejlesztett termékek,
berendezések), ennek okán nem sok piaci versenytársuk van (pl. a kézművesség és régi mesterség termékei napjaink igényeihez, szokásaihoz igazítva, fűtőrendszer). Üzletpolitikájuk terén rugalmasak, marketingtevékenységük
– hasonlóan az előző típushoz – több területen és felületen megjelenik (akár háromnyelvű weboldallal, valamint a
közösségi oldalak intenzív használata révén).
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Mit jelent magyar vállalkozónak lenni Zentán?
A megkérdezett vállalkozók egyáltalán nem tulajdonítanak a kisebbségi etnikai hovatartozásnak hátráltató szerepet az üzleti életben, a versenyben. Az ár és a minőség számít, és természetesen a kapcsolatok kialakítása.

Elengedhetetlennek tartják a vállalkozások működtetése szempontjából,
hogy beszéljék a szerb nyelvet is, hiszen sok területen
szükségük van rá már a cégalapításnál, de később különböző
dokumentumok értelmezésénél is.
A megkérdezett vállalkozók által foglalkoztatott munkások túlnyomó többsége magyar, de ezt legtöbben a lakosság nemzetiségi összetételével magyarázzák, hiszen a lakosság több mint háromnegyede magyar nemzetiségű. Az
alkalmazott felvételénél tipikusan nem szempont a nemzetiség, viszont bizonyos területeken nagy hangsúlyt fektetnek mindkét nyelv ismeretére az ügyfelek miatt. Ágazattól és területtől függetlenül a kommunikáció a cégen
belül a munkatársakkal a legtöbb esetben magyarul folyik. Beszélgetőpartnereink többsége hangsúlyozta, hogy

a kommunikáció szempontjából jobban örülnek, ha magyar nyelven
beszélhetnek (könnyebben, jobban ki tudják fejezni magukat),
de a vállalkozás érdekében nem gond a szerb nyelv használata sem:
még ha nem is beszélik tökéletesen azt.
A cégen belüli egyéb ügyintézések két nyelven – szerbül és magyarul, néhány esetben angol nyelven is – folynak:
az ügyfelekkel, beszállítókkal személyesen, telefonon vagy e-mailen keresztül tartják a kapcsolatot. A beszállítók
esetében az ár és a minőség a döntő, nincs etnikai vonatkozása. Megjelennek olyan vállalkozók, akik tevékenységük folytán igyekeznek a régióban található őstermelőket támogatni, ezek között pedig a lakosság összetétele
miatt többségben vannak a magyar nemzetiségű termelők.

Az együttműködések az egyes ágazatokon belül vagy területeken
nem etnikai alapon történnek, inkább gazdasági indíttatásúak, de itt is
könnyítést jelent a kommunikáció szempontjából,
ha magyarul beszélhetnek.
Nem keresik célzottan a magyar ügyfeleket, nem válogatnak nemzetiségi alapon. „Nincs jó munka és rossz munka,
csak munka van” (szakértő vállalkozó – építőipar, férfi).

Fogyasztói etnocentrizmus
A vállalkozások piaca nagy részben a régióra, Vajdaságra, illetve tevékenységtől függően Szerbiára korlátozódik. Az
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építőipar területén dolgozó, általunk megkérdezett vállalkozók többnyire Zentára és környékére koncentrálnak, de
amennyiben távolabbi helyen adódik munkalehetőség, nem zárkóznak el. Kis méretük miatt kevésbé tudnak nagyobb
építkezéseket elvállalni. A családi vállalkozás átvételénél már van egy kialakított piac, de mivel a vállalkozók tevékenységi körüket is bővítik, fejlesztik a vállalkozást, így a piac is bővül. Van vállalkozó, aki tevékenysége folytán csak nagyon
kis mennyiségben dolgozik helyi piacon, inkább az ország egész területén vállal munkát, mivel termékét helyi szinten
nem sokan tudják megfizetni. A kézművességgel / régi mesterséggel foglalkozó vállalkozók helybeli piaccal kezdtek,
de jelenleg az egész ország területére szállítanak, amennyiben van megrendelés (lassan bővül a viszonteladók száma is). Vannak vállalkozók, akik külföldi piacra termelnek, de ezt csak olyan vállalkozók tehetik meg, akik biztosítani tudnak bizonyos minőséget és termékmennyiséget (növénytermesztés és forgalmazás, szolgáltatás – multimédia,
fémalkatrészek).

Támogatói infrastruktúra
A megkérdezett vállalkozók az erőforrások közül leginkább a pályázatokra támaszkodnak, a hitelfelvételt igyekeznek elkerülni. Van olyan vállalkozó, aki vállalkozása során többször igényelt banki hitelt, kezdetben hosszabb
futamidőre, később igyekezett rövidebb (3-5 év) futamidőre felvenni; ennek a vállalkozónak jelenleg is van hitele,
és tudja fizetni a részletet.

Többségük a hitelt tehernek érzi, csak a legvégső esetben
fordulnak/fordulnának ilyen jellegű forrásért.
A megkérdezettek között volt olyan, aki a vállalkozás beindításához próbált hitelhez folyamodni, de az államilag
előírt feltételeket nem sikerült teljesíteni. Részükre vannak az állam által kiírt startuppályázatok, valamint ez évben a Prosperitati Alapítvány pályázata.
A vállalkozók már hosszú ideje figyelemmel kísérik a pályázati kiírásokat, legyen az községi, tartományi, köztársasági vagy adott esetben magyarországi pályázat, és szívesen is pályáznak.

Nem volt olyan megkérdezett vállalkozó, aki vállalkozásának
valamely szakaszában ne igényelt volna valamilyen támogatást
az államtól vagy valamilyen magyarországi forrásból (ilyen volt például
az Illyés Közalapítvány kamattámogató hitele).
A támogatások többfélék: pénzbeliek, de nyújtanak ingyenes tanácsadást és tanfolyamokat. Fontos támogatást
jelentenek a helyi vállalkozóknak a Prosperitati Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázatok
is. A Prosperitati Alapítvány esetében minden pályázati körben hatalmas érdeklődés mutatkozott az általunk megkeresett vállalkozók körében, de általánosságban is a régió szintjén.
Ezekről a pályázatokról különböző szervezetektől és hallomás útján is értesülnek, illetve maguk is keresik, figyelemmel kísérik a híreket az internetes felületeken. Egy szakértő kiemelte azt az esetleges problémát is, hogy egyes
esetekben a vállalkozók több helyről is megkapják a pályázati kiírásokat (valamely szervezettől, önkormányzattól
vagy egy intézmény honlapjáról), amelyek így redundánssá válnak, illetve nem személyre (tevékenységre, ágazatra)
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szabottak. Erre megoldást lát egy olyan weboldal kialakításában, ahol minden pályázat fent van, de valamilyen módon csoportosítva („szűrve”) kapnak információt. Van vállalkozó, aki igénybe veszi egy pályázatfigyelő cég munkáját,
de ez is költséggel jár. Ami az állam, illetve különböző hatóságok munkáját illeti, a legnagyobb támogatást az állam
részéről a különböző támogatásokban, pályázatokban látják, ez fontos számukra.

Etnikai/nyelvi szempontból sem emeltek ki semmilyen gátló tényezőt
az állam tevékenysége, gazdaságpolitikája kapcsán.
A megkérdezett vállalkozók a különböző ellenőrző hatóságok, illetve az adóhatóság munkáját nem tartják nehezítő körülménynek a vállalkozások működtetése során, inkább úgy gondolják, hogy rajtuk is múlik, hogy minden
rendben legyen.
Az adók és járulékok szintjét többen akadálynak tekintették a létszámbővítés és így a vállalkozások fejlődésének
útjában. A helyi önkormányzat tevékenységével kapcsolatban nincs egységes vélemény – egy részük szerint segítik
őket (pályázatok, rendezvények/kiállítások), egy részük szerint sem nem segíti, sem nem gátolja, míg egy részük
nem lát partnert a helyi önkormányzatban a vállalkozás működtetésében.

Jövőtervek, aspirációk, támogatások

„Ami jól jön, arra pályázunk” (vállalkozó – férfi, 39 éves).
A vállalkozók egyértelműen fejleszteni szeretnének a következő években, amennyiben kellő mennyiségű forrásra
tudnak szert tenni, mindegyikük magasabb színvonalon látja a vállalkozását (termékek, gépek, eszközök tekintetében), amely lehetőséget nyújtana akár nyitásra is a külföldi piac felé.
A megkérdezett vállalkozók mindegyike a jövőben is igénybe venne támogatást, legyen az hazai vagy külföldi. Eszközök fejlesztésére, vásárlására lenne a legnagyobb igény vissza nem térítendő támogatások formájában, de több
esetben megjelenik műhely építése/bővítése is a jobb minőségű áru biztosítása végett, de a marketingtevékenység fokozása is piacbővítés céljából (pl. nagy méretű reklámfelületek bérléséhez, illetve reklámanyag készítéséhez
is igényelnének támogatást). A vállalkozók hajlandók lennének önrészt fizetni. Többségük ideálisnak a 20%-os
önrészt tartja, de cégük vállalni tudna akár 30%-os hozzájárulást is. Az ennél magasabb önrész kigazdálkodása a
vállalkozás költségvetéséből már a megkérdezettek nagy többsége számára megterhelést jelentene. Az anyagi támogatások mellett szükség lenne bizonyos társulásokra, a vállalkozók nagyobb fokú együttműködésére is, amely
piaci helyzetük javulását is elősegítené.
A szakértők és a vállalkozók is egyetértenek abban, hogy

gazdaságélénkítő programra lenne szükség, és a támogatások célja
a fiatalok otthon tartása, az elvándorlás csökkentése kellene hogy legyen.
A migráció az utóbbi időben nagyon rányomta bélyegét a régióra gazdasági, oktatás és egyéb területeken is. Piacbővítésre mindenképpen szükség van, erősebben jelen kell lenni akár a régió, akár az ország piacán is.
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Kárpátalja
Kárpátalja régió gazdasági helyzetének bemutatása
Kárpátalja Ukrajna legnyugatibb megyéjeként sajátos földrajzi, nemzetiségi, geopolitikai sajátosságokkal bír, a
teljes ország területének 2,1%-t (12 752 km2) teszi ki, 2013-ban lakosságát 1 254 400 lakosra becsülték (Ukrajna
lakosságának 2,7%-a)57 (Kárpátalja Megyei Statisztikai Főosztály, 2013; Zasztavecka et al., 1996). A megye 13 járásból áll, 5 megyei jelentőségű városa van, melyek közül kettőben – Csapon és Beregszászon – magasabb a magyarok
aránya, vagy többséget képeznek. Élnek még magyarok Ungváron, Munkácson és Nagyszőlősön is. A magyarság
zöme (közel 70%-a) a határmenti falvakban él.
Az ország egy főre jutó GDP-je 2015-ben 2081 USD volt, ami 1,4 %-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Egy
évvel korábban ez a visszaesés 7,2 százalékos volt a 2013-as bázishoz viszonyítva. A tavalyi GDP helyi vásárlóerő
paritásán mérve 8627 USD-t tesz ki. A gazdaság kiszámíthatatlanságát jellemzi a magas infláció is, ami 2015-ben
48,5%-t ért el, előző évben pedig 12,1%-t. Kárpátalja gazdasági helyzete bizonyos tekintetben jobb, más szempontból pedig rosszabb, mint az országos átlag. Ennek egyik oka, hogy területének kétharmad része hegyvidéki,
ahol alacsony a népességszám, nincs mezőgazdasági vagy ipari tevékenység. A mezőgazdaságban a primőrtermelés58 dominál, a feldolgozóipar ugyancsak alacsony szintű (Egán Ede terv, 2014).

A terepkutatás leírása
A kutatást a teljes kárpátaljai régióra kiterjesztettük – azon belül a magyarlakta térségre koncentrálva –, vállalkozási formától, mérettől, iparágtól függetlenül. A tematikus mintába végül 19 vállalkozó került be, akik közül 16-tal
sikerült felvenni a kapcsolatot, végül 13 interjú készült. Ketten szakértőként is érintettek voltak (pályázatíróként,
valamint klaszterfelelősként).
Szakértői interjúk készültek a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége, a Pro Agricultura Carpathica alapítvány,
a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács, és a Határmenti Önkormányzatok Társulása vezetőivel, valamint oktatási
intézményekkel és politikai szervezetek vezetőivel.

Ki a fiatal magyar vállalkozó Kárpátalján?
A legfiatalabb megkérdezett 25, a legidősebb pedig 40 éves. A megkérdezettek a szolgáltatásban (kreatív ipartól
a fuvarozáson át az üzleti szolgáltatásokig), ipari területen a mezőgazdaságban tevékenyek.

A vállalkozók jellemzően a 2000-es évek elején vagy 2012−13-ban indították
hivatalosan a vállalkozásukat. Ez általában új vállalkozást jelent
(bár egynél volt más területen szülői múlt),
de nem ritka a családi vállalat vagy szakma továbbvitele sem.
Az átlagos fiatal magyar vállalkozó ma Kárpátalján nagy valószínűséggel betöltötte a 25. életévét, maximum a
határtól 30 km-re él. A klasszikus agrárágazatok tekintetében a vállalkozó előfordulási gyakorisága közel hasonlóképpen oszlik meg a magyarlakta régióban, hogy a mezőgazdasági termelés tekintetében az Ungvári, Beregszászi,
	Utoljára 2001-ben volt hivatalos népszámlálás, így a statisztikai hivatal által közétett adatok erősen torzíthatnak.
Mezőgazdasági alaptermelés.
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Nagyszőlősi járások falvaiban élők hasonló gyakorisággal rendelkeznek, viszont a könnyűipar, a szolgáltatások, a
kreatív és IT-területen főleg Beregszász központtal tevékenykednek. Tereptapasztalataink szerint turisztika területén 40 év alatti fiatal vállalkozók alacsony arányban vannak, s a meglévők nagy része is főleg a családi gazdaságot, borászatot, vendéglátóegységet üzemelteti, és viszi tovább.
Képzettség tekintetében a vállalkozóknak vagy a vállalkozás szakterületében van szaktudásuk (ilyenek például a
fogtechnikusok), vagy pedig üzleti képzésen szereztek tapasztalatot. Az utóbbiak körében

többen Magyarországon szerzett diplomával tértek vissza.
Ez a visszatérési sajátosság az üzleti világon kívül nem jellemző Kárpátaljára (például a mérnöki, jogász, orvosi stb.
képzéseknél). A legtöbb interjúalany vállalkozóvá válása előtt vagy a saját szakterületén, vagy más szakmákban
alkalmazottként próbálta ki magát: például egy pizzázó tulajdonosa korábban pizzafutár volt, egy IT-cég vezetője
a szakterületen eladó, de volt olyan is, aki festő-mázoló szakmából átlépve alakított fuvarozócéget.
A kárpátaljai fiatal magyar vállalkozók általában mikro- vagy kisvállalkozásokat alapítottak.

Az 1990-es és a 2000-es évek kezdő vállalkozói többnyire kényszerből,
a kolhozok, ipari központok megszűnésével, magukat a privatizációs
folyamatban jól pozicionálva alakítottak nagyobb vállalati struktúrákat
vagy vállaltak el ezeknél vezető pozíciókat.
Az ilyen középvállalkozásoknál jellemző a rugalmatlanság, az államtól vagy akár nagytőkés oligarchacsoportoktól
való függési viszony. Ezzel szemben az utóbbi években vállalkozásba kezdett fiatalokra igaz lehet az, hogy kisebb,
rugalmasabb vállalkozásokba kezdenek, ahol a függési viszonyokat könnyebben elkerülhetik. A vállalkozások jelentősebb kihívásai a minőségi emberi erőforrás elvándorlása és így a munkaerőhiány, a tőkeszegénység és a politikai, társadalmi és gazdasági bizonytalanság.

Sikeres magyar vállalkozó
A megkérdezettek között a sikeresség faktora olyan tényezőkön múlik, amelyek akár egymással ellentétesek is
lehetnek. Értem ez alatt azt, hogy volt olyan vállalkozó, aki a sikerét a családi összefogásban látta, és vannak olyanok, akik az egyéni útjuk keresésében, bizonyítási vágyuk miatt lettek sikeresek. Például van az édesapa, aki ért az
üzlethez, látja a piaci mozgásokat és meghozza a döntéseket, a fiúk pedig dolgoznak, kockáztatnak.

Tehát a siker titka az, hogy összefog a család, a rokonság
(pl. egyik család behozta a vállalkozásba a földjét, ingatlanát,
a másik család pedig a gépparkot biztosította).
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Viszont több olyan vállalkozó is volt az interjúalanyok között, akinek nincs családi háttere, sem anyagilag, sem
emberileg nézve nem tudtak kire támaszkodni. Ilyen esetben az emberi motiváció, a bizonyítási vágy vitte előre a
kezdeményezőkész fiatalokat.
Amennyiben a sikerességet a közösségi elfogadás kategóriájával mérjük, úgy leginkább a vállalkozás munkahelyteremtő képessége, illetve a vállalkozó adakozó szellemisége emelhető ki, mint pozitív benyomás a helyi társadalomban.

Mit jelent magyar vállalkozónak lenni Kárpátalján?
Egyrészt az üzleti döntéseket, a piacra lépés vagy nyitás stratégiáját alapvetően nem az határozza meg, hogy a
potenciális fogyasztói kör milyen etnikumhoz tartozik, hanem a klasszikus fogalmak: fizetőképesség, elérhetőség,
lojalitás, fogyasztói igények.

Egyes ágazatokban, mint például a turizmusban, Kárpátalján
különös szerepe, vonzó karaktere van a turisztikai attrakciókban annak,
hogy magyar vállalkozók magyar ízeket, szolgáltatásokat,
magyar feliratokat mutatnak meg magukból, és így mint egyfajta
kuriózum jelenik meg a többségi nemzet előtt.
Más ágazatoknál – energetikai ipar, IT, mezőgazdaság – ez a hatás nem érzékelhető.
Másrészt a kutatásba bevont magyar nemzetiségű fiatal vállalkozóknál az interjúk során minden esetben előjött a
magyar nemzetiség fontossága, megkerülhetetlensége, ami befolyásolja az üzlet/üzem kialakítását, alkalmazottak összetételét, piaci nyitottságát stb.
A magyar nemzetiségű vállalkozónak, még ha jól bírja is az államnyelvet, jelentős előnyt jelent az, ha az ügyfélkörét a saját anyanyelvén tudja kiszolgálni:
Az is Beregszász térségének egyik sajátossága – ami más járásokban már annyira nem ütközik ki –, hogy az értékesítési
nyelvben, ha egy vállalkozó sikeresen akarja reklámozni a cégét, megkerülhetetlen a magyar nyelv tudatos használata.
Akkor is kényszerítő hatással bír a magyar nyelv, ha a cég magyar−ukrán vegyesvállalatként működik. Az egyik magyar−ukrán energiaipari cég menedzsere mondta: „számunkra a tulajdonosi kör miatt is evidens a magyar nyelv
használata, de a cég mindennapi ügymenete szempontjából is a magyar dominál, csupán az alapanyag-ellátás
tekintetében jön elő az ukrán nyelv” (vállalkozó, férfi, Beregszász, 29 éves).

Fogyasztói etnocentrizmus
Mivel a magyarok zöme falvakban él, így ez kétszeresen is nehézzé teszi annak vizsgálatát, hogy mennyire jellemzi
az etnocentrikus fogyasztás a kárpátaljai magyarokat. Egyrészt azért, mert ezeken a területeken nem jelentek
meg a bevásárlóközpontok, így az alapvető élelmiszereket (tej, tojás, zöldség és gyümölcsfélék stb.) azért is a helyi
gazdáktól vásárolják, mert ma még nem is tudnak mást tenni (kivétel Ungvár, Munkács, Beregszász, Nagyszőlős és
közeli térségük). Másrészt viszont a feldolgozott élelmiszerek terén nincs helyi alternatíva (konzervek, italok, liszt,
cukor stb.), s ezért szintén evidens, hogy a fogyasztó nem nemzetiségi alapon dönt ezeknél a termékeknél.
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Viszont szolgáltatási oldalról megközelítve a nyelvkérdés sokkal
dominánsabb. Főleg azért megy egy magyar üzletbe, autószervizbe,
reklámcéghez, informatikai kereskedőhöz, mert jobban meg tudja értetni
magát, egy nyelvet beszélnek és a tranzakció sikere biztosabb,
kvázi komfortosabban érzi magát ilyenkor az ügyfél.
A meglévő magyar közösség annyira homogén, hogy például a beregszászi járásban elkerülhetetlen a magyar
nyelvű marketing használata. A kereskedelmi egységek jelentős részében kétnyelvű eladók vannak. Ez a pozitív
jelenség Munkácson, Nagyszőlősön és Ungváron már alig tapasztalható. A belső-Ukrajnából terjeszkedő cégek is
felismerték, hogy Beregszászon érdemes magyar nyelvű reklámot is alkalmazni.

Támogató infrastruktúra
Ukrajna finanszírozási rendszere a régióban a legbizonytalanabb, és itt a legtöbb a kockázat is. Amikor az ukrajnai
pályázatokról kérdeztem a vállalkozókat, két tipikus válasz érkezett: nincsen, vagy nem is nézett utána, hogy egyáltalán létezhet-e. A szakértői interjúk kapcsán jelezték az interjúalanyok, hogy

az elmúlt 25 évben azért voltak pályázatok, de azokat valóban
nem a kárpátaljai magyar kkv-k hívták le, sok esetben
az információáramlás hiányosságai miatt nem is hallottak róla.
Jelezték, hogy nem mindig a rendszer hibája, hanem, ahogy a kereskedőház regionális igazgatója mondta: „a magyarok az ukránokhoz képest kevésbé otthonosan érzik magukat Kárpátalján”. Ez nem feltétlenül nyelvi hátrány
(tehát, hogy nem értik meg a törvényeket, a híreket, az információt), hanem földrajzi kérdés is: Kijev messze van,
nincs közvetlen kapcsolat felé.
Az anyaország tekintetében a 90-es években voltak az Új Kézfogás Alapítványnak mikrohitelei, kamattámogatása.
Ennek hatékonyságát és hasznosulását tekintve a szakértők véleménye erősen megoszlik. A legtöbben egyetértenek azzal, hogy a kis összegű támogatások és a mikrohitelprogram nem hozta meg a várt hatást, viszont a kamattámogatást azért találták hasznosnak, mert a program hárította az ukrajnai kamatkockázatot, viszont az eltérő jogrend közötti hézag sem nyilvánulhatott meg, mivel a hitel behajtásáról a helyi bankoknak és hatóságoknak kellett
gondoskodniuk. Viszont a program rövid életű volt, s ha hasznos is lehetett volna, kellő kifutási időt nem kapott.

A hitelekkel szemben a vállalkozók egységesen gyanakvók.
Az energiaiparban érintett gyártó vállalat menedzsere a következőképen írta le a vállalkozásuk hitelezési helyzetét:
„Amikor volt hitelre igényünk, a bankunk szerint nem voltunk hitelképesek, most, hogy a forgalom alapján látják
a hitelképességet, így folyamatos a megkeresésük hitelezést illetően, de mára már nincs rá szüksége a cégnek”
(Beregszász-Mezőkaszony, férfi, 29 éves). A vállalkozói együttműködések, klaszterek tekintetében is van fejlődési
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potenciálja a régiónak, s főleg a magyar vállalkozóknak. Amint egy szakértő elmondta, ha összehasonlítjuk a magyar
gazdák és vállalkozók összefogását a piacra jutás tekintetében a kárpátaljai egyes ukrán zöldségtermesztő vidékek
gazdáival, akkor látható, hogy jelentős a lemaradás, így a versenyből való kiszorulás is. Ezt próbálja ellensúlyozni
a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége (KMVSZ), melynek tagságán belül az elmúlt években megalakult két
klaszter is: egyrészt a méhészeket ért geopolitikai válság (orosz felvásárlók eltűnése) arra késztette, hogy szövetségbe tömörüljenek és mind az anyagbeszerzés, mind az értékesítés területén megpróbáljanak közösen megjelenni
a piacon. Másrészt idei kezdeményezéssel megalakult kézművesipari tagozat is, amely a kárpátaljai magyar hagyományőrző kisiparosokat fogja össze szintén olyan célból, hogy közösen vegyenek részt fesztiválokon, segítsék a
hagyományteremtés és -folytatás szociális s gazdasági érdekeinek a megvalósulását. Több vállalkozó is a munkaerőhiány mellett kiemelte a szakmunkáshiány problematikáját. Elmondható, hogy ez ágazattól függetlenül mindenhol
jelentkezik, de leginkább az ipari területen, fiatal és középkorú, szakképzett férfiak hiányoznak a rendszerből.

Jövőtervek, aspirációk, támogatások
A megkérdezett vállalkozók egy része nem tervez fejlesztést. Kiemelkedő ötlettel nem rukkolt elő, várja az ország helyzetének alakulását, vannak vágyai, de sok esetben ezek nem letisztult stratégiai tervek, csak esetleges
elképzelések. Nem látják relevánsnak a helyi hitelek felvételét, a most kibontakozóban lévő Ex-im hitelek kapcsán pedig még nincs megfelelő információmennyiség, hogy bármilyen véleményt tudnának mondani a forrással
kapcsolatban.

Jelenleg optimistább jövőképpel Beregszász vonzáskörzetében
a turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek vezetői rendelkeznek.
Ennek elsődleges oka a kereslet felfutása az elmúlt években. Több panzió épült a térségben, javultak a vendéglátói szolgáltatások színvonalai és mennyisége is. A térség viszont attrakciószegény, amit problémaként jeleznek, de
a várakozás miatt a megoldásra vonatkozó lépéseket nem teszik meg a vállalkozások.

Muravidék és Dél-Baranya
A két terület helyzetének rövid bemutatása
A mintegy 14 ezer fős horvátországi magyarság túlnyomó többsége Eszék-Baranya megyében, illetve jelentősen
kisebb számban főként Vukovár-Szerém megyében él. Horvátország más megyéihez hasonlóan Eszék-Baranya megye népessége is folyamatosan csökken, amelyben az elvándorlásnak is jelentős szerepe van.

A magyarság fogyása az átlagnál jelentősen gyorsabb.
A máig ható háborús pusztításnak és földrajzi elhelyezkedése következtében Horvátország e vidéke sok tekintetben továbbra is periférikus. Eszék-Baranya megyében megtermelt GDP a 2000-es években folyamatosan csökkent,
a munkanélküliség általában 50%-kal is meghaladja az országos átlagot (Rácz 2014).
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Újabb statisztikai adatok hiányában pontosan meg nem határozható, de az 5−8 ezer közöttire becsült szlovéniai
magyarság túlnyomó többsége a Muravidéken, azon belül is főként Lendva, Dobronak, Alsómarác, Sal, Hódos településeken él.

A régió népessége, benne a magyar nemzetiségiekkel együtt folyamatosan
csökken, a magyarok lakta települések elöregedése átlag feletti.
Az e területeken élők gazdasági aktivitása országos összehasonlításban alacsony, az aktivitási szint alig haladja
meg az 50%-ot, míg a munkanélküliség Szlovénia egészéhez képest jelentősen nagyobb. Muravidéken az egy főre
jutó megtermelt GDP átlaga az országos átlag mindösszesen 70%-át teszi ki. A gazdaság vezető ágazata a szolgáltatás, ugyanakkor szlovéniai viszonylatban a mezőgazdaság kiemelkedő szerepet tölt be e vidéken. (SSH, 2014;
EUROSTAT 2013)

A kutatásról röviden
A kutatás során első körben a helyi magyar szervezeteket kerestük meg, majd ajánlásaik nyomán a vállalkozókat. Az interjúalanyok kiválasztásában túl nagy mozgástér nem volt, mivel mindkét országban egyenként 10-20
fő közöttire tehető azon személyek száma, akik a vizsgálatban alkalmazott paraméterek szerint fiatal magyar vállalkozónak tekinthetők. Ebből következőleg ezeken a helyszíneken egy-egy önállóan vizsgálandó ágazatot sem
lehetett elkülöníteni. Muravidéken 6 interjú készült, 3 vállalkozóval (családi gazdálkodók és kereskedelmi ágazat),
valamint a helyi politika és érdekképviselet tagjaival. Dél-Baranyában és Kelet-Szlavóniában 4 vállalkozói interjú
készült (mezőgazdaság, vendéglátás, szolgáltatás és kereskedelem szektorok képviselőivel). A visszautasítás lehetőségével Muravidéken többen is éltek, míg Horvátországban összességében rendkívül elenyésző volt ez az arány.

A fiatal magyar vállalkozókról általánosan

Egy kivételével mindegyik vállalkozó
felsőfokú végzettséggel rendelkezik, amely szaktudás
vagy egyértelműen kötődik a főtevékenységükhöz,
vagy pedig olyan általános gazdasági végzettséggel rendelkeznek,
amelyet az üzletmenetben tudnak hasznosítani.
A legtöbb megkérdezett a 20-as éveinek legvégén
vagy 30-as éveiben jár, általában házas vagy párkapcsolatban él.
Több családi vállalkozást is találtunk. Ez több ideáltipikus esetet jelenthet: több generáció dolgozik együtt az üzletben, a szülő által a 90-es években alapított vállalkozást vette át a fiatalabb családtag, esetleg mindezt tovább
fejlesztve önálló üzletágat fejlesztett ki önmaga számára, vagy a család tőkéjét fektette be a fiatal vállalkozó. Az egykori Jugoszlávia egyéni gazdálkodást lehetővé tevő, szabadabb környezetében a családi gazdaságok sok tevékenységben kereshettek megélhetést, amely szinte minden megkérdezett számára egyfajta kiinduló példaként szolgált.
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Mindkét terület agrárjellege folytán a fiatal magyar vállalkozók
ebben az ágazatban tevékenykednek nagyobb számban, amelyből
kiemelkedik szőlőtermesztés-borászat és Szlovéniában
a falusi vendéglátás.
A többi fiatal magyar vállalkozó általában a kereskedelem-szolgáltatás szektorban tevékenykedik.
Egy kivételével a megkérdezett vállalkozók maximum az elmúlt 4-5 évben kezdték el tevékenységüket, és vannak
egészen új vállalkozások is. Azok, akik a családi vállalkozást vették át, többnyire más munkahelyeken is kipróbálták
magukat, miközben szüleik mellett is dolgoztak. Ők többnyire arról számoltak be, hogy természetes volt számukra,
hogy idővel átveszik a családi üzlet vezetését. A saját vállalkozást alapítók (akik jóval kisebb számban vannak), pedig
egy-egy piaci rést vagy jónak tűnő üzletet felismerve vágtak bele, szaktudásukat vállalkozói oldalon is kipróbálva.
Mindegyik megismert eset méretét tekintve kivétel nélkül mikrovállalkozás, amely az ügyvezető mellett maximum
1-3 főnyi családtagot vagy 1-1 főállású, vagy alkalmi dolgozót tud eltartani. Egy-két esetben olyannyira kisméretű
vállalkozásokról beszélünk, hogy a tulajdonosnak egy főállásra is szüksége van, hogy megéljen. Ebből eredően

e vállalkozások fejlődésének legfőbb akadálya a tőkehiány;
vagy olyan típusú vállalkozásokról beszélünk, amelyekben valójában nincs
fejlesztési perspektíva (például a helyi igényeket kiszolgáló falusi kocsma).
Bár mindkét országban jelen vannak bizonyos (sokszor magyar) vállalkozói szervezetek (gazdakörök, állami kamarák, egyesületek), a vállalkozók számára a közösség nem ebben a dimenzióban jelent meg markánsan.

Szinte kivétel nélkül minden vállalkozónak vannak
olyan saját ágazatában dolgozó
(nem kizárólag etnikai oldalról szerveződő) informális kapcsolatai,
amelyek a kölcsönösségen alapulva jelentik
a működéshez nélkülözhetetlen hálózatot.
A fiatal magyar vállalkozók sikeressége
Az interjúk alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a siker legfontosabb ismérve, hogy fenn tudják magukat
tartani, illetve, ha kis lépésekben is, de fejlődni tudnak.
A sikeresség kapcsán ugyanakkor nagyon nehéz általános ismérveket is bemutatni. Dél-Baranyában két olyan vállalkozóval (tudományos-szolgáltatás, kereskedelmi ágazatokban) is találkoztunk, aki az elmúlt években alakította
ki vállalkozását, szaktudása mellett kizárólag arra építve, hogy felismert egy-egy piaci igényt a szolgáltatói piacon.
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Itt a siker (és egyben a vállalkozó büszkesége is), hogy alapításkor jó döntést hozott, tehát kellő megrendeléshez
jut ahhoz, hogy abból vállalkozása megéljen. Ezekben az esetekben

a szaktudás, eltökéltség, kapcsolatok mellett nyilvánvalóan a piac jelenik
meg a döntő sikertényezőként. A családi kötődésű vállalkozások esetében
a sikeresség egyik alapja a már korábban rendelkezésre álló tőke
és a valamennyire kiépült piac, termék volt.
Az interjúk tapasztalatai alapján általános megállapításként levonható, hogy mind a családi vagy újonnan alapított
vállalkozások esetében a siker egyik legfontosabb feltétele a fiatalos szemlélet, a modern gondolkodás, nyitottság
és szakértelem. A sikeresség további feltételét az informális hálózatok és kapcsolatok jelentik. Mint már korábban
említettük, mindegyik megkérdezett vállalkozó beszámolt arról, hogy saját ágazatán belül szoros és rendszeres
kapcsolatokkal rendelkezik a térségében, településén.

A sikerességben azonban az etnikai dimenzió
nem törvényszerűen jelenik meg.
A sikeresség feltételeként azonosított együttműködések nemcsak magyar vállalkozók között működnek, hiszen
kisebb létszámuk miatt ezek nem is feltétlenül lennének működképes hálózatok a többségi nemzet tagjai nélkül.

Mit jelent magyar vállalkozónak lenni?
A magyar vállalkozói lét jellemzőinek leírásakor legfontosabb szempontként azt kell rögzíteni, hogy Muravidék és
Dél-Baranya esetében az amúgy is rendkívül alacsony lélekszámú magyar közösségek egy-egy település kivételével kisebbségben élnek. A magyar népesség létszáma és területi megoszlása okán nem él akkora tömbben, hogy
ott a magyar vállalkozók bármennyire is el tudják választani magukat a többségi nemzet fogyasztóitól, versenytársaitól vagy intézményeitől, szervezeteitől.

Az interjúk során arra nem történt utalás,
hogy bármiben is hátrányként élnék meg vállalkozói létük során
a magyar identitásukat.
Többen inkább versenyelőnyként értékelik, amivel egy szélesebb piacot,
anyaországi beszállítókat vagy vevőket tudnak elérni,
hiszen nincsenek nyelvi akadályaik.
Mindegyik vállalkozó említette, hogy szívesen és rendszeresen támogatnak különféle helyi kezdeményezéseket,
amelyekben azonban a magyar kötődés fontossága nem kötelező érvényű. A közösségi események támogatásban
a marketingérték legalább olyan fontos számukra, mint mondjuk az adott program iránti személyes érdeklődés.
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Az állami intézményekhez való viszonyukban magyarságuk nem jelent meg relevánsként, a tapasztalatok szerint
ezt nem élték meg sem előnyként, sem hátrányként. Az intézményekhez való viszony során elsősorban vállalkozók,
akiknek ugyanolyan adminisztrációs és pénzügyi akadályokkal kell megküzdeniük, mint többségi társaiknak. Mivel
mindegyikük beszéli az államnyelvet, így ez sem jelent akadályt számukra.

A családi vállalkozásokban vagy 1-2 magyar nemzetiségű alkalmazott
mellett a vállalkozáson belüli kommunikáció nyelve minden esetben
a magyar, de ahol már szlovén vagy horvát munkatárs is van,
ott természetesnek tekintették, hogy mindkét nyelven zajlik
a munka szervezése.
Fogyasztói etnocentrizmus
Mivel két különböző terület és több ágazat képviselőjével is készültek interjúk, nem lehet általános következtetéseket levonni az értékesítés piacait illetően. A Muravidéken megkérdezett, falusi vendéglátással foglalkozó
vállalkozók körében a belföldi piac az elsődleges, de jelentős arányban jelennek meg körükben a magyarországi
vendégek is. A Muravidék egy, a szolgáltató szektorban dolgozó magyar vállalkozója számára is a belföldi piac
(főként Lendva környéke) az elsődleges, de közelsége és alacsonyabb árai okán osztrák ügyfelek is jelen vannak.
Dél-Baranya és Kelet-Szlavónia vonatkozásában még sokszínűbb a kép. Egy szőlészet-borászattal foglalkozó vállalkozó számára a belföldi piac (helyi borkóstolók, turizmusban érintett partnerek, tengerpart) az elsődleges, de minimális mértékben a magyarországi piacon is értékesít. (Amit a hazai piac telítettsége miatt nem kíván bővíteni.) A
megkérdezettek körében van olyan szakfordítással foglalkozó vállalkozó, aki jelenleg szinte csak a magyarországi
megrendeléseket szolgálja ki. Helyi kereskedelemben-szolgáltatásban dolgozó másik vállalkozók pedig elsősorban a lokális piacot szolgálják.

Véleményük szerint több esetben is tetten érhető
a vásárlói etnocentrizmus. Több szolgáltató is elmondta,
hogy a helyi magyar vásárlók szívesebben fordulnak hozzájuk,
mivel nincsenek nyelvi akadályok, könnyebben megbeszélik
az adott problémát, nagyobb bizalommal fordulnak hozzájuk.
Támogató infrastruktúra
A megkérdezett vállalkozók körében alig találtunk olyan vállalkozót, aki az elmúlt években bankhitelből finanszírozta volna a fejlesztéseit.
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Mindkét ország jelenlegi gazdasági
és hitelpiaci helyzetében a vállalkozók a jövőben sem szeretnének
banki finanszírozásra támaszkodni,
mivel
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állapotában

az

messze

meghaladná

mozgásterüket,

és

kifejezetten

mikrovállalkozásoknak szóló kedvező konstrukciók sem állnak rendelkezésükre. A későbbi fejlesztéseikben elsősorban önerőben gondolkodnak.
Hasonló a helyzet az uniós pályázatok esetében is, amellyel szintén kevesen éltek, élhettek az elmúlt években.
Muravidék esetében egy olyan vállalkozó volt a megkérdezettek közül, aki két technológiai fejlesztését is sikeres
pályázat révén valósította meg, amely jelentős segítséget jelentett számára. A pályázatot itt saját erőből írták
meg. „Volt vele, mit dolgozni, család dolgozott vele, egy fél évig volt, mit kaparni rajta. Mindent az utolsó árig
előre kell tudni, amit nem is lehet még tudni akkor. Elég bonyolult volt, de véghezvittük az ügyet” (szolgáltatás
szektor, 35 éves férfi, Muravidék).
Horvátországban, ahol a tapasztalatok szerint még nem teljesen bejáratott az uniós pályázati támogatási rendszer,
volt olyan vállalkozó, aki próbált támogatást nyerni. Ő mindenképpen pályázatíró bevonásával oldja ezt meg a jövőben is, annak ellenére, hogy korábbi sikertelen pályázata éppen a felkért közreműködő hozzá nem értésén bukott
meg. Az állami szabályozás szerepét mindkét országban abszolút negatívan ítélik meg. Az adók és járulékok szintje
a tapasztalatok szerint mindkét országban magas, amelyeknek kitermelése jelentős terheket ró a vállalkozókra.

Jövőtervek
Több-kevesebb konkrétummal, de mindegyik megkérdezett vállalkozónak vannak a jövőre vonatkozó fejlesztési
elképzelései. Ezek esettől függően egyaránt vonatkoznak az alkalmazott technológia fejlesztésére, a telephelyek
bővítésére és ezzel összefüggésben az alkalmazotti létszám kiterjesztésére is.

A közeli jövőben néhányan uniós pályázatokban
is gondolkodnak, ugyanakkor a többség számára méretük,
tevékenységi körük miatt
a későbbiekben sem lesz ez megfelelő alternatíva.
Ennek hiányát több interjúban is kiemelték a vállalkozók,
és hangsúlyozták valamilyen támogatásra
mindenképpen szükségük lenne a továbblépéshez.
A fejlődésnek fontos korlátja a tőkeszegénység, így csak apró lépésekben tudnak újabb befektetéseket megvalósítani. „Létszámbővítés az egyik legfontosabb, amire mielőbb sort kellene keríteni, de most még nem úgy áll a cég,
hogy ki tudjunk fizetni még egy fizetést” (szolgáltatási szektor, 35 éves nő, Dél-Baranya).
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Az esettanulmányok tapasztalatainak összegzése
A külhoni régiókra fókuszáló esettanulmányok magukat magyarnak valló, 40 éves vagy annál fiatalabb vállalkozók,
valamint a vállalkozói létre és lehetőségekre jó rálátással bíró szakemberek bevonásával készültek. A kutatócsoport feladata és célja az volt, hogy terepismereteik és a szakértői vélekedések alapján határolják le és azonosítsák
be azokat a vállalkozói köröket, ágazatokat és tevékenységeket, amelyekben viszonylag nagy számban dolgoznak
fiatal magyar vállalkozók, és amelyek sikeresnek, jövőbe mutatónak tekinthetők. Kolozsváron az ágazat sikereinek
széles körben való ismertsége indokolta azt a döntést, hogy a programozói tevékenységre fókuszáljunk, Hargita
megyében pedig előzetes várakozásainkat visszaigazolták azok az érintett és szakértői meglátások, amelyek a turisztikai szektorra és az ahhoz kapcsolódó profilú cégekre irányították a figyelmet. Mindazonáltal nem mindegyik
terepen volt a kutatóknak lehetősége arra, hogy egy vagy két tevékenységi körre szűkítsék vizsgálódásaikat: a Partiumban, Kárpátalján, a Muravidéken és Dél-Baranyában ágazati értelemben heterogén lett a bevont vállalkozói kör.
A felvidéki kutatók a terepmunka kezdetén a szolgáltató szektort kívánták lefedni, fokozatosan azonban tágítani
kellett a kört, hogy kellő számú fiatal vállalkozóval interjú készülhessen. Végül a két vajdasági esettanulmány közül
a szabadkai az IT-és a mérnöki tevékenységekre összpontosított, a zentai pedig az építőiparra és a kereskedelemre.
Tekintettel arra, hogy a kutatás a fiatal korcsoportra koncentrált, a mintába jobbára mikro- és kisvállalkozások kerültek
be, még a közepes méretű cégek sem képviseltetik magukat. Ezek nemcsak kevés munkatárssal működnek (vagy olykor
önfoglalkoztatóként a vállalkozók egymagukban dolgoznak), hanem tipikusan a helyi vagy regionális piacra termelnek
vagy szolgáltatnak. Működésük régiókat átívelő közös jellemzője az óvatos építkezés, a kockázatkerülés, a hitelfelvételtől való tartózkodás, így csak a saját erőforrásokra való támaszkodás. Az interjúalanyok, bár a legtöbb esettanulmány
tanúsága szerint, a növekvő cégeket és rugalmas, innovatív vállalkozókat tartják önmaguk számára követendő példának, legnagyobb teljesítményeik között mégsem ezeket, hanem a stabilitást, a megmaradást, az önállóságot, valamint
a munka és magánélet hatékony összeegyeztetését tartják. Az innovativitás, a versenytársakhoz viszonyított továbblépés és többletszolgáltatások mint törekvés elsősorban az IT-ban és a vendéglátásban fogalmazódott meg. A székelyföldi turizmusban, a zentai építőiparban és a kárpátaljai mezőgazdaságban domináns családi vállalkozások működtetői a
vállalkozás továbbvitelét, adott esetben pedig új tevékenységi körök beiktatását tekintették a siker feltételeinek.
A családi vállalkozások működtetői és az önmegvalósító „self-made-man”-ek kettőssége több terepen is, így például a Partiumban, a Székelyföldön és Zentán is kidomborítható volt. Mindkét csoport tagjaira azonban érvényes
az, hogy a siker elengedhetetlen feltétele a rugalmasság, vagyis a felmerülő üzleti lehetőségek kihasználása, a
gyors és érdemi reakció a környezet változásaira. Az együttműködések jobbára esetlegesek, legtöbb helyen pedig
ezek hiányára panaszkodtak a vállalkozók: a székelyföldi vendéglátók működése szétszórt és atomizált, és másutt
is alacsony szervezettség a jellemző. Kirívó kivétel a Rimaszombati járás esete, ahol kiterjedt, magyar beszerzői
hálózatot tártak fel a kutatók, valamint a zentai építési vállalkozók együttműködése.
A magyar identitást kevés vállalkozó érezte hátránynak. Minden interjúból leszűrhető, hogy él egyfajta feszültség
a vállalkozók vélekedésében az üzleti élet feltételezett etnikumsemlegessége és a mindennapi gyakorlatokban
megvalósuló etnikai preferenciák között. Utóbbiak elsősorban a munkatársak rekrutációja, ritkábban pedig a beszállítói hálózat kialakítása terén érhető tetten. Bár néhány vállalkozó be tudott számolni fogyasztói etnikai preferenciákról (fogyasztói etnocentrizmusról) sajátos piacaikon, és ezeket hasznosnak is érezték „lereagálni”, erre
korlátozódni egyetlen vállalkozó számára sem tűnt racionálisnak.
Végül a vállalkozói pályázati tevékenysége viszonylag gyérnek és alacsony szintűnek tekinthető, elsősorban a
pályázatíróinfrastruktúra hiányosságai miatt. Az állami szabályozást és ellenőrzéseket inkább korlátozónak, mintsem
támogatónak érzik. Tevékenységüket véleményük szerint leginkább a megfelelő gazdasági konjunktúra megteremtése,
valamint a kezdő vállalkozások pénzügyi támogatásával egybekötött mentorálás és inkubációs tevékenység jelentené.
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A jelentés készítése során alkalmazott
kutatási módszerek
A kutatási projekt több pilléren nyugszik. Módszertanilag a háromszögelés eljárását választottuk, melynek lényege, hogy a vizsgált jelenséget több perspektívából, több szinten és többféle módszertani apparátus segítségével
közelítjük meg.
A szakirodalmi áttekintés és a vállalkozói szerkezet sajátosságait feltáró elemzés közös alapon, az ún. desk
research módszertanán nyugszik. Célja azoknak az előzetes ismereteknek a feltárása és összegyűjtése volt, amelyek „az íróasztal mellől”, az érintettek bevonása nélkül elérhetők. Ennek több funkciója is van. Egyrészt segít
meghatározni a kiindulópontot azáltal, hogy feltérképezzük, hol tartanak az egyes diszciplínák a külhoni fiatal
magyar vállalkozók helyzetének leírásában, és melyek azok a megválaszolatlan kérdések, amelyek ránk várnak.
Másrészt a korábban közölt empirikus eredmények meghatározzák azt az elméleti és fogalmi keretet, amelyben
későbbi kutatásunkat végeztük. Harmadrészt a rendelkezésre álló statisztikai adatok feldolgozása megrajzolta
azt a tágabb társadalmi, demográfiai és gazdasági kontextust, amelyben az általunk vizsgált vállalkozók élnek és
tevékenykednek, és amelyek megszabják lehetőségeiket.
A kutatási projekt két átfogó kérdőíves vizsgálatot (ún. survey-t) is magába foglalt: az egyik célpopuláció a külhoni
magyar gimnazisták, szakképzős diákok és egyetemi hallgatók voltak, a másik pedig a külhoni magyar vállalkozók.
Mindkét adatfelvétel online kérdőív segítségével zajlott 2016 május-júniusában, illetve augusztus-szeptemberében. Az online kérdőívnek mint adatfelvételi eszköznek az egyik legfontosabb erőssége a gyorsaság, a költséghatékonyság és az egyének széles körű elérésének lehetősége. Hátránya viszont, hogy az elérés, az önszelekció és
eltérő válaszadási hajlandóság, valamint az internettel való egyenetlen ellátottság miatt a minta reprezentativitása nem biztosítható. A diákoknak szóló kérdőívet az egyes régiók főbb pedagógusszervezeteihez és felsőoktatási
intézményeihez küldtük el azzal a kéréssel, hogy továbbítsák azt az összes érintett magyar és vegyes tannyelvű
iskolának és tanszékre, illetve hallgatói szervezetnek. A válaszadási hajlandóságot egy minden régióban kisorsolt
ajándékkal ösztönöztük. A kérdőívet 2361 diák és hallgató töltötte ki. A vállalkozói survey-t szintén a helyi és regionális mérvadó vállalkozói szervezetek és pályázatíró cégek révén népszerűsítettük, és 531 vállalkozó válaszolt
a kérdésekre. Az adatfelvétel során nem alkalmaztunk mintavételt, hanem teljes körűségre törekedtünk, ezért a
szelekciót kizárólag a válaszadási hajlandóság biztosította.
Végül az esettanulmányok képviselik a kutatási projekt keretén belül a kvalitatív szemléletet. Célunk az volt, hogy
mindegyik külhoni régióban olyan helyzetelemzések készüljenek, amelyek kis léptékben ugyan, de az adott térségre és annak vállalkozói közösségére nézve releváns képet nyújtsanak a vállalkozások helyzetéről és környezetéről.
A vajdasági esettanulmány Zentán és Szabadkán, az erdélyi Székelyföldön, Kolozsváron és a Partiumban, a felvidéki
a Rimaszombati és a Komáromi járásban, további kettő pedig Kárpátalján, valamint Dél-Baranyában és a Muravidéken készült. Az egyes terepeken helyi kutatók dolgoztak, akik megfelelő terep- és nyelvismerettel rendelkeztek,
és akiknek az volt a feladatuk, hogy a megadott módszertani útmutatók és interjúfonalak segítségével tárják föl az
adott régió szempontjából meghatározó fiatal magyar vállalkozói csoport helyzetét. A kutatott csoport kiválasztása során a sikeresnek tekintett és magukat magyarnak tekintő vállalkozásokat kellett keresni, és a velük készítendő
interjúk mellett gazdasági, politikai, civil szférabeli szakértők megkérdezésére is sort kellett keríteni.
Összetett módszertani apparátusunk lehetővé tette azt, hogy a nagy fokú regionális eltérésekkel jellemezhető, és
a régiók szintjén is heterogén fiatal magyar vállalkozói réteget többféle perspektívából is megközelítsük, és választ
kapjunk arra, hogy mit jelent ma a Magyarországon kívül élő magyar közösségekben vállalkozni, hogyan kötődik egy
vállalkozó a helyi magyar közösséghez, miként látja őt a társadalom, és milyen jövőbeni perspektívái vannak.
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A diáklekérdezés módszertana
A külhoni diákok körében végzett online lekérdezése lebonyolítására 2016 júniusában került sor, több határon
túli közép- és felsőfokú oktatási intézmény bevonásával. A mintavétel nem valószínűségi alapon nyugvó eljárással
készült, ugyanis az oktatási intézményeken keresztül történő disztribúcióból fakadóan nem volt biztosítható a
mintába való bekerülés egyenlő esélye (valószínűsége). Azok a külhoni magyar diákok, akik nem értesültek a kérdőívről (pl. nem a megkeresett intézmények valamelyikébe járnak), esetleg technikai okokból nem tudták kitölteni
a kérdőívet, eleve nem volt lehetőségük bekerülni a mintába. Másrészt az online kérdőív kitöltése alapvetően önkéntes alapon zajlott, így számolni kell azzal az eshetőséggel, hogy a minta a diákok bizonyos, a vizsgált kérdéskör
szempontjából fontos immanens tulajdonságai (pl. attitűd, hozzáállás, bizalom) alapján szelektív. Az adatfelvétel
eredményeként létrejött minta tehát önmagában nem tükrözi hűen a diákok alapsokaságát, az alapsokaság részletes ismeretének hiányában statisztikai súlyozásra sem adódott lehetőség. Ennek megfelelően a mintából leszűrt
eredmények csak közelítő képet adnak a külhoni diákok populációjának vállalkozókkal kapcsolatos megítéléséről,
illetve vállalkozói és migrációs szándékáról.

A vállalkozói kérdőíves adatgyűjtés módszertana
A külhoni vállalkozók helyzetének feltárása érdekében 2016 júliusa és szeptembere között egy online kérdőív
segítségével gyűjtöttünk adatokat azokról a vállalkozókról, akikkel valamilyen vállalkozói szervezet révén fel tudtuk venni a kapcsolatot. Ezek az adatok elsősorban az esettanulmányok nyújtotta sűrű leírásokat hivatottak kiegészíteni és egyfajta makrostrukturális perspektívájú leírását adni a külhoni magyar vállalkozói populációnak.
Természetesen, mint minden olyan esetben, amikor a kutató on-line (vagy általában önkitöltős) kérdőívvel dolgozik, számolnia kell a statisztikai reprezentativitást korlátozó tényezőkkel. Ezek közül elsősorban az elérést és a
rendelkezésre állás alapján kialakuló önszelekciót kell kiemelni. Az elérés a mi esetünkben két vonatkozásban is
torzítást eredményezhetett. Egyrészt csak olyan vállalkozókat tudtunk megszólítani, akik valamely szervezeten
keresztül elérhetők voltak. Ez vállalkozói szervezeti tagságot jelenthetett vagy üzleti kapcsolatot valamely külhoni
pályázatíró céggel. Másrészt a sikeres kapcsolatfelvétel aktív internethasználatot feltételezett a vállalkozó részéről. A torzítás második lényeges forrása az önszelekció, ami azonban nem az online kérdőívek sajátja. A rendelkezésre állás, a motiváció, a nyitottság és az erre fordítható idő elsősorban személyiségjegyek, ugyanakkor viszont
feltételezhetjük, hogy egyes vállalkozók ezek miatt nagyobb valószínűséggel mutatnak alacsonyabb válaszadási
hajlandóságot. Az egy személyben menedzseri munkakört is ellátó vállalkozók vagy a nyár folyamán élénkebb
tevékenységet bonyolító vállalkozások tulajdonosai feltehetőleg kevesebb időt tudtak a kitöltésre fordítani, mint
ahogyan általában a nyaralások sem kedveztek a magas válaszadási aránynak.
A kérdőív kitöltése hozzávetőlegesen 20 percet vett igénybe és a következő kérdésblokkokat tartalmazta:
•

A vállalkozó személye, kulturális tőkéje és társadalmi háttere

•	Vállalkozói minta a vállalkozó mikrokörnyezetében
•	Kivándorlás
•	Vállalkozóvá válás és vállalkozásindítás
•

A jelenlegi vállalkozás jellemzői és paraméterei

•

Pályázati tevékenység

•

A vállalkozás identitása és nyelvhasználata

•	Szervezeti tagság
•

Jövőképek és fejlesztési stratégiák

•

A vállalkozások társadalmi kontextusa
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Azt nehéz megbecsülni, hogy összesen hány potenciális válaszadót ért el felhívásunk, de a kérdőívet összesen
531 vállalkozó töltötte ki (Erdély 39%, Kárpátalja 28%, Vajdaság 15%, Felvidék 14%, Dél-Baranya 2%, Muravidék
1%). Tapasztalataink szerint más társadalmi csoportok tagjaihoz viszonyítva a válaszadási hajlandóság viszonylag
alacsonynak mondható, és ez megegyezik azoknak a cégeknek és vállalkozói szervezeteknek a vezetői által megfogalmazott véleményével, amelyek korábban maguk is próbálkoztak interneten elérni tagságukat vagy ügyfeleiket.
A populáció többsége (61%-a) urbánus környezetben él: megyei, járási (Vajdaságban községi) központban vagy
egyéb városban, míg további több mint egyharmaduk falun. A vállalkozók a külhoni magyar társadalmak urbánus
és társadalmilag kifejezetten mobilis rétegéhez tartoznak. Ezt bizonyítja önmagában iskolázottságuk is, valamint
szüleikhez viszonyított radikális státuszjavításuk, más néven nemzedékek közti társadalmi mobilitásuk is. Míg szüleik körében egynegyednél is alacsonyabb a diplomások aránya, a vállalkozók 60%-a végzett egyetemet vagy annál
is magasabb képzést.
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