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1. Vezetői összefoglaló
A kutatási projekt indoklása
A kutatókat és a döntéshozókat is egyre jobban foglalkoztatja az, hogy az erdélyi
magyarságnak fokozatosan romlik a gazdasági helyzete a román nemzetiségű
népességhez viszonyítva. Miközben azonban e kérdéssel több elemzés is foglalkozik, a
gazdasági élet nemi egyenlőtlenségei csak elszórtan kerülnek az érdeklődés
homlokterébe. Nem csak Romániában, hanem a magyarság körében is nagyok a nemi
különbségek a munkaerőpiacon, a vállalkozások körében pedig – amelyek e
hátrányok kompenzálására is lehetőséget nyújthatnának – még erőteljesebben
felülreprezentáltak a férfiak, mint a román nemzetiségűek esetében.

Kutatási kérdések
Mindezek miatt jelen kutatási projektünkben arra vállalkoztunk, hogy a székelyföldi
régióra összpontosítva megvizsgáljuk, mi jellemzi a székelyföldi vállalkozó
népességet, és azon belül miként írható le a női vállalkozók pozíciója. A kutatást
elsősorban azért szűkítettük a székelyföldi lakosságra (és nem csak a magyar
közösségre), mert ezt a régiót rosszabb gazdasági mutatók és hagyományosabb
értékrend jellemzi, ahol az elmúlt másfél évtizedben megnőtt a vállalkozók és
önfoglalkoztatók száma, de ez a bővülés elsősorban a férfiakat érintette.

Módszertan
A kutatás komplex módon kezelte a női vállalkozók helyzetének témáját, és ennek
megfelelően többféle módszerrel igyekeztünk empirikus adatokat gyűjteni.
A projekt gerincét a nagymintás (N=1176), személyes lekérdezésen alapuló kérdőíves
kutatás képezte, amely 2018 július-novembere között zajlott két, a székelyföldi férfi és
női vállalkozókra megye, településtípus és etnikum szerint reprezentatív mintán.
Ezt egy olyan on-line kutatás egészítette ki, amelynek célpopulációja az erdélyi
magyar anyavállalkozók voltak. E kutatási pillért az indokolta, hogy a női
vállalkozóknak egyik sajátos, de fontos csoportjáról van szó, melynek vizsgálatát
időszerűvé tette az, hogy egy éve alakult az a Facebook-csoport is, amely minden
bizonnyal az anya- és női vállalkozók közeljövőbeni önszerveződésének egyik alapját
fogja képezni.
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A projektben fontos szerepet kapott a kvalitatív módszerek közül a fókuszcsoportos
kutatás, amelynek célja a vállalkozás indítás és működtetés körülményeinek, illetve
értelmezéseinek megismerése volt székelyföldi vállalkozók körében. 2018 nyarán és
őszén három női beszélgetés zajlott a három székelyföldi megyében, amit egy férfi
fókuszcsoport egészített ki. Egy ötödik kolozsvári fókusz a családbarát bank fogalmát
igyekezett körüljárni.
Az empirikus adatfelvételt egy desk research elemzés tette teljessé, amelynek célja a
romániai népszámlálási adatok tükrében megvizsgálni, hogy miként alakult a
székelyföldi vállalkozónők helyzete a 2000-es évek eleje óta.
A kutatást egy szakirodalmi áttekintésbe ágyaztuk annak érdekében, hogy a
fogalmakat és elméleteket megfelelő kontextusba tudjuk helyezni.

A desk research eredményei: székelyföldi vállalkozónők a
népszámlálás tükrében
Elemzésünkben a 2002-es és 2011-es romániai népszámlálás egyéni szintű
anonimizált adatait használtuk annak érdekében, hogy az elmúlt másfél évtized
folyamatait is fel tudjuk tárni, az összehasonlítást viszont megnehezítette az, hogy a
2011-es

adatbázis

(szemben

az

eggyel

korábbival)

a

vállalkozókat

és

önfoglalkoztatókat egy közös önállók kategóriába sorolta.
Románia, Székelyföld és a romániai, valamint a székelyföldi nők munkaerő-piaci
helyzetének egyik legmeghatározóbb jellemzője a magas inaktivitás, e mellett pedig az
alacsonyabb foglalkoztatás. Az EU-s tendenciákkal ellentétben a foglalkoztatás terén
mért nemi szakadék nőtt a 2000-es évek első évtizedében Romániában. Az ország
három legnagyobb etnikai csoportja közül a legjobb helyzetben a románok vannak, a
legrosszabbak pedig a romák körében mért mutatók. A románok és magyarok közötti
foglalkoztatási és inaktivitási rés csökkent 2002 és 2011 között.
Székelyföld munkaerőpiacát elsődlegesen a magasabb inaktivitás, valamint az
országosnál mélyebb város-vidék egyenlőtlenség jellemzi a foglalkoztatás főbb
mutatói mentén. Előzetes várakozásainkkal ellentétben viszont a foglalkoztatás és
aktivitás nemi egyenlőtlenségei nem fokozottabbak az országos szinten mérteknél.
Székelyföldön nagyobb valószínűséggel dolgoznak az emberek alkalmazottként, mint
országos szinten, bár ez a rés igazán 2002-ben volt nagy. 2011-re a „vállalkozási
hátrányt” nagy mértékben ledolgozta a székelyföldi foglalkoztatott lakosság, de nem
tudjuk, ez milyen mértékben tulajdonítható az önfoglalkoztatásnak. 2011-re
kiegyenlítődött a férfiak és nők körében az alkalmazottként dolgozók aránya, a
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„vállalkozói nemi rés” viszont tovább bővült. Egy székelyföldi férfinak 4,3-szor volt
nagyobb az esélye arra, hogy önállóként dolgozzék, mint egy nőnek (az országos arány
3 körüli). 2002 és 2011 között a székelyföldi önállók körében a nők aránya kevesebbel
nőtt, mint amennyivel több nő jelent meg a foglalkoztatottak között.
A

székelyföldi

önállók

háromnegyede

falun

élt,

átlagosan

idősebbek

az

alkalmazottaknál, nagy is az idősek aránya, viszont az országosnál nagyobb
mértékben sikerült a fiatalokat is „bent tartani” a vállalkozók csoportjában. Az
önállók zöme legfeljebb középfokú végzettségű, de a nők képzettsége polarizáltabb
képet mutat, mint a férfivállalkozóké: előbbiek körében nagyobb az alacsonyan és
magasan iskolázottak aránya is. Székelyföldön az önálló gazdasági tevékenység a nők
körében sokkal inkább urbánus jelenség, mint a férfiak körében, de 10 év alatt az
önállók nagy része a falusi társadalmakban koncentrálódott.

Személyes kérdőív a székelyföldi férfi és női vállalkozók
körében
A kérdőíves kutatás, két egyenként közel 600 fős mintán készült: egy férfi és egy női
mintán, melyek közül mindkettő reprezentatív a székelyföldi vállalkozókra megye,
településtípus és etnicitás szerint. Erre a különválasztásra azért volt szükség, hogy a
női vállalkozók valóságosnál (27%) magasabb aránya és esetszáma lehetővé tegye az
árnyaltabb kijelentések megfogalmazását valamint összetettebb összefüggések
leírását is. A minta megfelelően reprezentálja a három megyét, a vállalkozói populáció
város-vidék szerinti életkor szerint összetételét, valamint az etnikai szerkezetet is.
A székelyföldi vállalkozók átlagosan 46 évesek, közel felük diplomás (szemben az
önfoglalkoztatókkal és általában a székelyföldi foglalkoztatottakkal). Az általános
trendeknek megfelelően a nők képzettebbek a férfi vállalkozóknál, de alulmaradnak
román, illetve magyar nyelv, valamint az egyéb idegen nyelvek társalgási szintű
ismeretében is. Összességében viszont a populáció nyelvi kompetenciái (különösen a
magyarok román nyelvi ismerete) jónak mondható. A megkérdezettek fele úgy
nyilatkozott, formális vagy informális oktatás keretében részesült olyan képzésben,
mely a vállalkozói létre készítette fel.
A

vállalkozók

összességében

inkább

alacsonyabb

jövedelmeket

diktáltak

a

kérdezőbiztosoknak, melyeket nagy nemi alapú rés jellemez. Ezek a különbségek
nagyrészt a cégek jellemzőivel magyarázhatók: a nők vezette cégek kisebbek és kisebb
forgalmat bonyolítanak. A nők hátránya nem csak a személyes jövedelemben, hanem
az osztalékban, a birtokolt autóban vagy éppen a családjaik általános jólétében is
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lemérhető. A vállalkozók közel fele nem takarít meg, illetve 40%-uk tavaly nem
nyaralt külföldön.
Életkor szempontjából a minta meglehetősen homogén, feltehetőleg ezzel is
magyarázható, hogy a megkérdezettek zöme házas, átlagosan másfél gyereket nevel, a
nők azonban kevesebbet. A gyerekszámban mért nemi rés különösen nagy a 7 évesnél
kisebb gyerekek esetében. Az alacsonyabb jövedelmek ellenére a vállalkozók
életszínvonallal való elégedettsége jónak tekinthető.
A mintába került vállalkozók cégeinek kétharmada városon működik (Maros
megyében a legmagasabb a városi cégek aránya), 98%-uk pedig mikro- és
kisvállalkozás. A tavaly lebonyolított forgalom viszonylag alacsony, de ugyanakkor
nagyon magas volt e kérdések kapcsán a válaszmegtagadás. A nők nagyobb
valószínűséggel vonnak be partnert az alapításba és a működtetésbe, szemben a
férfiakkal, akik inkább egyedül vágnak bele. A cégek fele családi vállalkozás. A
bevételük legnagyobb része értékesítésből származik, amely viszont javarészt a helyi
piacról való. Ha ki is lépnek a cégek Székelyföldről, sokkal inkább Románia Erdélyen
kívüli régióit célozzák meg, mint Erdélyt. A nemzetköziesedés elenyésző mértékű,
leginkább Hargita megyében van jelen.
A nők vezette cégek kevesebb alkalmazottal működnek, ugyanakkor azonban nagyobb
valószínűséggel foglalkoztatnak nőket és anyákat. Ez minden valószínűség szerint
erős összefüggést mutat a női vállalkozások ágazati pozíciójáról.
A vállalkozás legfőbb motivációi között kevésbé találunk kényszerre utaló jeleket,
sokkal nagyobb volt az önállóság és függetlenség vonzereje. A megkérdezett
vállalkozók számára a legmeghatározóbb sikerkritérium helyt állni a piaci
versenyben.

On-line kérdőíves kutatás az erdélyi magyar anyavállalkozók
körében
On-line kutatásunk több célt is szolgált: egyrészt a projekt és a támogató láthatóságát
szerette volna növelni azáltal, hogy mind az interneten, mind pedig az elektronikus
médiában népszerűsítettük a kérdőívet, másrészt azonban a női vállalkozóknak egy
sajátos csoportjára szerette volna irányítani a figyelmet. Az anyává válás és a még
nem iskoláskorú gyermek nevelése Romániában, akárcsak más országokban is a női
foglalkoztatás egyik legerősebb ellenösztönzője, míg a férfiak körében a gyermekek
növelik a foglalkoztatás esélyét. Ugyanúgy, a gyermek körüli tennivalók tovább
fokozzák a családon belüli munkamegosztás egyenlőtlenségét. Mindezek miatt az
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anyák vállalkozása fontos téma, hiszen lehetőséget nyújt arra, hogy megvizsgáljuk, kik
ők, mi jellemzi vállalkozásaikat és milyen lehetőségeik vannak.
Az on-line adatfelvétel október első 3 hetében zajlott, az interneten (a Facebookon),
rádiókban és on-line hírportálokon népszerűsítettük. Összesen 385 kitöltő volt,
amiből 224-en teljesen, a többiek részlegesen töltötték ki a kérdőívet. A válaszadók
ugyan statisztikai értelemben nem reprezentálják az alapsokaságot, de a kitöltők nagy
részéről elmondható, hogy aktívan részt vesz az alakuló női vállalkozós
önszerveződésben.
A válaszadók 60%-a Hargita, Kolozs és Maros megyében él, mindazonáltal a kitöltők
egész Erdélyt lefedik.
A legtöbb anyavállalkozás a művészet, szórakoztatás, kreatív ipar, design és
rendezvényszervezés, valamint a kereskedelem területén dolgozik. Több mint
egytizedük szakmai, tudományos és műszaki tevékenységet végez, további jelentősebb
csoportjaik pedig a mezőgazdaság, az ipar és a humánegészségügy és szociális ellátás
területén dolgoznak. A mintába került cégek kb. egytizede egyértelműen az
anyasághoz, illetve a gyermekek gondozásához kapcsolódik.
A vállalkozások több mint fele KFT, egyharmada egyéni vagy családi vállalkozás, több
mint 10%-a egyéb, ami mögött be nem jegyzett cégeket sejthetünk. Az
anyavállalkozók nagy mértékben támaszkodnak a családra és a közösségre: kb. felük
társtulajdonos (legtöbbször valamely családtaggal, tipikusan a férjükkel partnerek),
de átlagosan 46%-os, azaz kisebbségi tulajdonosok. A cégek 60%-a családi
vállalkozás, melyek zömének maguk a nők is alapítói. Az anyavállalkozások fiatal és
kis méretű cégek, amelyek vezetői túlterhelten igyekeznek maguk vállalni a legtöbb
feladatot.
Az anyavállalkozók magasan iskolázott, fiatal, átlagosan 1,8 gyermeket nevelő nők,
akiknek 75%-ának vagy mást is dolgozik vagy hivatalosan is inaktív. A
gyermeknevelésben fő szerepük van, 3 év alatti gyerekeik jobbára otthon vannak, a
családon belüli munkamegosztás pedig meglehetősen tradicionálisnak tekinthető.

A fókuszcsoportos kutatás
Ebben a részben a négy székelyföldi – három női és egy férfi résztvevőkkel zajlott –
fókuszcsoportos beszélgetés főbb következtetéseit foglaljuk össze. Összegezzük a
vállalkozóvá válás motivációit, a támogató és akadályozó tényezőket, a női vállalkozói
identitás összetevőit, valamint a nemi egyenlőségről alkotott percepciókat a
vállalkozói életben.
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A résztvevők sokféle okból és céllal váltak vállalkozóvá: a „taszító” tényezők között az
alkalmazotti lét rugalmatlanságát, családi élettel való összeegyeztethetetlenségét, az
alárendelt szerep nehézségét említették, a „vonzók” között pedig a hobbi szakmává
emelését, az önmegvalósítást, a tenni akarást, a piaci rés kihasználását vagy a családi
vállalkozáshoz való csatlakozást említették.
A női vállalkozók sikerességének meghatározó tényezői a támogató partner, a
vállalkozói minta a családban, az alapos tervezés, a jó üzleti terv, megfelelő
munkamegosztás a családon belül, a megfelelő szakmai kompetenciák, a sikerélmény,
valamint a tevékenység jövedelmezősége. Az akadályok között leggyakrabban a
megfelelő vezetői készségek és gazdasági-pénzügyi ismeretek hiányát emelték ki, az
alkalmazotti létben rejlő előnyöket, valamint a nemi sztereotípiákat. Utóbbiakról a
résztvevők diskurzív szinten ugyan úgy tartják, hogy eltűnőben vannak, de több
konkrét esetről is beszámolnak, amelyekben ezek megnyilvánulnak. Szakmai szinten
a munkaerőhiány, az EU-s szabályok, valamint a vállalkozónők vállát sújtó sokrétű
feladatkör, a munkatársak hiánya korlátozza a munkát.
A vállalkozónők nem szívesen tekintenek magukra vállalkozóként, és a sikerhez is
sokkal ambivalensebben viszonyulnak, mint férfi társaik. A nők nehezebben tekintik
magukat sikeresnek, és a férfiakkal ellentétben számukra a sikernek nem a profit vagy
a gazdasági mutatók a fokmérői. A rugalmasnak remélt munkaidő sokszor
szerepzavarhoz vezet, kompromisszumot követel és a magánéleti feladatok kárára
megy. A női vállalkozók kisebb léptékben terveznek férfi társaiknál, nagyobb
hangsúlyt fektetve a munka-magánélet egyensúly megteremtésére.
Főként a férfifókusszal szembeállítva válik a munkamegosztás terén érvényesülő nemi
egyenlőség láthatóvá, míg ugyanis a női vállalkozók zöme adottságként kezeli azt,
hogy a gondoskodási feladatok zöme rájuk hárul, addig a férfiak tipikus esetben
hálásan gondolnak feleségükre, akik ellátták a háztartási és nevelési feladatokat
addig, amíg férjük vállalkozást vezetett.
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2. Bevezető
A férfiak és nők közötti társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségeket több indikátorral
is le lehet írni: a nemi bérrés, a foglalkoztatási és aktivitási arányok különbségei, a
vezető pozíciókat betöltők nemi összetétele vagy éppen a gondoskodó, ún.
„láthatatlan” munkákra fordított idő nemi eltérései a nők munkapiaci pozíciójának
egyes dimenzióit és férfiakhoz viszonyított hátrányait számszerűsítik. Ezt a képet
tovább árnyalják a vállalkozói tevékenység nemek szerinti eltérései: a vállalkozói
hajlandóság és vállalkozásműködtetés terén bizonyos mutatók a gazdasági
tevékenység nemi eltéréseire mutatnak rá – mint például a sajátos ágazati megoszlás
–, mások viszont sokkal inkább a lehetőségekhez való egyenlőtlen hozzáférésről
tanúskodnak. Az tény viszont, hogy a női és férfi vállalkozói aktivitás sajátos és eltérő
mintázatokat követ, ezek leírása és magyarázata pedig egyre inkább a kutatói
érdeklődés középpontjába kerül.
A nemzetközi szakirodalomban legutóbb a Global Entrepreneurship Monitor c.
longitudinális kutatást 2016/17-es kutatásjelentése fókuszál teljes egészében a
vállalkozónők globális helyzetének leírására (Kelley és mtsai., 2017). A legutóbbi
adatfelvételbe bekerült 74 országban a női teljes kezdő vállalkozói arány 1 nagy szórást
mutat: értéke 3-tól 37%-ig terjed. Míg Európában és Közép-Ázsiában átlagosan 6,3
aktív korú nő tekinthető kezdő vállalkozónak, Romániában ez az arány valamivel
magasabb, 7,5%. A megállapodott vállalkozásvezető nők aránya 2 is magasabb
Romániában, mint a tágabb régiójának számító Európában és Közép-Ázsiában
átlagosan (5,7% vs. 4,7%). Összehasonlításképpen Svédországban az aktív korú nők 3,
Finnországban csupán 5,1%-uk működtet huzamosabb ideje vállalkozást. Határozott
nemi különbségek mutathatók ki a kényszerű vállalkozás indításban: globálisan 20%kal magasabb annak a valószínűsége, hogy nő kényszerből indítson vállalkozást, mint
a férfiak esetében. Európában, ahol összességében alacsony a nők körében a
vállalkozói hajlandóság, a férfi-nő különbség a kényszervállalkozások terén 30%-ra
tehető. Romániában a vállalkozó nők egynegyede dönt így valamiféle kényszer
hatására, összehasonlításképpen Magyarországon csak 14,6, Finnországban 9,5,
Svédországban pedig 7,8%-uk.
1 Ez az ún. TEA (Total Entrepreneurial Actvity) rate, ami azt mutatja meg, hogy 100 18–64 év közötti felnőtt közül
hányan működtetnek legfeljebb 42 hónapja vállalkozást (beleértve azokat is, akik a kérdezés pillanatában a
cégbejegyzés folyamatában voltak) (Kelley és mtsai., 2017)
2 Angolul: established business activity, mely a 3,5 évnél hosszabb ideje működő vállalkozások tulajdonosait
foglalja magába.
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Míg tehát nemzetközi, de magyarországi viszonylatban is kiemelt kutatási területnek
számít a női vállalkozók jellemzőinek, motivációinak és tevékenységének megértése,
Romániában, de főleg a romániai magyar közösség vonatkozásában ez a csoport és a
vele kapcsolatos kérdések kevesebb figyelmet kaptak3. Ennek természetesen több oka
van, ám ezek között meghatározó az, hogy egy nemzeti kisebbség önmagára tipikusan
mint homogén, egységes, „kívülről” egyértelműen lehatárolható közösségre tekint, és
a külvilág felé is ekként reprezentálja saját magát. Ezekben a reprezentációkban a
vagyoni, osztály-, nemi, hatalmi, regionális és egyéb természetű különbségek
másodlagosak. Ez a megközelítés egyrészt az etnikai elit stratégiájának is szerves
része, másrészt viszont kisebbségi helyzetben a közösség tagjai között konszenzus
alakul ki arra vonatkozóan, hogy elsődleges jellemzőjük etnikai csoporttagságuk
(Magyari-Vincze, 2002).
Az erdélyi magyarság belső heterogenitásának egyik – éspedig a rétegződési –
vonatkozása kivételt képez a fentiek alól: több olyan szociológiai elemzés is született
az elmúlt időszakban, amely a magyar közösség gazdasági helyzetét, belső
egyenlőtlenségét, de románokhoz viszonyított relatív pozícióját is górcső alá vette.
Ezekből egyrészt az derül ki, hogy a romániai magyar népesség körében kevésbé
kiélezettek a társadalmi egyenlőtlenségek, mint a román lakosság körében, ami
egyben azt is jelenti, hogy a magyarok nem csak a szegények, hanem a tehetősebbek
körében is alulreprezentáltak (Kiss, 2014). Másrészt viszont egy friss, csak a romániai
foglalkoztatottakra vonatkozó elemzés tanúsága szerint a magyar alkalmazottak
szignifikánsan alacsonyabb bérért dolgoznak, mint román társaik. A foglalkoztatottak
körében így a magyarok a jövedelmi szegények körében nem, csak a magasan
fizetettek körében alulreprezentáltak. Ennek az oka feltehetőleg az, hogy a bértől
különböző juttatásoknak (nyugdíjaknak, szociális ellátásoknak és osztalékoknak,
valamint profitnak) nivelláló hatása lehet (Csata, 2017).
A romániai magyarok gazdasági hátrányai lényeges, ha nem is kizáró indokot
szolgáltattak arra, hogy a kutatói figyelem a magyar vállalkozói tevékenységre
irányuljon. Felmerülhet ugyanis az a kérdés, hogy alkalmas-e a vállalkozói karrier a
magyarok

körében

arra,

hogy

a

különféle

okoknak

tulajdonítható,

főleg

alkalmazottakat sújtó gazdasági hátrányokat kompenzálja. Az erdélyi magyarok
körében magasabb a vállalkozói kedv, mint a román népesség körében, emellett pedig

3 Ez alól a legfontosabb kivétel Gergely Orsolya doktori disszertációja és az annak alapján kiadott könyv, valamint
néhány – jobbára kiadatlan – szakdolgozat a kolozsvári BBTE és a csíkszeredai Sapientia EMTE szociológia
szakjain (Gergely, 2013).
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az is ellensúlyozó hatással bír, hogy magyar KKV-k tulajdonosai az átlag fölött
keresnek (Csata, Kiss, Pásztor, Péter, & Toma, 2011).
Az erdélyi magyar vállalkozáskutatások azonban nem keresték a vállalkozói státus
vagy a vállalkozói tevékenység nemek szerinti különbségeit. Az egyedüli olyan átfogó,
nagymintás vizsgálat, amely empirikus adatokat nyújt a női vállalkozás megértéséhez,
a Gergely Orsolya által 2010-ben végzett székelyföldi kutatás. Ez rámutat arra, hogy a
döntően rurális jellegű székelyföldi régióban a nők számottevő részére a vállalkozás
egyfajta kényszerre adott válasz: olyan stratégia, amely révén a nők munkalehetőséget
teremtenek saját maguknak. A munkapiaci kereslet ugyanis valamilyen szempontból
nem

megfelelő,

például

nem

nyújt

megoldást

a

munka

és

magánélet

összeegyeztetésére. A vállalkozónők összességében magasan képzettek, de a kor
struktúra minden szegmenséből képviseltetik magukat. Az általuk működtetett cégek
nagy része a szolgáltatásokban működik, nagyon kevés – sokszor csak egyetlen –
alkalmazottal (Gergely, 2013). A munka-magánélet összeegyeztetésének kérdése a
vállalkozónők körében más kutatókat – így például egy BBTE-s HR-szakos hallgatót
is – vizsgálódásra késztetett. Covaci Dóra dolgozatában rámutatott, a vállalkozónők
háromféle „összeegyeztetési” stratégiát alkalmaznak, de ami közös bennük, az az,
hogy egyik esetben sem kerül sor a háztartási és gyermeknevelési munka érdemi
újratárgyalására a partnerrel (Covaci, 2017).
A fentiek tükrében úgy gondoljuk, többszörös aktualitása van egy olyan szociológiai
vizsgálatnak, amely a székelyföldi régióban élő és dolgozó vállalkozók – férfiak és nők
– komparatív helyzetére és lehetőségeire fókuszálna. A legfontosabb racionalitása egy
ilyen átfogóbb vizsgálatnak az, hogy erdélyi (magyar) viszonylatban is a vállalkozás
vizsgálatok nem kérdeznek rá a nem magyarázó szerepére, és az eddigiekben – kevés
kivételtől eltekintve – nem törekedtek arra, hogy a vállalkozói motivációk és
viselkedések nemek mentén differenciált mintázatait leírják és megértsék. Más
szóval, nem tudjuk, hogy mindaz az összefüggés és jellemző, ami az erdélyi magyar
vállalkozókra érvényes, hogyan fest a női vállalkozók esetén. A második lényeges
indok, hogy az egyedüli nagymintás székelyföldi mérés óta eltelt 7-8 évben fontos
gazdasági és társadalmi folyamatok zajlottak (a gazdasági válság lezárult, bővülőben a
román gazdaság, szélesedett a román állami, az EU-s és a magyarországi forrásokból
rendelkezésre álló támogatások köre és így tovább), amelyek meghatározó szerepet
játszhattak a versenyszféra alakításában. Harmadrészt pedig olyan megközelítést
javaslunk, amelyben a vállalkozó neme kiemelt magyarázó változóként jelenik meg
ugyan, de amely nem korlátozódik csak a nőkre, hanem komparatív megközelítésen
alapul.
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Célkitűzésünk volt a következő központi kérdésekre választ adni:


Mi jellemzi a székelyföldi társadalmat a női önálló és gazdasági vezetői
tevékenységek megítélése és támogatása terén?



Hogyan jellemezhetők maguk a székelyföldi vállalkozónők és női gazdasági
vezetők, akiknek sikerült ráállniuk erre a pályára?



Hogyan írható le az a tágabb ökoszisztéma, amelyben a vállalkozók és
vállalkozások működnek Székelyföldön?

Mind makrotársadalmi megközelítésben, mind pedig az érintett egyének szintjén
megvizsgáltuk a székelyföldi vállalkozók – és azon belül kiemelten a vállalkozónők –
helyzetét, viszonyulásait és kilátásait. A kutatási eredményeinket az 5., 6., 7.,
8.,valamint 9. fejezetekben mutatjuk be.
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3. Szakirodalmi kontextus
3.1. Vállalkozásról, vállalkozókról
A vállalkozói szféra egy térség gazdasági fejlődésében kulcsfontosságú szerepet játszik
(Lampl 2008: 235). Mondhatnánk azt is, hogy a gazdasági fejlődés nélkülözhetetlen
összetevője a vállalkozói kultúra (Startiene–Remeikiene 2008). Így érthető, hogy
egyre több tudományterület foglalkozik a vállalkozói potenciállal, a vállalkozók
társadalmával, a vállalkozói habitussal. Nemzetközi vizsgálatok tükrözik, hogy
folyamatosan növekszik azok aránya is, akik vállalkozóknak mondják magukat, de
azoké is, akik gondolkodnak a vállalkozás indításon.
Miközben a férfiak és a nők közötti nemek közötti különbségek a foglalkoztatási
arányokban és a fizetésekben szűkülnek, a vállalkozói szférában még mindig jelentős
különbségek vannak. Szinte minden országban a vállalkozói tevékenység férfias
foglalkozásnak tűnik. A 2012-es Eurobarométer tanulsága szerint, noha a nők a
vállalkozást nagyon jó karrierlehetőségként értékelik, mégis kevesebben választják ezt
a lehetőséget, mint a férfiak.
A vállalkozók szociológiai vizsgálatával foglalkozó nemzetközi szakirodalom szerint a
vállalkozás egy szervezet megalakítását jelenti (Gartner 1988, id. Thorton 1999),
amely az aktuális társadalmi-gazdasági tényezőktől jelentősen meghatározott
folyamat (Reynold 1991, id. Thorton 1999). A vállalkozói szellem pedig a modern
individualizmussal, az öntörvényűséggel, az újító hajlammal társul (Rogers 1995). A
vállalkozói tevékenység egy felfedezési tevékenységet implikál, melynek célja
valaminek a kitalálása, felfedezése, annak fejlesztése és a lehetőségek legoptimálisabb
kiaknázása (Rusu 2015: 25, id. Gănescu 2017: 20). Vállalkozásnak tekinthető minden
új cég vagy vállalat megalakítására, vagy fejlesztésére tett egyéni vagy csoportos
kísérlet (Bosma és Schutjens, 2011: 9, id. Gănescu 2017: 21), mely többnyire kreatív
(Grigore 2012: 5, id Gănescu 2017: 20) és innováció útján a változás lehetőségét rejti
magában (Șoim 2013, id. Gănescu 2017: 22). Teljesítményorientált tevékenység, az
egyén(ek) anyagi és más típusú előnyök (önállóság, munkahelyi elégedettség, jólét)
reményében alapítják (Hopp és Stephan, 2012: 922., id. Gănescu 21).
A vállalkozóvá válás okait vizsgáló emléleti munkák két nagy csoportja lelhető fel:
beszélhetünk az innovátor-típusú vállalkozóról és a mintakövető vállalkozóról (Oláh
2006). Az első, a schumpeteri irányvonal szerint a vállalkozói viselkedésre való
hajlandóság a személyes adottságokban gyökerezik: az egyén pszichológiai profilja a
meghatározó (Gergely 2013). Vannak, akik autonómiára vágynak, keresik, vagy
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legalábbis nem kerülik a kockázatot, nyughatatlanabbak, míg ugyanabban a közegben
élő, hasonló lehetőségekkel rendelkező embertársaik inkább a biztonságra vágynak
(Schumpeter 1982). Ezen elméleti elgondolás szerint a gazdasági fejlődés (egyik) fő
hajtóereje, hogy vannak olyan emberek, akik innovátorok. Innovátorok, azaz
újdonságokon, újításokon - új lehetőségeken, új megoldásokon, új termékeken, új
„piacokon”, új technológiai vagy szervezeti változtatásokon – törik a fejüket. A másik
magyarázó-elméleti vonal szerint a kultúra játszik meghatározó szerepet abban, hogy
„bizonyos diszpozíciókkal rendelkező ember egy új törzsi szertartást kitaláló sámán
lesz-e, vagy pedig az üzleti világban fut be karriert” (Kuczi 1998: 158). Székelyföldi
vállalkozói kultúrát vizsgáló társadalomkutató, Oláh Sándor úgy véli, hogy a
hagyományos közgazdasági és szociológiai értelemben vett vállalkozó-fogalom
kritériumai szerint a (székelyföldi) falusi vállalkozóknak csak kisebb hányada
tekinthető schumpeteri értelemben is vállalkozónak, innovátornak. Ide sorolhatjuk a
tejfeldolgozó,

deszkametsző

fűrésztelepes,

kiskereskedelmi

vállalkozókat

és

turistafogadókat, akik kaphattak mintát üzletük, műhelyük, kisüzemük beindítására,
felszerelésére, működtetésére, de csupán elvétve találni közöttük újítással is
rendelkező vállalkozásokat.
Martinelli metaforájával élve: vannak, akik a magot vizsgálják, a vállalkozói
magatartás sajátos pszichológiai vagy társadalmi jellemzőit, mások pedig a
termőföldre koncentrálnak, melyet vagy strukturális tényezőkön (piactípusok,
termelési tényezők, osztályviszonyok, állami beavatkozás stb.) vagy kulturális
tényezőkön

keresztül

(vállalkozói

etika,

a

vállalkozói

aktivitás

társadalmi

elfogadottsága stb.) vizsgálnak. Az elemzők egy harmadik csoportja az aktor és a
gazdasági szituáció közötti sajátos viszonyra figyel (Martinelli 1994, id. Csata 2010: 8,
Gergely 2013).

3.2. A vállalkozás posztszocialista „receptje”
A volt szocialista országok sajátos színfoltot képeznek a vállalkozáskutatás területén,
és bár az elmúlt évtizedben nőtt a térségre való ilyen típusú odafigyelés is, még
mindig kevéssé reprezentált a nemzetközi kutatási áramlatban a posztszocialista
országok kialakulóban levő vállalkozói gyakorlata (Aidis et al. 2007: 158). A volt
szovjet befolyás alá tartozó közép-kelet-európai országokban az ipar összeomlása és a
munkaerő-piaci krízisek

által

fémjelzett

kilencvenes években mentőöveként

értelmeződött és értékelődött fel a vállalkozói szféra (Momsen et al. 2005: 52, id.
Gergely

2013),

alternatívát

kínálva

a

korábbi

állami

alkalmazotti

státus

kizárólagossága ellenében. A vállalkozás felé fordulásnak az átmenet éveiben (de
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valószínű nem csak) a vállalkozás munkahely-teremtő tulajdonságát emelte előtérbe
(Smith 2000, id. Momsen et al. 2005: 52). UNICEF-becslések (1999) szerint 19891997-re 27 posztszocialista országban 4 26 millióan veszítették el munkahelyüket,
feltehetően 14 millió nő. Így sokak számára – ebben a térségben – az önfoglalkoztatás
a munkanélküliség elkerülésének alternatívájaként jelent meg (Momsen et al. 2005:
52).
Lampl Zsuzsanna kutatásai nyomán azt látjuk, hogy Szlovákiában (de mondhatjuk: a
posztszocialista térségben) az 1994-1996 közti periódus a vállalkozói aranykornak
számít a vállalkozásindítást tekintve, ezt az 1997-2002 közötti hullámzó növekedési
fázis követett, majd 2002 után egy felgyorsult fejlődési ütemű újabb aranykor
tapasztalható (Lampl 2008: 237, Gergely 2013). 2004 előtti bejegyzett vállalkozások
80 százaléka mikrovállalkozás volt, a kisvállalatok 12-16 százalék körül vannak, a
középvállalkozók aránya 4-6 százalék körül mozgott. A nagyvállalatok aránya nagyon
csekély, de 2006-ra felére csökkent (1,6-ról 0,6-ra. A vállalkozók pedig első sorban a
kereskedelemi tevékenységet folytatnak: a jogi személyek 38%-a, az egyéni
vállalkozók 31%-a (Lampl 2008: 238).
Lampl szerint két fő forrásból erednek a vállalkozások ebben a térségben: vagy
privatizáció (állami tulajdonok kerülhettek magánkézbe), vagy cégalapítás nyomán
(Lampl 2008). A vállalkozói szféra keletkezésével kapcsolatosan Lampl hangsúlyozza,
hogy a vállalatok többsége nem privatizáció során jött létre – legalábbis Szlovákia
esetében (Lampl 2008: 243–244). Kiemeli, hogy ebben a volt kommunista országban
1990 után az emberek főként azért kezdtek vállalkozni, mert ki akarták próbálni, mit
is jelent a vállalkozás. A teljes állású vállalkozóvá válók mellett sokakat motivált a
függetlenség és a „valami sajátnak” a birtoklásvágya. Ők többnyire nem mondtak le
alkalmazotti státusukról, és javarészt nem is váltak aktív vállalkozókká (Lampl 2008:
244). A vállalkozásindítás mikrotársadalmi tényezőinek számbavételekor Lampl két
nagy okcsoportot különít el (1999, 2003): beszél közvetlen (manifeszt) okokról, illetve
a rejtett (látens) okok csoportjáról. A manifeszt okok közé sorolandók azok az
indítékok, melyek a vállalkozás alapítást közvetlenül megelőzik és befolyásolják,
illetve melyekről a vállalkozók a vállalkozás indítás okai között említést tesznek.
Lampl szerint a legfontosabb három manifeszt ok a függetlenség, a magasabb
jövedelem elérése, illetve az önmegvalósítás vágya (Lampl 2008: 245). Ugyanitt egy
érdekes összehasonlítással is találkozunk: megállapítható, hogy a többségi társadalom
tagjaiból (szlovák) kikerülő vállalkozók esetében a magasabb jövedelem volt a

4 A volt Szovjetunió országai és a közép-kelet-európai volt szocialista országok.
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legmeghatározóbb ok, a kisebbség köréből (magyarok) származó vállalkozók esetében
a függetlenség vezetett a felsorolt okok csoportjában (Lampl 2008: 245). A
potenciális vállalkozóból tényleges vállalkozót a látens (rejtett) okok szabnak, melyek
nyomán beszélhetünk: lehetőség-vállalkozóról (élete nagy lehetőségének tartja a
vállalkozást), cél-vállalkozóról (a vállalkozás életcélként értelmezhető), divatvállalkozóról (trendi „menő”, vállalkozni), eszköz-vállalkozóról (a vállalkozással
valamit el szeretne érni, pl. jobb életkörülmények, nyugodtabb élet stb.), valamint
kényszervállalkozóról (más lehetőség hiányában) (Gergely 2013a: 149-150).
Ha romániai vállalkozáskutatás kiindulópontjait és gyökereit keressük, akkor
Dumitru Sandu és Sebastian Lăzăroiu, főként rurális vállalkozásokra koncentráló
elemzései megkerülhetetlenek. Dumitru Sandu (1999), aki úgy véli, hogy nemcsak a
tényleges cselekedetet, hanem a szándék megfogalmazását is szem előtt kell tartani
(Sandu 1999: 120), beszél a (1) nem vállalkozókról (akik nem rendelkeznek saját
vállalkozással, és bevallásuk szerint nem is tervezik ilyennek megalapítását,
működtetését) a (2) vágyakozó vállalkozókról (akik már gondolkodtak azon, hogy egy
saját vállalkozás indítása nem lenne rossz ötlet, de a vágyakozás nem társul sem
szándékkal, sem vállalkozói magatartással), (3) szándék szerinti vállalkozókról (nincs
még tulajdonában vállalkozás, de eltökélt szándéka, hogy fog indítani egyet, ha
megoldja az indulótőke-problémát), valamint (4) magatartás szerinti vállalkozókról
(működő vállalkozások tulajdonosai) (Sandu 1999a). Lăzăroiu (1999) (1) régi-új
vállalkozóról, (2) kapcsolati vállalkozóról, (3) kereskedőről és (4) gazdálkodóról
beszél (Lăzăroiu 1999:48), melyek közül a 3. és 4. típus a leggyakoribb, azaz ők a
mikro- és kisvállalkozások, illetve kis- és középvállalkozások tulajdonosai (Gergely
2013a: 151).
Székelyföldi vonatkozásban egy harmadik tipológia is említésre érdemes, mely
Székelyföld-léptékű, de a rurális vállalkozók országos tipologizálási vonalába jól
illeszkedik, és egy igen korai, 1993-as elemzésen alapszik: a KAM-os kutatók szerint5
a kilencvenes évek eleji székely falvakban agrárvállalkozók, nagyvállalkozók, fiatal
és kísérletező vállalkozókat lehetett beazonosítani (Biró et al. 1995, Gergely 2013a).

3.3. Vállalkozás kutatás Székelyföldön
A vállalkozások megjelenése Székelyföldön a posztszocialista korszak önállósodási
folyamatainak általánosan ismert társadalmi jelensége (Oláh 2007), ugyanis a
rendszerváltás előtt semmiféle vállalkozói forma nem volt megengedett. Az 1989-es
5 A Biró Zoltán és társai által jegyzett tanulmány a székelyföldi első vállalkozók típusait írja le, alig 3 évvel a
rendszerváltozást követően.
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fordulat után a vállalkozás alapítási gyakorlat teret hódított még ebben a
hangsúlyosan rurális térségben is: két év alatt számos magánvállalkozást jegyeztek be
Székelyföldön is (Csata 2006: 6), elsősorban korlátolt felelősségű társaságokat és
részvénytársaságokat. Ez mindmáig egy állandóan alakuló, változó folyamat, melyet a
vállalkozói gyakorlat és kultúra több évtized utáni rehabilitációját és térfoglalását is
jelenti (Oláh 2007). A vállalkozások létrehozása és működése a romániai gazdasági
átmenet éveiben nem kevés kihívást jelentett és jelent ma is6, egy ilyen hangsúlyosan
rurális térségben, mint Székelyföld, pedig még inkább. A vidéki területeken ugyanis a
vállalkozások

beindítása,

fenntartása

és

profitorientált

működtetése

jóval

nehezebbek, mint a városokban, és sokkal rövidebb élettartamúak, ha létre is jönnek
(Ștefan 2010: 297).
A témához kvalitatív módszerekkel közelítő kutatások alapvetően a vállalkozások
történetére fektetik a hangsúlyt (pl. Sorbán 1999, Kiss 2004, Gábos 2005, Kinda–Peti
2005, Miklós 2004): a történetekből kirajzolódni látszik egyrészt, hogy csak részben
vállalkoztak tanult szakmájuk területén, többségükre státus- és pályamódosítás
jellemző, másrészt pedig jelentős életmódváltásról tesznek bizonyságot: a munkaidőszabadidő átstrukturálódása mellett a családi élet és az emberi kapcsolatok
átrendeződése jelenik meg (Sorbán 1999).7 A vállalkozástörténetek elemzése kapcsán
15 narratíva-típust azonosított be Kiss Tamás (2004). A leggyakoribb, domináns
elbeszélési stratégia a self-made man típusú: a vizsgált esetek közel felében az
önmagát semmiből felépítő vállalkozó mutatkozik meg Kiss Tamás (Kiss 2004: 122).
A vállalkozás pozitív hozadékai közt a személyes szabadságot találjuk (Oláh 2007)8, a
a tevékenység örömét és az önbizalmat, és a magasabb életszínvonalat is. A
vállalkozással együtt járó hátrányok közül leggyakrabban az időkrízist s az ebből
adódó családi problémákat jelölték meg a vállalkozók. Az erdélyi magyar sikeres
vállalkozó pedig (a) pénzben, profitban mérhető módon sikeres, (b) becsületes, (c)
vállalkozó típusú (d) időnként kemény, (e) stabil és (f) optimista (Sorbán 1999). Egy
másik összegzés szerint a sikeres vállalkozó számára legalább egy tucat tulajdonság
elengedhetetlen: de az optimizmus, a pozitív gondolkodás, itt is megjelenik (Ghenea,
2011, 47-59, id. Gănescu 2015: 24-25).

6 Vö. Kiss (1999): „ebben az országban csak törvénytelen módon lehet meggazdagodni”. A többség számára a
vállalkozás továbbra is valami gyanús, tisztességtelen dolgot jelent.
7 Az idő másfajta módon való beosztása, optimális kezelése, azaz ennek „megtanulása” az életmódváltás egyik
leglényegesebb eleme (Oláh 2007).
8 Kiemelt helyet és hangsúlyt kap minden interjúban a személyes szabadság, mint a vállalkozói cselekvés- és
létforma alapvető hozadéka (Sorbán 1999). Valószínűsíthető, hogy a szabadság szimbolikus szerepe a (számos)
kelet-európai sajátosságok egyike lehet, melynek eredője nagyobb részt a szocializmusban megélt
élettapasztalatokban (is), valamint kisebb részben a romániai kisebbségi létben (is) keresendő (vö. Oláh 2007).
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1. A sikeres vállalkozó tulajdonságai
Egy vállalkozó sikeres, ha van neki
Víziója
Probléma-megoldó készsége
Intelligenciája és kreativitása
Intuíciója
Tudása, ismerete, tapasztalata
Pozitív gondolkodásmódja
Kitartása, eltökéltsége
Vállalkozói szenvedélye
Karizmája, meggyőzési képessége
Személyes etikája
Felelőssége
Bizalma az emberek fele
Döntéshozási képessége
Hozzáállása
Forrás: Ghenea, 2011, 47-59, id. Gănescu 2015: 24-25.

A 2013-as Romániai Vállalkozói Barométer szerint öt tényezőcsoport jelenlétének
mértéke van befolyással a vállalkozás indításra és vállalkozás működtetésre. Egyrészt
fontos a támogatásokhoz való hozzáférés, másrészt a szabályozás és adórendszer
meghatározó, ezek mellett pedig a célzott támogatás, az oktatás és képzés, valamint a
vállalkozói kultúra játszik meghatározó szerepet (1. ábra).
1. ábra: A vállalkozói potenciált támogató tényezők 1.
A vállalkozói potenciál gazdasági-társadalmi tényezői

Forrás: Romániai Vállalkozói Barométer 2013 (RVB 2013: 3).

Láthatjuk, a vállalkozói kultúra pont olyan súllyal bír, mint például az adórendszer.
Az aktív vállalkozók 91 százaléka egy egyszerűbb és bizonytalanságoktól mentes
adózási rendszert szeretne, 80 százalékuk pedig úgy véli, hogy a kudarchoz való
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össztársadalmi hozzáálláson kellene változtatni, és akkor már többen vállalkoznának
(2. ábra).
2. ábra: A vállalkozói potenciált támogató tényezők 2.
A vállalkozói potenciál gazdasági-társadalmi tényezői

Forrás: Romániai Vállalkozói Barométer 2013 (RVB 2013: 4)

3.4. Az XX kromoszóma és a vállalkozás
Noha a nők világszerte egyre aktívabb résztvevőivé válnak a vállalkozói szférának
(Boon 2005: 161), a vállalkozói tevékenység még mindig alapvetően férfias
foglalkozás. Szinte minden fejlett országban a nők aránya a vállalkozók körében
alacsonyabb. Például a 2007-ben Ausztriában a meglévő vállalkozások kétharmadát
(70%) férfiak működtették, és az 50 főnél több alkalmazottal rendelkező vállalatok 16
százalékában volt női vezérigazgató. Hasonló számadatokkal találkozni minden
európai országban (Gruiso – Rustichini 2011: 1). Alapvetően a nemek közötti
egyenlőség szempontjából hozhat hatalmas előrelépést az, hogy egyre több nő indít
vállalkozást, hiszen a vállalkozás mutatkozik az egyetlen lehetőségnek a valós
esélyegyenlőségre (Firestone 2010). A női vállalkozások viszont amellett, hogy
önmegvalósítás,

szakmai

kiteljesedés,

karrier-építési

akadályok

felszámolhatóságának lehetőségét szélesítik ki (Arenius–Kovalainen 2006: 31), úgy
mikrotársadalmi, mind pedig makrogazdasági szinten is jelentős szerepet játszhatnak
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(de Jong 2013: 1). Mégis, míg a nők jelenléte a munkaerőpiacon erőteljes, a nemek
közötti különbség a vállalkozói szférában még mindig igen jelentős. 2012-ben az EUban az önfoglalkoztatók csak 31 %-a volt nő, a dolgozó nők csak 10%-a önálló
vállalkozó (de Jong 2013: 1).
A női vállalkozói szakirodalom közel ötven éves múlttal rendelkezik (Catley–
Hamilton 1998), tematikai és módszertani megközelítés szemontjából színes, de
egyenetlen, és még mindig sok a megválaszolatlan kérdés (Carter et al. 2001), a
makroszintű elemzési szempontok pedig továbbra is hiányoznak (Ahl 2002). A
vonatkozó szakirodalmi munkák beszélnek nemi különbségekről, tulajdonságokról,
eltérő motivációkról, sikerességi mutatókrók, viszont kielégítő válasz nincs. Ellenben
minél több kisebb-nagyobb kutatás születik a témában, annál közelebb kerülhetünk
ennek megválaszolásához (Minitti – Naudé 2010: 278). A női vállalkozói szellem
tanulmányozása ugyanis hozzájárul a vállalkozói és emberi viselkedés általános
megértéséhez, és lehetővé teszi a kutatók számára, hogy olyan kérdéseket tegyenek
fel, amelyek nemcsak a nők viselkedésének megértését segítik, hanem értelmezhetővé
és érthetővé tesznek egy sor olyan kérdést, mint a vállalkozói tevékenység és
vállalkozói potenciál, a jólét, a foglalkoztatás, a humán tőke felhalmozás, a
munkaerőpiac dinamikája (Minniti – Naudé 2010: 277).
Bár az elmúlt években a nők által indított mikro- és kisvállalkozások száma
világszerte nőtt, még mindig elenyésző a számuk a férfiaké mellett (Arenius–
Kovalainen 2006). Mi lehet az oka annak, hogy a nők sokkal kisebb arányban
vállalkoznak vagy töltenek be felsővezetői pozíciót? Ennek magyarázata nagyon
összetett és sokrétű (Minniti – Naudé 2010: 278). Egyik ok lehet az, hogy a
vállalkozásmeglehetősen férfias foglalkozásnak tűnik, és a nők úgy vélik, hogy inkább
kockázatos (Minniti – Naudé 2010: 277, de Jong 2013: 1), vagy legalábbis
kockázatosabb, mint egy fix fizetésen alapuló munkaviszony (Guiso – Rustichini
2011: 2). Egyes kutatások azt hangsúlyozzák, hogy a nők kevésbé preferálják a
versenyt, és így inkább elkerülik az olyan helyzeteket, ahol például alkudozni,
licitálni, versengeni kell (Guiso – Rustichini 2011: 2). Kutatások arra is rávilágítottak,
hogy míg a férfiak teljesítménye fokozottan javul ilyen típusú versenyhelyzetben,
addig a nők teljesítményéről ez nem mondható el, sőt inkább gyengül (Gneezy –
Rustichini, 2004). Emiatt (is) valószínűsíthető, hogy a nők inkább olyan területeken
dolgoznak szívesebben, ahol valamennyire védettebbek a versenytől (Guiso –
Rustichini 2011: 2). Tehát az egyik fő magyarázó elméleti vonal alapvetően a nők
készségei, képességei és attitűdjei terén tapasztalható eltérésekben látja annak okát,
hogy alacsonyabb a részvételük a vállalkozói életben vagy a felsővezetésben. Más
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részről pedig még azok a nők is, akik például nem idegenkednének a versengéstől
sem, a társadalmi korlátok őket is elbizonytalanítják vagy eltántorítják egy vállalkozás
indítási döntéstől. Ugyanis a kulturális meghatározottságú normák és szabályok a
vállalkozást alapvetően férfias tevékenységnek ítélik meg, így a nőknek nem tanácsolt
terület (Guiso – Rustichini 2011: 4). Például, tekintettel arra, hogy a nők milyen
szerepet játszanak a faji reprodukcióban, a közösségi-társadalmi íratlan szabályok
ajánlják, hogy a nők ne vegyenek részt olyan foglalkozásokban, amelyek sok időt és
energiát igényelnek – a vezetői és a vállalkozói munkák márpedig ilyenek (Guiso –
Rustichini 2011: 4). Ha igen, akkor csak azok válnak mégis vállalkozókká, akikre
nincsenek túlságosan nagy hatással a társadalmi normák és szabályok betartása.
A férfiakkal ellentétben, akiket pragmatizmus, profitszerzés, a kockázatvállalás és az
irányítás megszerzése motivál, addig a nők olyan munkakörre vágynak, amely
önállóságot ad, és lehetővé teszi számukra személyes önmegvalósításukat. A nők a
családi életet sokkal előbbre helyezik prioritási listájukon, mint férfi társaik (Konrad–
Lengton 1991, Moore 1990, id. Winn 2005), így nem egy esetben a vállalkozás
indítása gyakran gazdasági státusbeli visszaesést is jelent a nőknek (Weiler–
Bernasek, id. Winn 2005).
A tipikusnak mondható női vállalkozó 30-45 éves, házas, vannak gyerekei, felsőfokú
végzettséggel rendelkezik, viszont szakmai tudása nem feltétlenül kapcsolható az
üzleti szférához, rendelkezik egy családi üzleti vagy szakmai tevékenységbeli háttérrel,
előélettel, saját maga indította az üzletet, amely alapvetően a szolgáltatási szektorban
működik (Roffey et al. 1996, id. Walker–Webster 2006: 496). Kisebb, fiatalabb
vállalkozásokat működtetnek, mint a férfiak, és azt főként más női vállalkozók által
dominált

területeken

(Walker–Webster

2006).

A

női

vállalkozók

kisebb

vállalkozásokkal foglalkoznak, kevesebb munkaerőt alkalmaznak, mint férfi társaik,
viszont magasabb a sikerhányadosuk is, mint a hasonló férfi vállalkozóké (ld. Brush–
Hisrich 1991, Daniel 2004, id. Walker–Webster 2006), azaz a vállalkozónők cégei
közt például alacsonyabb az első pár év során tapasztalt bukás. Továbbá a nők
esetében hosszabb a vállalkozás beindításához szükséges, a vállalkozást megelőző
periódus – tanácsadó-, munkaerő-keresés –, mint férfi társaik esetében (l. Cartel et
al. 2001, Walker–Still 2003, id. Walker–Webster 2006: 497). Főként azon
ágazatokban koncentrálódnak a vállalkozónők, ahol hagyományosan általában magas
a női munkavállalók aránya. Ide három terület sorolható: a kereskedelem, a
vendéglátóipar, valamint a (személyi) szolgáltatások. Amikor a nők vállalkozást
indítanak, gyakran kevésbé innovatív ágazatokban teszik ezt (Kovalainen 1993, id.
Nagy 1995, de Jong 2013: 1).
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3. 5. Számok tükrében
Egy 2009-es helyzetképet mutat az alábbi táblázat, mely szemlélteti a nők
szászerűsített jelenlétét az üzleti életben. A három megyét összehasonlítva azt látjuk,
hogy Maros megyében van a legtöbb vállalkozás (kétszer annyi, mint Hargita
megyében, és három és félszer annyi, mint Kovászna megyében), és ott a
legmagasabb a nők részvétele is ezen a téren. Az alábbi táblázatban látható az adott
megyén belül a vállalkozók, önfoglalkoztatók száma, illetve adott kategóriákon belül a
a nők százalékos aránya.
2. táblázat: A női tulajdonosok aránya 2008-ban9
Hargita

Kovászna

Maros

Nő

%

Nő

%

Nő

%

Tulajdonos/részvényes

4072

28

3100

36

11207

37

Adminisztrátor

3087

30

1957

31

7956

35

Önfoglalkoztató
3166
36
1267
35
3565
Forrás: Megyék Cégbírósága, 2008. (On - Ștefănescu 2009: 30-31.)
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Romániában 2012-es EU-s adatok szerint az alkalmazott nők 9-11%a önfoglalkoztató,
az összes önfoglalkoztató kevesebb mint 30%-a nő. A megyékre bontott adatok
nyomán viszont azt lájuk, hogy a székely megyékben magasabb az önfoglalkoztató
nők aránya: itt jelenik meg a legtöbb nő. Maros megyében tíz önfoglalkoztatóból négy
nő. Hargita megyében – a másik két megyétől eltérően –

magasabb az

adminisztrátorként céget menedzselő nők aránya, mint a női tulajdonosok aránya,
viszont itt a legalacsonyabb a női vállalkozók aránya.
3. táblázat: A női cégtulajdonosok aránya 2013-2018 között10
Hargita megye

Kovászna

(%)

Maros megye

(%)

(%)

2013

5023

31,67

3094

36,50

9459

36,40

2014

4942

31,47

3089

36,67

9653

36,40

2015

4948

31,17

3110

37,17

9899

36,56

2016

5092

31,1

3225

37,51

10358

36,89

2017

5341

31,8

3393

37,59

10926

36,77

2018

5042

32,39
3284
36,61
11539
Forrás: Országos Cégbíróság (www.onrc.ro)

37,16

9 Ezeket a számokat viszont enyhe fenntartással kell kezelnünk, mivel az empirikus tapasztalatok arra engednek
következtetni, hogy ez nem minden esetben fedi a valóságot: vannak nők, akik neve megjelenik a tulajdonos közt,
de egyáltalán nem vesznek részt a cég működtetésében, illetve vannak olyan kisvállalkozások, ahol férfi a
tulajdonos, a feleség nem, de mégis ő is ugyanúgy bedolgozik a vállalkozásba. Viszont ennek a két csoportnak az
arányát nem tudjuk megbecsülni, így jelezzük, hogy ezek a számok csak trendeket illusztrálnak.
10 Mindenik évben november 30-ai adatok. Forrás: www.onrc.ro: Distribuția pe sexe a

asociaților/acționarilor persoanelor juridice active
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Frissebb EU-s statisztikák azt mutatják, hogy emelkedik Romániában is a
vállalkozónők száma, viszont látjuk, hogy EU-s átlag alatti az országos átlag. A 2017es adatok arra is engednek következtetni, hogy a „növekedés” főleg az újonnan, nők
által indított vállalkozásoknak is köszönhető, ezek élettartami viszont még nem
ismert.
3. ábra: Önfoglalkoztatók nők aránya Európa országaiban

Forrás: Eurostat (Gódány 2017: 126)

4. ábra: Kezdő vállalkozások az EU-ban

Forrás: The Missing Entrepreneurs 2017. Policies for Inclusive Entrepreneurship. OECD Publishing,
Paris (2017: 44).
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A vállalkozás tulajdonosának neme és a vállalkozás élettartama tekintetében az új
vállalkozások esetében látjuk a legalacsonyabb eltérést nők és férfiak által indított
vállalkozások közt.
5. ábra: Konszolidált vállalkozások az EU-ban

Forrás: The Missing Entrepreneurs 2017. (TME 2017: 46).

3. 6. Korábbi kutatási eredmények
A 2000-es évek második felétől kezdődően néhány kutatás már alapvetően a
vállalkozónőkre is fókuszál (Driga – Lafuente 2007, 2009, Dodescu et. al. 2011,
Gergely 2013). A kutatások eredményei azt mutatják, hogy a nők vállalkozásai
fiatalabbak, mint férfi társaiké, és alapvetően saját megtakarításaikat használják
induló tőkének (Driga – Lafuente 2007:9) és nem banki hiteleket, valamint kisebb
léptékű vállalkozásokat is indítanak, mint a férfiak. Arra is rámutatnak, hogy a
vállalkozás indítása és menedzselése terén a nők sokkal kevesebb mintát találnak, ami
pozitív stimuláló hatású lehetne. A kutatásokból kiderül, hogy országos viszonylatban
a központi régióban (ahová Hargita, Kovászna és Maros megye is tartozik) általában
is alacsonyabb a vállalkozói készség, és itt a legalacsonyabb a női vállalkozói gyakorlat
(Driga – Lafuente 2009:2). A vállalkozás indítási motivációkat tekintve a romániai
férfi és női vállalkozók motivációi közt kevés eltérés van: a nők számára a
legfontosabb az életminőségük javítása, a nagyobb jövedelem valamint a
függetlenség, addig a férfiaknál első helyén van a több pénz keresete és csak harmadik
helyen az életminőség-javítás (Driga-Lafuente 2009:6-7).
A női vállalkozók profilja több kutatásból is kirajzolódni látszik: többnyire házasok,
egy vagy két gyerekük van, 39-40 év közöttiek, a vállalkozás kétharmaduk számára az
egyetlen és fő megélhetési forrás (Dodescu et. al. 2011: 33, Gergely 2013a: 147). Ötből
négyen

közép

vagy

felsőfokú

végzettséggel

rendelkezik,

minden

harmadik

vállalkozónő (40%) pedig valamilyen továbbképzőn, felnőttképzésben vett részt, ezen
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képzések

túlnyomó

többsége

menedzsmenttel,

illetve

cégadminisztrációval

kapcsolatos (Dodescu et. al. 2011: 33).
A 2010-es székelyföldi vállalkozónőket vizsgáló survey kutatásból (Gergely 2013,
Gergely 2013) az derült ki, hogy tradicionálisan női szerepkörhöz köthető területen
működnek a nők (Gergely 2013a: 148, Gergely 2017: 556). Leginkább élelmiszer- és
vegyesüzletetük van, a szépségiparban dolgoznak (fodrászat, manikűr, pedikűr),
virágüzletük vagy ajándékboltjuk van, élelmezés területén tevékenykednek (pékség és
cukrászda, vendéglő, kávézó, cateringcég), textiliparban képviseltetik magukat (új- és
használtruha-, cipőüzlet működtetése, ruhakészítés), alapvetően nők számára
kínálnak szolgáltatásokat (menyasszonyiruha-kölcsönzés, tortakészítés, torna). Kevés
olyan vállalkozónő van, aki üzleti típusú szolgáltatást (pl. könyvelés, pénzügyi
tanácsadás), illetve más szellemi szolgáltatást (fordítás, pályázati tanácsadás) kínál.
Jóval alacsony azok száma, akik valamilyen termelő tevékenységet folytatnak
(Gergely 2013a: 149, Gergely 2017: 557). Találni olyan nőket, akik mintakövetőknek
nevezhetők: férjük, édesapjuk, ritkábban fiú testvérük már korábban vállalkozott. Azt
mondhatjuk, hogy bátrabb és jelentősebb a kockázatvállalás jellemző rájuk, a
vállalkozói identitásuk artikuláltabb. Ők azok, akik sikeresebbnek ítélik meg magukat
és vállalkozásukat, határozottabb, bátrabb terveik vannak (Gergely 2013a: 149.).
Többnyire eszközvállalkozókat (Lampl 2008) találni populációnkban, azaz olyanokat,
akik főként jobb megélhetés, nyugodtabb családi élet, kényelmesebb hétköznapok
elérésének eszközeként tekint a vállalkozásra. Elenyésző azok száma, akik számára a
vállalkozás egy cél volt: régi álmuk, vágyuk volt egy önálló, saját elképzelésük szerinti
munkahely, munkalégkör létrehozása. A függetlenség igen fontos motiváló hatással
bírt: akik nem valami kényszer hatására vállalkoznak, azokra a függetlenség, a
jövedelem, illetve a rugalmas munkaidő volt a legfontosabb motiváló hatással
(Gergely 2013a: 149, Gergely 2013b: 70).
A korábbai elemzések nyomán az tűnik valószínűnek, hogy még mindig jóval
kevesebb női vállalkozót fogunk találni Székelyföldön, minden bizonnyal a városon
élők körében lesz nagyobb diverzitás a vállalkozás profilját és tevékenységét tekintve,
és alapvetően a férfiakénál fiatalabb vállalkozást vezetnek a nők. A vállalkozónők
átlagéletkora valószínűsíthetően nagyon kevéssel alacsonyabb lesz, és talán valamivel
magasabb lesz a nem házas és nem családos nők aránya, mint a 2010-es kutatásban.
A nők tulajdonában levő vállalkozások nagyrésze mikro-, kisebb része kisvállalkozás
lehet, melyek az esetek jó részében a tulajdonoson kívül egy vagy két alkalmazottal
működnek. Nagyon elenyésző számban lehet találni 9-nél több alkalmazottat
magáénak mondható, női tulajdonos által működtetett vállalkozást találni.
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4. Módszertan
A kutatás módszertanilag több pilléren nyugszik, így a kutatás több részből épült fel
és az eredmények bemutatása is éppen emiatt mozaikszerű. Az alapvető célunk az
volt, hogy az erdélyi magyar, és ezen belül a székelyföldi vállalkozónőkről minél
többet megtudjunk, így egy reprezentatív kutatást láttunk a legindokoltabbnak, ami
egy nagymintán lekérdezett kérdőíves kutatást feltételezett. Így egy nagy, survey
típusú kutatást terveztünk meg első lépésben, amelyhez a terepet is szűkítenünk
kellett, így Székelyföldre fókuszáltunk. Ugyanakkor mindenképp indokoltnak láttuk,
hogy a férfi vállalkozókat és a térségben élő román nemzetiségű vállalkozókat is
bevonjuk.
Bár kérdőíves kutatást terveztünk, első perctől jelentős figyelmet szenteltünk a
kvalitatív módszertanra épülő adatgyűjtésnek is, mivel ezáltal juthatunk valós,
életszerű információkhoz, ismerhetünk meg vállalkozói életutakat és egyéni
narratívákat. A fókuszcsoportos interjú mellett döntöttünk a mélyinterjúval szemben,
mivel úgy gondoltuk, hogy egyrészt így több vállalkozónőt tudunk bevonni a
kutatásba, rövidebb idő alatt több interjú el tud készülni, és a vállalkozói identitás és
a nemi szerepek tematizálása így még inkább megvalósul.
Tehát a kutatási jelentés alapjául szolgáló empíriahalmaz egyik forrása a több
hónapon át tartó kérdőíves kutatás volt, emellett pedig sor került egy on-line
kutatásra, valamint négy fókuszcsoportos interjúra. A 2018. július – 2018. novembere
közt zajló adatgyűjtési folyamat is több szinten és többféle módon történt. Röviden
összefoglaljuk a módszertani eljárásokat és az alkalmazott gyakorlatot, illetve a
népszámlálási és EU statisztikai adatok alkalmazásának módjárt.

A kutatás során vállalkozónak tekintettük azt, akinek tulajdonában hivatalosan
bejegyzett vállalkozás van, és azt egyedül vagy társsal működteti. A kutatásban
szándékosan

eltekintettünk

azon

vállalkozók

megkérdezésétől,

akik

önfoglalkoztatók, azaz nem kérdeztük meg a PFA, II, AI, IF típusú jogi
személyiséggel rendelkező gazdasági egységek tulajdonosait. Ugyanakkor az
igazgatókat, ügyvezetőket (adminisztrátorokat) sem kérdeztük, amennyiben nem
voltak tulajdonosai vagy társtulajdonosai a cégnek.
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4.1. Desk research
Az adatfelvétel során összegyűjtött adatok megfelelő kontextusba helyezése
érdekében a romániai népszámlálási adatokat hívtuk segítségül. A projekt keretében
végzett desk research célja az volt, hogy a rendelkezésre álló 2002-es és 2011-es
romániai, anonimizált egyéni szintű adataira támaszkodva megvizsgáljuk, miként
alakult a székelyföldi vállalkozónők helyzete a 2000-es évek után. Ezt az időbeni
összehasonlító vizsgálatot összevetettük nem csak a férfi vállalkozókról kinyerhető
adatokkal, hanem a romániai és az EU-s gazdasági és munkapiaci helyzet főbb
jellemzőivel. Az adatok a Michigani Egyetem IPUMS International projektje
keretében álltak rendelkezésünkre, az elemzés legfőbb korlátját pedig az képezte,
hogy

a

két

adatbázis

nem

azonos

módon

rögzítette

a

vállalkozókat

és

önfoglalkoztatókat. Az adatok elemzése az 5. fejezetben olvasható.

4.2. Kérdőíves kutatás
A kérdőíves kutatás de facto 2018. júliusában vette kezdetét és 2018. novemberéig
tartott. A kérdőívezésre a kolozsvári Közpolitikai Elemező Központ kapott
megbizatást, a kutatás vezetői Barna Gergő (szociológus) és Kiss Tamás (szociológus,
demográfus)

voltak.

A

kutatóintézet

vállalta

a

kérdőívek

nyomtatását,

a

kérdezőbiztosok toborzását és képzését-felkészítését, valamint később a munkájuk
ellenőrzését, a teljes lekérdezési folyamat logisztikáját és adminisztrációját, illetve az
adatbázis létrehozását. A terep kihívásai, a célcsoport nagyon nehéz elérhetősége,
valamint a nyári kérdezés lassúsága miatt viszont jelentősen implikálódtunk a kutatás
lekérdezési folyamatába is, besegítve a kérdezőbiztosok toborzásába, illetve a kisebb
térségeken belül a kutatásszervezésbe. Így gyakorlatilag rálátásunk volt az empirikus
adatok gyűjtése során is a kutatásra, a terepre és a kihívásokra, problémákra.
4.2.1. A kérdőív
A kérdőív készítésére egy hónapot szántunk, viszont gyakorlatilag már jóval azelőtt
gyűjtöttük a kutatási kérdéseinket és a hipotéziseinket. A kérdőív elkészítése 2018.
május és júniusában zajlott, a kutatási kérdések operacionalizálása mellett a
kérdezhető terjedelembe való besűrítés volt jelentős kihívás, mivel szem előtt kellett
tartanunk, hogy túlságosan terjedelmes kérdőívre nem fognak válaszolni.
A kérdőív véglegesítését megelőzően sor került egy próbakérdezésre: 2018.
júniusában több vállalkozóval is töltöttünk ki kérdőívet, annak érdekében, hogy
annak alkalmazhatóságáról és érthetőségéről meggyőződhessünk, illetve a kérdéseket
tovább finomítsuk, a válaszlehetőségeket megfelelően alakítsuk.
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A kérdőív végső változata 12 oldal, és 58 kérdést tartalmaz. 11 A kérdések döntő
többsége zárt kérdés, csupán 10 nyílt kérdés van, és ezek közül is csak egyetlen
véleménykérdés van, a többi ténykérdés. 7 fejezetre tagolva csoportosítottuk a
kérdéseket:
I.

A vállalkozásról – a kérdőív első részében a vállalkozásról kérdeztünk

II.

A vállalkozóról – a második részében, a legtöbb kérdés a vállalkozó
személyével kapcsolatos, mint például: lakhely, életkor, iskolai végzettség,
nyelvi kompetenciák, családi állapot, jövedelem

III.

Aktivitás – a vállalkozó munkaerő-piaci aktivitására kérdeznek rá a 43-46os kérdések.

IV.

Tapasztalatok, vélemények – számunkra az egyik legizgalmasabb rész ez a
negyedik alfejezete a kérdőívnek, ahol a vállalkozóvá válás motivációira, a
vállalkozás működtetésének kihívásaira, valamint a sikeres vállalkozó
meghatározására kérdeztünk rá.

V.

Munka és magánélet – Az ötödik rész ismét egy számunkra nagyon fontos
fejezet:

a

munka

és

magánélet

összeegyeztetésének

komplex

kihívásrendszerét próbáltuk letapogatni az 51. és 52. kérdésekkel.
VI.

Kapcsolatok – a vállalkozó formális és informális kapcsolatait, aktivizálható
hálózatait, pályázati aktivitását térképeztük fel

VII.

Jövőtervek – az utolsó három kérdés a céggel kapcsolatos jövőbeli tervekre
kérdezett rá

A kérdőívet román nyelvre is lefordítottuk, mivel egy reprezentativ kutatásra
törekedtünk, így semmiképp sem akartuk kihagyni a térségben élő és vállalkozásokat
működtető román nemzetiségű vállalkozókat sem.
4.2.2. Mintavétel
Ahhoz, hogy reprezentatív lehessen a mintavétel és az adatfelvétel, egy aktuálizált,
viszonylag teljes, a három megye vállalkozásait tartalmazó adatbázisra volt
szükségünk. Ehhez a www.listafirme.ro oldalt működtető céggel folytatott tárgyalások
nyomán sikerült az érintett három megyében, Hargita, Kovászna és Maros
megyékben bejegyzett vállalkozások adatait megvásárolnunk, kivéve a PFA, II, AI, IF
típusú önálló vállalkozásokat. Ezen adatok alapján alakítottunk ki két, azonos méretű
férfi és női mintát, többlépcsős rétegzett mintavétel segítségével. Mindkét minta
11 A kérdőív külön dokumentumként, a kutatási jelentés mellékleteként érhető el.
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megye, településtípus és etnikum szerint reprezentatív a székelyföldi női és férfi
vállalkozói populációra. Maros megyéből csak a marosszéki települések kerültek be a
mintába, a marosvásárhelyi vállalkozók arányát pedig valós súlyuk alá csökkentettük
(23 helyett 15%-át teszik ki a mintának). Azért tartottuk fontosnak az önálló férfi és
női minta létrehozatalát, hogy a kutatásba bevont női vállalkozók létszáma lehetővé
tegye az elemzést. Az elemzés során a teljes székelyföldi vállalkozói populációról tett
kijelentéseket egy súlyváltozó figyelembe vételével tesszük annak érdekében, hogy a
nők arányát „visszacsökkentjük” valós nagyságrendjére. Az egyes nemi, etnikai,
megyei és településtípus szerinti kvótákon belül a vállalkozók véletlenszerűen
kerültek be a mintába.
1200 kérdőív lekérdezése volt a cél, azaz 600 női vállalkozót és 600 férfi vállalkozót
terveztünk megkérdezni. A tervet majdnem teljes mértékben sikerült megvalósítani:
végül 1176-os adatbázis jött létre. Az 1176 kérdőív adatait az SPSS statisztikai program
segítségével létrehozott adatbázisba rögzítettük, az elemzés eredményeit pedig a 6.
fejezet tartalmazza.
A mintavételi egység a cég volt, és egy cég esetében egy tulajdonossal lehetett a
kérdőívet kitölteni. Kivételt képeztek viszont azok az esetek, ahol női és férfi
tulajdonosok is voltak: ezeknél a cégeknél két tulajdonost is lehetett kérdezni, csak az
egyik férfi és a másik nő kellett hogy legyen.
Az adott településeken a kérdezőbiztosok egy, a lekérdezendő kérdőívek számának
két-háromszorosának megfelelő címsort kaptak, a cég nevével, az adminisztrátor
nevével és telefonszámával. A kérdezőbiztosok telefonon vették fel leggyakrabban a
kapcsolatot, időpontot egyeztettek és úgy kérdezték le. Adott településeken
nemzetiségi és nemi kvóták is voltak megállapítva a megyei és település soros
statisztikai adatokat véve alapul. így a kérdezőbiztosok azt is be kellett hogy tartsák,
hogy adott településen hány nőt, hány férfit kérdeznek meg, illetve hány román vagy
magyar nemzetiségűt.
4. táblázat: Példa kvótalapra
Csomag

Réteg

Település

Terület

13

Hargita-város

Maroshévíz

Gyergyó

Kérdőív
összesen
24

Ebből férfi

Ebből nő

13

11

Ebből román
nemzetiségű
18

A terep kihívásai és a célcsoport nehezen elérhető volta miatt a kutatás folyamán
úgynevezett

válság-menedzsment

típusú

döntést

hoztunk,

miszerint

a

kérdezőbiztosok hólabdás mintavétellel is felkereshetik a vállalkozókat és kitölthetik a
kérdőíveket. Azaz a kérdezőbiztosoknak lehetőséget adtunk, hogy a kapott céglista
mellett egy ismerős vagy már lekérdezett vállalkozótól is kérhettek további
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vállalkozókhoz elérhetőséget, ajánlást. Ezt alapvetően a városi településeken kérdezők
alkalmazták. Természetesen ez a döntés a reprezentativitást tekintve vet fel
kérdéseket, viszont így is megtettünk mindent, hogy minél heterogénebb legyen a
vállalkozók egy kérdezőbiztos által megkérdezett csoportja. Például kikötés volt, hogy
az ajánlott cég nem lehet ugyanolyan tevékenységi területű (pl. ne csak IT cégeket
vagy asztalosműhelyeket, pékségeket stb. kérdezzünk).
4.2.3. Kérdezőbiztosok
A kérdezésben 47 kérdezőbiztos vett részt, akiket részben a kutatóintézet
kérdezőbiztos hálózatából toboroztak, részben pedig a saját személyes hálózatunkon
keresztül. Több egyetemi alap- vagy mesteri szak hallgató is részt vett a kutatásban.
5. táblázat: A kérdőíves kutatásban résztvevő kérdezőbiztosok
Hargita megye
Kovászna megye
Maros megye

Férfi
6
3
1

Nő
21
8
8

Összesen
27
11
9

A kérdezőbiztosok a kérdőívek kitöltésén kívül egy címkövetési listát is le kellett hogy
adjanak, amelyen rögzítették, hogy sikerrel jártak-e az adott cég esetében a
kapcsolatfelvételt tekintve, sikerült-e a lekérdezés, és ha igen, hány kérdőívet töltöttek
ki. Illetve a válaszoló telefonszámát is fel kellett tüntetniük, mivel a címkövetési lista
alapján ellenőrizték a kérdezőbiztosokat. Noha a kérdezőbiztosok munkája nem volt
egyszerű – a vállalkozók például több esetben is lemondták és elhalasztották,
elnapolták a kérdezés idejét, vagy az adminisztrátorok nem segítettek a vállalkozó
kontaktálásában stb. –, a kérdezőbiztosok mind nagyon kitartó és alapos munkát
végeztek.
Mivel megkérdezésen alapuló adatgyűjtés zajlott, a kérdőíveket kérdezőbiztosok
szemtől szemben kérdezték le és töltötték ki a kérdőíveket, nem lehetett sem
telefonon kérdezni, sem önkitöltős módon válaszolni a kérdésekre. A lekérdezés
átlagosan 20-35 percet vett igénybe.

4.3. On-line kérdőíves kutatás
Az on-line kérdőíves kutatás során azt az űrt szerettük volna pótolni, ami módszertani
és operacionalizálási döntéseink nyomán keletkezett: nagyon sok önfoglalkoztató,
egyszemélyes mikrovállalkozás tulajdonosa kimaradt az 1200 fős megkérdezés
fókuszából. Az on-line kutatásnak négyes célja volt.
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Elsősorban az anyavállalkozókat céloztuk meg, és ezáltal azt a célunkat is
megvalósítottuk, hogy kizárólag nőkre fókuszáltunk. A kutatásnak ez volt az a
része, ami sajátosan a női lét egyik meghatározó jelenségére fókuszált: az
anyaság és a munkaerő-piaci szerep, a vállalkozói lét összeegyeztethetősége.



Ugyanakkor a PFA, AI, II, AF formában bejegyzett kis cégek tulajdonosainak
tapasztalataira, véleményére is kiváncsiak voltunk, akik sok esetben egy főállás
mellett működtetik vállalkozásukat és a kutatás többi részéből teljesen
kimaradtak.



Noha a teljes kutatás Székelyföld léptékre volt tervezve, az on-line kutatási
alternatíva azt is lehetővé tette, hogy túllépjünk a földrajzi határokon, és a
Hargita, Kovászna megyék határain és Maros megye keleti részén kívül élő
vállalkozókat is megkérdezzük.



Végül pedig egy nem titkolt célunk volt ezzel az on-line kérdőívvel: az egész
kutatást szerettük volna széles körben ismertté tenni, és ez az on-line kérdőív,
valamint

a

számtalan

sajtóvisszhangja

a

tájékoztató

körútnak

és

médiamegjelenéseknek úgy véljük a kutatás szélesebb körű társadalmi
tematizálása is megvalósult, ami messze túlmutat a kutatás eredményein és
lehetőségein.
Az on-line kutatás 2018. október 8-28. között zajlott. A személyes kérdőív képezte az
on-line kérdőív kiindulási alapját, főleg a későbbi összehasonlíthatóság végett,
ugyanakkor sok, kifejezetten csak az anyavállalkozókra vonatkozó kérdés is
belekerült. A kutatás eredményeiről a 7. fejezetben számolunk be részletesen.

4.4. Fókuszcsoportos kutatás
A kvantitatív, survey típusú kutatás mellett fontosnak láttuk alkalmazni a kvalitatív
módszerek közül a fókuszcsoportos interjút is. A fókuszcsoportos interjút, mely
kifejezetten információszerző, megismerő célú kutatási módszer, és melynek
segítségével úgy véltük, hogy a kérdőíves felmérés mellett még részletesebben és még
mélyebben sikerül feltárni a vállalkozók véleményét és személyes vállalkozói
motivációjukat, narratíváikat. A fókuszcsoportos interjú tulajdonképpen egy
kerekasztal beszélgetéshez hasonlítható, ahol mindenki véleménye egyformán fontos
és érdekes, viszont nem kell a véleményeknek sem egymáshoz alakulniuk, sem
egymáshoz kapcsolódniuk. Így minden résztvevőnek volt lehetősége a saját történetét
elmesélni.
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Öt fókuszcsoportos beszélgetésre került sor, négy Székelyföldön és egy Kolozsváron. A
székelyföldieken egyenként 8 vállalkozó vett részt, és mindegyik körülbelül 2 órát
tartott.
6. táblázat: A fókuszcsoportokról
1.

Típus
Női fókuszcs.

2.

Női fókuszcs.

3.

Női fókuszcs.

4.

Férfi fókuszcs.

5.

Családbarát bank
fókuszcs.

Hely
Gondűző Étterem, Székelyudvarhely,
Hargita megye
Inkubátor Ház,
Sepsiszentgyörgy, Kovászna megye
Magyar Nemzeti Kereskedőház,
Marosvásárhely, Maros megye
Csíki Vállalkozók Egyesülete Székház,
Csíkszereda, Hargita megye
K+ Közösségi tér, Kolozsvár

Idő
2018. július 23., 16.0018.00.
2018. szeptember 18.,
16.30-18.30.
2018. október 18.,
16.00-18.00.
2018. szeptember 19.,
15.00-17.00.
2018. október 29.,
18.00–20.00

Mindhárom megyében, Hargita, Kovászna és Maros megyében egy-egy vállalkozónői
fókuszcsoportos beszélgetésre került sor, illetve beiktattunk egy férfi vállalkozós
fókuszcsoportos beszélgetést, amelyen Hargita és Kovászna megyékben tevékenykedő
férfi vállalkozók vettek részt. Ez a negyedik fókuszcosportos beszélgetés sok
szempontból hasznosnak bizonyult a kutatás egészét tekintve. Az utolsó, a kolozsvári
fókuszcsoportos beszélgetésen 12-en vettek részt, vegyesen férfi és női vállalkozók, a
célja pedig az volt, hogy a családbarát bank fogalmát körüljárjuk. A fókuszcsoportos
interjúk tanulságait a 8., a családbarát bankra vonatkozó megállapításainkat pedig a
9. fejezetben foglaljuk össze.
A moderátor 5 kérdéscsoportot vezetett fel, 12 a résztvevők mindenik kérdésre 2-4
percben válaszoltak. Mindegyik kérdéskört más-más személynél indítottunk, így nem
mindig ugyanaz a személy volt az első vagy az utolsó válaszoló. A beszélgetést
hanghordozón rögzítettük, amibe a résztvevők mind beleegyeztek. A fókuszcsoportok
elején a moderátor ismeretette a főbb szabályokat, majd nagyon jó hangulatú
beszélgetések alakultak ki, ahol a két óra eltelte után is minden résztvevő szívesen
folytatta volna tovább a eszmecserét.

4.4.1. A fókuszcsoport résztvevői
A fókuszcsoportos beszélgetések szervezésével13 a legfőbb szándékunk az volt, hogy
belelássunk a vállalkozói lét kihívásaiba, sikereibe, megtudjuk, hogy mi motiválja a
nőket (és férfiakat) vállalkozásuk indítására, illetve hogyan mesélnek magukról,
megvalósításaikról, sikereikről.

12 A fókuszcsoportos beszélgetések alapjául szolgáló fókuszfonal a 8.fejezetben, az elemzés részben olvasható.
13 A résztvevők toborzásának nem könnyű feladatát Györgyei Szabó Magdolna vállalta fel.
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A beszélgetésben részt vevőkkel szemben négy fő elvárásunk volt:


legyen nő (illetve a férfi fókuszcsoport esetében: férfi)



legyen egy vállalkozás hivatalos tulajdonosa



aktívan vegyen részt a vállalkozás vezetésében



az elmúlt három évben ez a vállalkozás legyen a fő tevékenysége

Ugyanakkor a toborzásánál az alábbi kvótát is alkalmaztuk (7. táblázat): célunk volt,
hogy minél szélesebb életkori kategóriák képviseltessék magukat a beszélgetésen, és
falun élő vállalkozók is részt vegyenek a fókuszcsoportos beszélgetéseken.
7. táblázat: A toborzásnál alkalmazott kvóta
Életkor

Városon élő

Falun élő

Összesen

30 évnél fiatalabb

3

1

4

30-39 éves

4

2

6

40-49 éves

3

3

6

50 éves és idősebb

2

2

4

12

8

20

Összesen

A kutatás módszertanilag egy nagyon alapos, leíró és magyarázó elemzéshez
szükséges adathalmaz gyűjtését tette lehetővé, és úgy véljük, megalapozott a témában
egy sor további hasonló típusú vizsgálódást. A felvázolt módszertan lehetővé tette,
hogy egy alapkutatás megvalósuljon, amely majd kiinduló pontot jelenthet sokféle
kutatói, közösségfejlesztői, policy típusú érdeklődésnek és megvalósításnak.
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5. Székelyföldi vállalkozók és
népszámlálási adatok tükrében

vállalkozónők

a

A romániai magyarok gazdasági helyzete a román nemzetiségűekhez viszonyítva
romlott az elmúlt évtizedekben. Erre utalnak azok a vizsgálatok (Csata, 2017; Veres,
2013), amelyek népszámlálási, munkaerő-felvételi (Labour Force Survey), illetve
egyéb nagymintás adatok alapján rámutattak arra, hogy a rendszerváltás után
tartósnak bizonyult a román és a romániai magyar népesség közötti gazdasági
egyenlőtlenség. Fennmaradt a foglalkoztatási és aktivitási különbség, az etnikai
bérrés, sőt, mi több, az is kimutatható, hogy az erdélyi magyarok társadalmi
struktúrában betöltött relatív pozíciói is egyre rosszabbak. Bár korábban egyes
kutatók úgy fogalmaztak, hogy a helyzet inkább vegyes, mint rossz – azaz a magyarok
nem csak a magas, hanem a nagyon alacsony, deprivált társadalmi csoportokban is
alulreprezentáltak (Kiss, 2014; Veres, 2014) –, ez a helyzet is tovább romlott: a
magyar dolgozók egyre nagyobb arányban vannak jelen az alacsonyabb státusú
csoportokban, míg kiszorulásuk a felsőbb kategóriákból folytatódik.
A többségi és kisebbségi magyar közösség közötti gazdasági egyenlőtlenségek többféle
tényezőnek tulajdoníthatók. A korábbi, kommunista rendszerre visszavezethető
strukturális hátrányok – a diktatúra során alkalmazott diszkrimináció vagy az
iskolázottság egyenlőtlenségeinek – jelentősége csökken. Ehelyett és ezek mellett a
gazdasági hátrányokat a székelyföldi régió általánosabb és rosszabb gazdasági
mutatói, a magyarok egyre növekvő arányának tömörülése egy tömbben, valamint a
román nyelvtudás hiánya is magyarázzák (Csata, 2017).
Nem csak az erdélyi magyarság kapcsán, hanem a világ számos pontján, ahol
kisebbségek élnek – legyenek azok etnikaiak, őshonosok vagy bevándorlók –
tekintenek a vállalkozásokra mind maguk az érintettek, mind pedig a szakértők és
döntéshozók – mint a gazdasági tevékenységnek az a formája, amely révén e
gazdasági hátrányok kompenzálhatók. Alacsonyabb foglalkoztatottsági mutatókkal,
valamint lényeges bérréssel küzdő csoportok számára kínálkozó lehetőség az
önfoglalkoztatás, melynek révén nem csak munkára lehet szert tenni, hanem
korrigálni

is

a

hátrányokat,

áttörni

az

üvegplafont

és

javítani

az

esélyegyenlőtlenségeket. Az erdélyi magyar népesség körében a vállalkozási
hajlandóság nem magasabb a románok körében mértnél, és a rendelkezésre álló
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adatok alapján nem is mutatható ki az, hogy az önálló tevékenység révén
kompenzálhatók lennének a gazdasági hátrányok.
Míg a gazdasági és társadalmi rétegződésbeli egyenlőtlenségek egyre nagyobb
érdeklődésre tartanak számot mind a kutatók, mind pedig az érdeklődő közvélemény
részéről, e megközelítések nagy része nem vizsgálja a kérdést a nemi egyenlőtlenségek
perspektívájából. A nemzetközi szakirodalomban már-már közhelynek tekinthető,
vállalkozási hajlandóságban kimutatható ún. gender gap (nemi rés, szakadék) az
erdélyi magyar, de jóformán még a romániai vizsgálatoknak sem képezi tárgyát. Az
erdélyi magyar népesség körében a 2010-es évek elején egy nőnek átlagosan 2,6-szor
nagyobb esélye volt, mint egy férfinak alacsonyabb jövedelmi kategóriába kerülni
(Geambașu, 2008), valamint azt is tudjuk, tapasztaljuk, akár mindennapi életünk
során is, hogy lényegesen kevesebb nő, mint férfi indít vállalkozást.
Kutatásunk éppen ezért a fentiekben jelzett hiányosságot kívánja pótolni egy szűkebb
népességszegmens vonatkozásában: arra szeretne választ adni, hogy miként
jellemezhető a székelyföldi társadalomban élő vállalkozónők helyzete. Ebben a
fejezetben a rendelkezésünkre álló népszámlálási adatok segítségével törekszünk arra,
hogy megfelelő kontextusba helyezve megvizsgáljuk, milyen változók és jellemzők
révén írható le ez a társadalmi csoport. Elemzésünkben a két utolsó (2002-es és 2011es) romániai népszámlálás egyéni szintű anonimizált adatbázisát14 használjuk és az
ebben foglalt változók révén törekszünk egy minél teljesebb, ugyanakkor azonban
komparatív kép megrajzolására.
A népszámlálási adatok használata egyszerre jelenti a nagy minta nyújtotta
lehetőségeket és a mérési módszerből fakadó korlátokat is. A mi munkánkat két dolog
nehezítette. A legfontosabb nehézséget az jelentette, hogy a 2002-es népszámlálási
adatbázissal ellentétben a 2011-ben a vállalkozók és az önfoglalkoztatók nem láthatók
külön, hanem mindkét foglalkoztatási formát az ún. self-employed, vagyis az
önfoglalkoztatók címke alá soroltak be. Vagyis míg 2002-ben például megállapítható
az,

hogy

általánosságban

az

önállóan

dolgozóknak

körülbelül

egynegyede

(alkalmazottat is foglalkoztató) vállalkozó, a kétharmaduk pedig önfoglalkoztató, e
két csoport a 2011-es adatokban együttesen jelenik meg.
A fejezet négy részből épül fel. Az első kettő a kontextus megrajzolásához ad
támpontokat. Ezekben először Románia munkapiacának és foglalkoztatásának
helyzetét tekintjük át európai összehasonlításban EUROSTAT- és népszámlálási

14 Az adatbázisokat a Minnesotai Egyetem IPUMS International nevű projektjének keretében rendelkezésre
bocsátott 10%-os népszámlálási minták képezik, melyek minden kutató által letölthetők innen:
https://international.ipums.org/international/.
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adatok segítségével, majd Romániában az egyes társadalmi csoportok foglalkoztatási
helyzetének komparatív leírását nyújtjuk. A harmadik és a negyedik rész először
általánosságban, a legfontosabb, népszámlálásból is kinyerhető változók mentén
jellemzi a székelyföldi férfi és női vállalkozókat, majd egy tipológia révén mutatja be
annak meghatározó csoportjait.

5.1. A kontextus: Románia főbb munkapiaci indikátorai
európai összehasonlításban
Európai kitekintésben és a munkaerőpiac vonatkozásában Románia és kiemelten a
romániai nők legnagyobb problémája az inaktivitás. A munkanélküliség tehát nem
csak most, a munkaerőhiány idején nem a gazdasági nehézségek fő eredője, hanem
10-15 évvel ezelőtt sem volt az. Az inaktívak nem is dolgoznak és nem is keresnek
munkát, vagyis nem részei az adott gazdaság rendelkezésére álló munkaerőnek.
Az EU-ban a két időpont között a 2008-ban kezdődött válság ellenére is javult mind a
foglalkoztatotti, mind az aktivitási ráta, vagyis egyre többen kerültek be a
munkapiacra, csak a munkanélküliség nőtt valamelyest. A növekvő munkanélküliség
jobban érintette a férfiakat, mint a nőket. A nők 2011-re „kiheverték” a válság hatásait
mind az inaktivitási, mind a munkanélküliségi ráta vonatkozásában, sőt, a 2002-es
szint fölé is javult a munkapiaci helyzetük.
6. ábra: A 15–64 éves népesség munkapiaci státusa az EU-ban és Romániában 2002-ben és 2011-ben,
nemek szerint (%)
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Forrás: a szerző számításai az EUROSTAT (LFS) és a romániai népszámlálási adatok alapján
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Romániában mindkét időpontban mindhárom mutató rosszabb helyzetben volt az
EU-s értékekhez viszonyítva. A legtávolabb az EU-átlagtól az aktivitási/inaktivitási
ráta szempontjából van a romániai munkaerőpiac. A munkanélküliségi ráta mindkét
időpontban még jobb is, mint az EU-s: aki már belépett a munkapiacra, azt nem
érintette sokkal súlyosabban a munkanélküliség. A két időpont között Romániában
javult a foglalkoztatottság, csökkent a munkanélküliség, de az aktivitási ráta nem
változott.
Ami

a

gazdasági

aktivitás

nemi

különbségeit

illeti,

az

EU-ban

főleg

a

foglalkoztatásban és az inaktivitásban mutatható ki, viszont mindkét olló záródott
2002 és 2011 között. A munkanélküliségben nem volt lényeges nemi eltérés.
Romániában a gazdasági aktivitás nemi különbségeiről az mondható el, hogy az EUban mérthez hasonló foglalkoztatási és (in)aktivitási szakadék van, de az nem
csökkent, hanem nőtt 2002 és 2011 között.
Összegzésképpen elmondható, hogy akárcsak a Romániát általában, specifikusan a
romániai nők munkaerő-piaci helyzetét leginkább megnehezítő tényező az inaktivitás.

5.2. A munkaerőpiac helyzete Romániában és a székelyföldi
megyékben
Ebben az alfejezetben, mintegy közelítve a fókuszt a székelyföldi vállalkozónőkre, de
még mindig a kontextus megrajzolásánál maradva, azt vizsgáljuk meg, hogy miként
írható le a romániai munkaerőpiac a fentiekben is használt három indikátor mentén:
foglalkoztatottság, munkanélküliség és aktivitás. Nem csak a teljes országos
munkapiacra koncentrálunk, hanem az egyes főbb csoportokhoz egymáshoz
viszonyított helyzetét is elemezzük: az etnikai, város-vidék különbségek mellett első
ízben vetjük össze a székelyföldi adatokat az országosakkal.
A három legnépesebb romániai etnikai csoport helyzetének összehasonlítását az
alábbi ábra tartalmazza, és abból jól látható, hogy a legsérülékenyebb helyzetben a
romák vannak. Összességében a román nemzetiségűek vannak a legjobb relatív
pozícióban,

hiszen

körükben

például

a

magyaroknál

is

magasabbak

a

foglalkoztatottsági és aktivitási mutatók. A románok munkanélküliségi kockázata
viszont magasabb annál, mint amit a magyarok körében mértek a népszámlálások.
2002 és 2011 között csökkent a két nemzetiség közötti szakadék, hiszen például a
foglalkoztatottság a magyarok körében 16, a románok körében viszont csak 10%-kal
nőtt. Ugyanígy, egy évtized alatt a magyarok körében erősebben (18%-kal) nőtt az
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aktivitási ráta, mint a románok körében (8%). Tehát 2002 és 2011 a romániai
románok és magyarok között szűkült a rés mind a foglalkoztatás, mind pedig az
aktivitás/inaktivitás terén.
7. ábra: A romániai 15–64 éves népesség munkapiaci státusa 2002-ben és 2011-ben,
nemzetiségi csoportok szerint (%)
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Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

A város-vidék közötti eltérésekről munkapiaci viszonylatban 2002-ben még alig
beszélhetünk. Míg városon alacsonyabb volt a foglalkoztatottság és magasabb a
munkanélküliségi arány, a falusi népesség hátránya némileg a magasabb
inaktivitásban mutatkozott meg. 2011-re megnőtt a városi lakosság foglalkoztatása, és
nagyobb ütemben nőtt az aktivitási ráta is, mint falun, így 2011-re a vidék-város
szakadék is nőtt a gazdasági aktivitás terén.
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8. ábra: A romániai 15–64 éves népesség munkapiaci státusa 2002-ben és 2011-ben,
településtípus szerint (%)
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Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

Székelyföld15 országos helyzethez viszonyított munkaerő-piaci adatai rímelnek arra,
amit a romániai-európai összehasonlítás alapján látunk (9. ábra). A legnagyobb
nehézséget a magasabb inaktivitás jelenti. 2002-ben Székelyföldön az országos
helyzethez viszonyítva nem csak az aktivitás volt alacsonyabb, hanem a foglalkoztatás
is, és ez 2011-re sem változott lényegesen. Mindkét időpontban mintegy 3-4
százalékpontos különbség volt kimutatható a székely és a romániai értékek között.
Mindazonáltal a két népszámlálás között Székelyföldön, akárcsak a teljes romániai
munkaerőpiacon, javultak a munkapiaci mutatók: nőtt a foglalkoztatás és az aktivitás
és csökkent a munkanélküliség. Kiemelendő ugyanakkor, hogy hétköznapi
tapasztalataink alapján megfogalmazott feltételezéseinkkel ellentétben a nemi rés
mindkét időpontban és mindhárom mutató tekintetében nagyobb volt a teljes
romániai munkaerőpiacon, mint Székelyföldön.

15 Székelyföld alatt a rendelkezésre álló népszámlálási adatok elemzése kapcsán Hargita, Kovászna és Maros
megyét értjük.
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9. ábra: A székelyföldi (HR, CV, MS megyei) és romániai 15–64 éves népesség munkapiaci státusa,
2002-ben és 2011-ben, nemek szerint (%)
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Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

Kiemelendő ugyanakkor, hogy hétköznapi tapasztalataink alapján megfogalmazott
feltételezéseinkkel ellentétben a nemi rés mindkét időpontban és mindhárom mutató
tekintetében nagyobb volt a teljes romániai munkaerőpiacon, mint Székelyföldön.
Összességében tehát elmondható, hogy a székelyföldi munkaerőpiac országos
helyzethez viszonyított hátránya az aktivitás alacsonyabb fokához köthető, a nőket
érintő fokozottabb munkaerő-piaci egyenlőtlenségekről viszont – a három mutató
szintjén legalábbis – nem beszélhetünk a székelyföldi régió vonatkozásában.
A székelyföldi és országos adatok közötti további nagy különbség a rurális-urbánus
szakadék. Míg országos szinten az mindössze 3-4 százalékpont, a 3 székelyföldi
megyében 2002-ben 11 százalékpont (a foglalkoztatottsági és az aktivitási ráta
esetében), 2011-ben pedig valamivel alacsonyabb, 7-8 százalékpont volt. A
munkanélküliségi arány tekintetében korábban kisebb a különbség, az 2011-re 0,8
százalékpontosra nő (az alábbi, 10. számú ábra csak a székelyföldi adatokat
tartalmazza).
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10. ábra: A székelyföldi 15–64 éves népesség munkapiaci státusa, 2002-ben és 2011-ben, településtípus
szerint (%)
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Forrás: a szerző számításai az EUROSTAT (LFS) és a romániai népszámlálási adatok alapján

A fentiekben tehát láttuk, hogy Székelyföld országos összehasonlításban is
hátrányokkal

küzd,

elsősorban

a

magasabb

inaktivitásnak

köszönhetően.

Mindazonáltal azonban a székelyföldi régióban a foglalkoztatottság és az inaktivitás
terén mért nemi egyenlőtlenségek nem nagyobbak annál, mint amit országosan
regisztráltak a népszámlálások. Az alábbiakban azt vizsgáljuk meg, hogy a
foglalkoztatott, 15–64 év közötti összes, illetve férfi és női népesség hogyan oszlik meg
az egyes foglalkoztatotti státusok között. Ismét fel kell hívni az olvasók figyelmét arra,
hogy a 2002-es és a 2011-es adatbázisok csak részben összehasonlíthatók, mivel
utóbbiban nem csak az önálló tevékenységet végzők jelennek meg összevont
csoportként, hanem az amúgy nem túl népes szövetkezeti dolgozók kategóriája sem
jelenik meg (8. táblázat).
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8. táblázat: 15–64 év közötti foglalkoztatott népesség státusa országos szinten és a Székelyföldön,
2002-ben és 2011-ben (%)
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Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

Székelyföldön 2002-ben közel 10 százalékponttal volt magasabb a nők körében az
alkalmazottak aránya, mint a férfiak körében, az önállóan dolgozó nők aránya pedig
kevesebb, mint fele az önállóan dolgozó férfiakénak (a vállalkozók esetében ez éppen
a fele, a sokkal népesebb csoportot jelentő önfoglalkoztatók esetében pedig majdnem
háromszoros a férfiak körében annak valószínűsége, hogy önállóan dolgozzanak). A
nem fizetett családi-háztartási dolgozók is magasabb arányt képviseltek a férfiak
körében (2 százalékpontos különbséggel). 2011-re azonban radikális változás történt:
gyakorlatilag kiegyenlítődött az alkalmazottként dolgozók aránya a férfiak és a nők
között, az önállók tekintetében pedig megmaradt a 3-as szorzó. Ezzel párhuzamosan
megfordult a trend és a helyzet a nem fizetett családi dolgozók tekintetében: több
mint 4-szeres a nők körében ezek előfordulási aránya.
Közel egy évtized alatt a három székelyföldi megyében 4,4 százalékponttal csökkent a
dolgozók körében az alkalmazottként dolgozók aránya. Ezzel párhuzamosan viszont
kiszélesedett az önállóan dolgozók aránya: 8-ról 12%-ra nőtt. Ezen a népességen belül
nem látjuk, hogy ez a növekedés differenciáltan miként érintette a vállalkozókat és az
önfoglalkoztatókat, mert 2011-ből nem áll rendelkezésünkre ilyen bontásban egyéni
és anonimizált adat. A teljes székelyföldi népesség szintjén a családban fizetetlenül
dolgozók aránya nem nőtt számottevően (mindössze 0,8 százalékponttal), viszont
ennek ugrásszerű elnőiesedése következett be).
Az országos adatokkal való összehasonlításból kiderül, hogy a Székelyföldön
összességében szívesebben (vagy nagyobb arányban) dolgoznak az emberek
alkalmazottként. 2002-ban nagyobb a két érték közötti különbség (8,8 százalékpont).
A rés 2011-re valamelyest szűkült (2,5 százalékpontra), de megmaradt. Az önállóan
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dolgozók 2002-ben a romániai munkaerőpiacon 3,4 százalékponttal magasabb
arányban jelentek meg a foglalkoztatottak csoportjában (11,4 vs. 8%), de ez a
különbség gyakorlatilag eltűnt 2011-re (0,4 százalékpontra csökkent). Az adatok azt
mutatják, hogy a családon belüli nem fizetett munka csak Székelyföldön nem volt
„nőies” 2002-ben (vagy legalábbis valamilyen helyi mérési sajátosság lehet az eltérés
mögött). A teljes romániai munkaerőpiacon már 2002-ben is több mint 6
százalékponttal magasabb volt a férfiak körében az ebben a státuszban dolgozók
aránya, mint a nők körében. Ez a nemi rés viszont több, mint 11%-ra nőtt 2011-re:
csökkent a férfiak körében és stagnált a nők körében. Összességében Romániában
csökkent ezeknek az aránya a két időpont között.
Összegzésképpen elmondható, hogy míg a 2000-es évek elején a székelyföldi aktív
lakosság nagyobb valószínűséggel dolgozott alkalmazottként, mint az „átlag
romániai”

foglalkoztatott,

a

vállalkozói

hajlandóság

tekintetben

2002-ben

kimutatható székelyföldi „hátrányt” gyakorlatilag ledolgozta a három székelyföldi
megye 2011-re (hogy ez milyen arányban tulajdonítható a vállalkozások, illetve az
önfoglalkoztatási formák terjedésének, az ezekből az adatokból nem állapítható meg).
Az önálló munkavégzés viszont nagyobb ütemben terjedt el a férfiak, mint a nők
körében, hiszen mind a székelyföldi 2002-es, mind pedig az országos adatokhoz
képest sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki férfiként önállóan
dolgozzék, mint annak, hogy nőként hasonlóan járjon el (Romániában ez a szorzó 3,3,
míg Székelyföldön 4,3). Végül, míg Romániában az alapvetően feminizáltnak számító
családi fizetetlen munka előfordulási aránya csökkent a két népszámlálás között (és a
nemi rés mélyült), Székelyföldön valamelyest nőtt, de csak a nők körében.

5.3. Székelyföldi férfi és női vállalkozók profilja 2002-ben és
2011-ben
Kutatási témánk szempontjából az eddigi elemzések egyik legfontosabb megállapítása
az, hogy az inaktivitási különbségek mellett a székelyföldi helyzet országos adatokkal
történő összehasonlítása azt mutatja, hogy a három székely megyében az önálló
tevékenységet folytató egyének körében sokkal (mintegy háromszor) magasabb a
férfiak, mint a nők aránya. Az alábbi két ábra a 2002-es és a 2011-es helyzetet
szemlélteti.
A 11. ábra azt mutatja, hogy mi az egyes foglalkoztatotti státuszba tartozók nemi
összetétele, vagyis 100 alkalmazottból, önfoglalkoztatóból és így tovább hány férfi és
hány nő. Ez a bontás azt segít láttatni, hogy melyek a leginkább maszkulin, feminin,
illetve vegyes foglalkoztatotti formák. Székelyföldön a legkiegyensúlyozottabb státusz
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az alkalmazotti. Az önfoglalkoztatóknak közel 80%-a férfi, a vállalkozóknak csak
62%-a.
11. ábra: Székelyföldi és romániai foglalkoztatottak
státusz és nemek szerinti összetétele 2002-ben (%)
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Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

A 12. ábrán az egyes státuszok nemi eloszlása látható a 2011-es népszámlálás adatai
szerint. A korábbi adatokhoz viszonyítva Székelyföldön tovább erősödött az önálló
gazdasági tevékenység maszkulin jellege, és jól látható, ez a férfidominancia erősebb
Székelyföldön, mint országosan. 2002-ben 100 önfoglalkoztatóból 21 volt nő és 100
vállalkozóból 27. A nemi egyenlőtlenségek szempontjából az országos vállalkozói
népesség nemi összetétele mutatja a „legjobb” képet: 100, alkalmazottakkal működő
vállalkozó közül 31,5 volt nő. 2011-re csökkent a nők jelenléte az önállók populációján
keresztül mind országosan, mind pedig a Székelyföldön. Markánsan elnőiesedett
viszont a fizetés nélkül a családban dolgozók csoportja (Székelyföldön 100-ból 77,6
nő, Romániában pedig valamivel kevesebben, 69-en).
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12. ábra: Székelyföldi és romániai foglalkoztatottak státusz és nemek szerinti összetétele 2011-ben (%)
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Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

5.3.1. Az önállók településtípus szerint
A 2002-es adatok alapján látható, hogy a vállalkozás alapvetően urbánus jelenség
volt, az önfoglalkoztatás viszont rurális. Összességében az önfoglalkoztatás kevésbé
elterjedt Székelyföldön, de egyben kiegyensúlyozottabb is falu-város viszonylatban. A
fizetetlen családi dolgozókat is lényegében a falusi társadalmakban találjuk, bár
Székelyföldön lényegesen alacsonyabb az előfordulásuk, mint az országban általában.
Összességében a 2002-es állapotokról elmondható, hogy Székelyföldön a romániai
országos adatokhoz viszonyítva rurális környezetben magasabb volt az alkalmazottak
és alacsonyabb az önfoglalkoztatók aránya, miközben a vállalkozás indítás alapvetően
urbánus jelenség. Fizetetlen családi alkalmazottakkal lényegében csak falvakon
találkozunk, bár országos szinten lényeges (több mint másfélszeres) az előfordulásuk,
mint Székelyföldön.
2011-ben (13. ábra) már csak összevontan látjuk a vállalkozókat és önfoglalkoztatókat.
A vállalkozók és önfoglalkoztatók kétharmada falun élt (és dolgozott). A 13. ábra azt
mutatja, hogy Székelyföldön és országosan 100 alkalmazottból hányan élnek falun és
49

városon, és ugyanígy, az önállók hány százaléka vidéki és hány százaléka városi. Míg
abban a tekintetben nem sok különbség van Székelyföld és az országos szint között,
hogy az önállók kétharmada vidéken él, az alkalmazottak körében sokkal magasabb a
városi dolgozók aránya a Székelyföldön, mint országosan.
13. ábra: A foglalkoztatott, 15–64 év közötti populáció településtípus szerinti összetétele Székelyföldön
és Romániában 2011-ben (%)
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A legnagyobb változás 2002 és 2011 között az volt, hogy míg a 2000-es évek elején
Székelyföldön

a

falusi

közösségek

foglalkoztatott

népességének

70%-a

alkalmazottként, 18%-a fizetetlen családi alkalmazottként dolgozott, és csupán
egytizede volt önálló (szemben az országos szintű egyötöddel), a székelyföldi rurális
társadalomban 2011-re majdnem megduplázódott a vállalkozók és önfoglalkoztatók,
valamint csökkent az alkalmazottak aránya. A városokban nem változott a
foglalkoztatottak státusz szerinti aránya.
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5.3.2. Az önállók életkor szerint
2002-ben az önállók mind országos szinten, mind pedig a Székelyföldön idősebbek
voltak az alkalmazottaknál, de a székelyföldi vállalkozók fiatalabbak voltak az átlag
romániai vállalkozónál.
9. táblázat: 15–64 év közötti foglalkoztatott népesség korcsoportok szerint Székelyföldön,
2002-ben és 2011-ben (%)
2002

2011

Alkalmazottak

Önállók

Összesen

Alkalmazottak

Önállók

Összesen

15–19 év

2,6

1,2

3,0

0,5

1,3

0,7

20–24 év

12,6

6,9

12,1

8,6

5,4

7,8

25–29 év

16,0

13,1

15,6

12,3

7,2

10,9

30–34 év

18,0

16,8

17,5

15,6

10,9

14,9

35–39 év

12,1

13,4

11,9

16,2

13,0

15,6

40–44 év

13,5

14,9

13,3

17,4

15,0

16,8

45–49 év

14,0

14,6

13,8

10,4

10,0

10,2

50–54 év

8,7

10,9

8,9

10,7

10,9

10,8

55–59 év

2,3

5,0

2,9

7,0

11,7

8,2

60–64 év

0,4

3,3

1,0

1,4

14,5

4,1

Összesen

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Ahogy az az 9. táblázaton is látható, 2002-ben míg az önállók sokkal kisebb aránya
(21%-a) volt 30 év alatti fiatal, inkább az idősebb korosztályok jelennek meg nagyobb
súlyban. Az önállók átlagéletkorának növekedése még hangsúlyosabbá válik 2011-re,
amikor is az 55 év felettiek az alkalmazottaknak csak 8%-át, míg az önállóknak 26%át teszik ki. Ezzel párhuzamosan tovább csökken a 30 év alattiak súlya az önállóan
dolgozók körében, vagyis feltehetőleg alig van új belépő, vagy alacsonyabb lett 2011-re
a vállalkozási kedv a fiatalabbak körében. A 30 év alattiak aránya a vállalkozói
népességen belül, a romániai átlagtól eltérően viszont csak annyira csökkent,
amennyire általában csökkent a fiatalok súlya a munkavállalói populáción belül. Ezzel
ellentétben az idősek (55 év felettiek aránya) nagyon nagy mértékben nőtt az önállók
körében, nagyobb ütemben (42 vs. 61%), mint általában a dolgozók esetében. Vagyis
Székelyföld viszonylatában egyrészt csak annyira „tűnnek el” a fiatalok a vállalkozók
közül, amennyire elfogynak általában a dolgozók köréből, viszont sokkal nagyobb
mértékben jelennek meg az idősek az önállók csoportjában. Vagyis egyre idősödik a
vállalkozói populáció Székelyföldön, jobban, mint általában a munkavállalók
népessége.
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Országos szinten is egyre idősebbek lesznek az önállóan dolgozók. Az 55–64 éves
korcsoport 2002-ben az önállók 17%-át tette ki, 2011-re viszont ez az arány 29%-ra
emelkedett. Általában is csökkent a fiatalok aránya a dolgozói csoporton belül, de az
önállóké sokkal nagyobb ütemben zsugorodott (18 vs. 24%-os csökkenés). A romániai
foglalkoztatottak körében bekövetkezett idősödésnél jóval nagyobb mértékben
csökkent a 30 év alatti fiatalok, és jóval nagyobb mértékben nőtt az 55 év feletti
idősek aránya a vállalkozói populáción belül. Összegzésképpen elmondható, hogy
Székelyföldön részben az történik, ami általában a romániai munkaerőpiacon, vagyis
az idősek arányának növekedése a vállalkozói népességen belül, viszont az országos
helyzetnél kevésbé tűnnek el a fiatalok: sikerül megtartani a fiatalokat, kicsivel jobb
mértékben.
5.3.3. Az önállók nemek szerint
Országos szinten a nők hozzáférése az önálló munkavégzési formákhoz nagyon kis
mértékben javult: 100 önállóból 2002-ben 24,4, 2011-ben pedig 25,6 volt nő,
miközben általában is nőtt a nők súlya a foglalkoztatott népességen belül (mindkettő
4-5%). Ugyanígy egy évtized alatt a nők körében éppen csak annyit nőtt a vállalkozók
aránya, mint amennyivel a vállalkozói státusz gyakoribb lett az általános
foglalkoztatott népességen belül (8-9%-kal).
A 14. és 15. ábrán Románia országos adatait hasonlítottuk össze a székelyföldiekkel.
Mindkettő azt mutatja meg, hogy 100 foglalkoztatott férfiből és 100 foglalkoztatott
nőből hányan dolgoznak alkalmazottként, önállóként és fizetetlen családi dolgozóként
(az egyéb kategóriát, ami nem számottevő, elhagytuk). Országos szinten 2002 és 2011
között 6,5-ről 7,1%-ra emelkedett az önállók aránya a romániai foglalkoztatott női
népességen belül, Székelyföldön viszont ez az arány csak 4,2-ről 5,3%-ra emelkedett.
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14. ábra: A romániai, 15–64 év közötti foglalkoztatott népesség nemek és foglalkoztatási státusz
szerinti megoszlása (%)
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15. ábra: A székelyföldi, 15–64 év közötti foglalkoztatott népesség nemek és foglalkoztatási státusz
szerinti megoszlása (%)
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A 16. ábra abban különbözik az előzőtől, hogy ez az egyes foglalkoztatotti státuszok
nemek szerinti összetételét vizsgálja székelyföldi viszonylatban, vagyis azt mutatja
meg, hogy az egyes státuszokban mekkora a férfiak és nők aránya.
Míg az alkalmazottak csoportja a legkiegyensúlyozottabb a nemek szempontjából, az
önállók csoportja nagyon hangsúlyosan maszkulin. Míg 2002-ben 100 önállóból 22,6
volt nő, addig 2011-re az önállók csoportján belül a nők aránya egyötödre csökkent.
Ezzel szemben viszont a két időpont között több mint kétszeresére nőtt a nők aránya
a fizetetlen dolgozók csoportjában, vagyis míg 2002-ben egy erősen férfias
foglalkoztatotti státusz volt, egy évtized alatt a nőké lett a főszerep. Más szóval, míg
országos szinten stagnált, illetve minimálisan nőtt a nők lehetősége arra, hogy
önállóan dolgozzanak, Székelyföldön ez csökkenő, negatív tendenciát mutatott.
Székelyföldöm még annyival sem tudott a vállalkozók aránya nőni a női dolgozók
csoportján belül, mint amennyivel átlagosan nőtt a női foglalkoztatás. Ehelyett egyre
nagyobb arányban vállaltak fizetetlen családi dolgozói szerepet.
16. ábra: A székelyföldi, 15–64 év közötti foglalkoztatott népesség nemek és foglalkoztatási státusz
szerinti megoszlása (%)
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5.3.4. Az önállók iskolázottsága
Az iskolázottság szempontjából igencsak félrevezető az, hogy a vállalkozókat
összevonták az önfoglalkoztatókkal, hiszen az utóbbiak lényegesen alacsonyabb
iskolázottságúak, mint az előbbiek. Így összevonva olybá tűnik, mintha a vállalkozók
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körében a 8 általánost vagy annál kevesebbet végzettek lennének túlsúlyban, holott
erről szó sincs.
10. táblázat: A romániai, 15–64 éves foglalkoztatott népesség
foglalkoztatotti státusz és iskolázottság szerinti megoszlása (%)
2011

2002
Kevesebb,

8 ált.

mint 8

Közép

Posztliceális

Felsőfokú

Összesen

fokú

Kevesebb,

8 ált.

Középfokú

Posztliceális

Felsőfokú

Összesen

mint 8

ált.

ált.

Önállók

17,5

9,3

7,0

5,9

9,2

0,0

28,9

19,7

10,8

6,5

5,9

12,0

Alkalmazottak

45,0

68,8

88,3

93,5

90,6

40,0

36,0

55,0

83,1

91,5

93,5

78,6

30,6

20,7

4,4

0,6

0,2

60,0

33,2

24,7

6,0

2,0

0,6

9,1

6,9

1,3

0,2

0,1

0,0

0,0

1,8

0,6

0,2

0

0

0,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fizetetlen
családi
dolgozók
Egyéb
Összesen
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A 2002-es szétbontott adatokból látjuk, hogy a vállalkozók körében kilencszer
magasabb a diplomások aránya, mint az önfoglalkoztatók csoportjában, ugyanakkor
viszont míg az önfoglalkoztatók közel 60%-a legfeljebb 8 osztályt végzett el, addig
ugyanez a képzettségi szint a vállalkozók 8%-ára volt igaz (10. táblázat). A két
népszámlálás között nőtt az önállóan dolgozók körében a középfokú, meg a felsőfokú
végzettek aránya, de csak olyan mértékben, mint amilyenben általában a dolgozók
iskolázottsága nőtt az egy évtized alatt.
11. táblázat: A székelyföldi, 15–64 éves foglalkoztatott népesség foglalkoztatotti státusz és iskolázottság
szerinti megoszlása (%)
2011

2002
Kevesebb,
mint 8
ált.

8
ált.

Közép
fokú

Posztliceális

Felsőfokú

Összese
n

Kevesebb,
mint 8 ált.

8
ált.

Középfokú

Posztliceális

Felsőfokú

Összesen

Önállók

10,2

22,1

54,5

3,4

9,8

100,0

9,6

29,1

49,2

2,6

9,5

100,0

Alkalmazottak

2,6

16,0

66,8

5,3

9,4

100,0

1,8

12,4

57,6

5,5

22,8

100,0

14,4

47,7

35,6

1,0

1,2

Fizetetlen
családi
dolgozók
Egyéb

100,0
17,5

48,3

33,6

,3

,2

100,0

46,0

34,3

19,4

,3

0,0

100,0

26,3

36,8

35,1

0,0

1,8

100,0

Összesen

4,7

19,3

62,7

4,7

8,6

100,0

4,0

17,7

54,5

4,7

19,1

100,0
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Székelyföldön a két népszámlálás között több mint kétszeresére nőtt a diplomások
aránya a munkavállalók körében, az önállóan dolgozók körében viszont 9-10% körül
stagnált. Így azt mondhatjuk, hogy relatív módon az önálló tevékenység a társadalmi
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struktúra alsó feléhez kapcsolható: a vállalkozók, de leginkább az önfoglalkoztatók
egyharmada legfeljebb 8 általánost végzett, míg fele érettségi diplomával rendelkezik.
Ezzel szemben az alkalmazottak jóval képzettebbek, közel egynegyedük diplomás, és
csak 14%-uk rendelkezik legfeljebb általános iskolai végzettséggel. Az, hogy az
önállóan tevékenykedők jobbára a legfeljebb középfokú végzettségűek közül kerülnek
ki, de több mint egyharmaduk legfeljebb mindössze 8 általánost végzett, nem
székelyföldi jelenség, hanem ugyanez mutatható ki a romániai adatokból is.
Mind országosan, mind pedig Székelyföldön a diplomások körében felére csökkent az
önállók aránya. Ha összevetjük a székelyföldi és az országos adatokat (amelyek külön
bontva tartalmazzák a vállalkozókat és az önfoglalkoztatókat), akkor azt látjuk, hogy
2002-ben Székelyföldön az országosnál kisebb arányban vannak diplomások a
vállalkozók között és valamelyest magasabb arányban a középfokú és a posztliceális
végzettségűek. De nem tudjuk, hogy ez miként alakult 2011-ig.

5.4. A székelyföldi férfi és női vállalkozók főbb csoportjai
(2011)
Székelyföldön 2002-ben 100 dolgozó nőből 4, 2011-ben 5 volt önálló (szemben a 11,
ill. 18 férfivel), vagyis a 10 év alatt tágult a nemi olló. A 2002-es adatokból
tudjuk, hogy az összes 7310 önálló nő 29%-a (azaz egyharmada sem) volt vállalkozó, a
többi önfoglalkoztató. A férfiaknál ez az arány 22% volt. Az önállóan dolgozók
csoportjában csökkent a nők aránya a két népszámlálás között, miközben a teljes
dolgozói populációban nőtt.
Minden munkavállaló-kategóriának nőtt az átlagéletkora (átlagosan 10%-kal), az
önállóké általában 12%-kal, a nőké 13%-kal, a férfiaké pedig csak 12%-kal. Tehát az
általánosnál is idősebbek az önállóként dolgozó nők (12. táblázat).
12. táblázat: Az egyes foglalkoztatott státuszokban dolgozók átalgéletkora
országos szinten és Székelyföldön, 2002-ban és 2011-ben
Székelyföld
Alkalmazott

Románia

2002

2011

2002

2011

36,1

38,9

36,8

39,0

44,0

Önállók

44,7

Vállalkozó

39,9

40,1

Önfoglalkoztató

39,1

42,1

Fizetetlen családi dolgozók

37,1

Szövetkezeti tagok

39,3

44,8

36,3

43,3

39,3

36,4
40,0
37,3
40,2
A dolgozók átlagéletkora
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2011-ben az önállóan dolgozók 28%-a volt városi, míg ez az arány férfiak körében 25,
a nők körében 39%. Vagyis Székelyföldön az önálló gazdasági tevékenység a nők
körében sokkal inkább urbánus jelenség, mint a férfiak körében. Míg 2002-ben az
önállóan dolgozók közel fele volt városi, egy évtized alatt arányuk több, mint
egynegyedre csökkent a városi társadalmakban. Vagyis 10 év alatt az önállók a falusi
társadalmakban koncentrálódtak. A férfiak körében 2002 és 2011 között 22%, a nők
körében 43%-kal nőtt a falusiak aránya a vállalkozói populáción belül. De mégis,
arányaiban 2011-ben is nagyobb a városiak súlya az önállóan dolgozó nők körében.
Tehát a női vállalkozók nagyobb aránya városi, mint a férfi vállalkozók, viszont ha egy
nő falun él, nagyobb a valószínűsége, hogy önálló lesz, mint ha városon. Ez az
esélyhányados viszont jóval nagyobb a férfiak körében.
Az önállóan dolgozó nők iskolázottság szempontjából polarizáltabbak, mint a férfiak:
magasabb a legfeljebb 8 általánost végzettek és a diplomások aránya is. Így ehhez
képest a férfi önállók több mint fele a középvégzettségűek közül kerülnek ki.
Falu-város összehasonlításban azt látjuk, hogy a falun élő, önálló tevékenységet
folytató emberek közel fele legfeljebb 8 osztályt, a másik fele pedig középiskolát
végzett.

Ez

elsősorban

a

férfiakra

igaz,

a

nők

körében

alacsonyabb

a

középvégzettségűek aránya, van viszont egy 8%-os diplomás réteg is a falusi
vállalkozónők körében. A diplomás vállalkozás urbánus jelenség. A városon élő önálló
férfiak 24, a nők 28%-a diplomás, fele-fele arányban vannak jelen a középfokú
végzettséggel rendelkezők és csak 15% körüli a legfeljebb általános iskolát végzettek
aránya.
Falun az önállóan dolgozók idősebbek (a nők falun idősebbek majdnem egy teljes
évvel), a városi nők viszont a legfiatalabbak. A falusi és városi vállalkozónők között
van a legnagyobb szakadék. Vagyis van egy fiatalabb, képzettebb városi önállói
csoport.
Összességében a városi önállók egy kicsivel átlagosan fiatalabbak, mint a falusiak. Az
alacsonyan iskolázottak körében az átlagnál idősebb nőket és fiatalabb férfiakat
találunk, míg középfoktól felfelé inkább fiatalabb nőket és idősebb férfiakat.
Székelyföldön a két népszámlálás között több mint két és félszeresére nőtt a
mezőgazdaság, halászat és erdőgazdálkodás területén tevékenykedő önálló nők
aránya, a férfiak körében is 1,7-szeresére nőtt.
Népszámlálási

adatokra

támaszkodó

fejezetünk

utolsó

részében,

mintegy

szintetizálásaképpen az eddigiekben leírt megállapításoknak, megkísérlünk egy
tipológiát felállítani a 2011-es adatok felhasználásával. A tipológia alanyait a
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Székelyföldön önálló gazdasági tevékenységet folytató egyének képezik, tehát mind az
önfoglalkoztatók, mind pedig a vállalkozók. Ezt azért látjuk hasznosnak, mert az
elemzés során többször is beleütköztünk abba az akadályba, hogy a két
önfoglalkoztatói kategória összemosása miatt nem látható tisztán, hogyan is
rajzolható meg e népesség profilja. A tipologizálást az SPSS program klaszterelemzés
utasításával hajtottuk végre és ez 5 főbb csoportot eredményezett. Az alábbiakban
ezeket mutatjuk be.
13. táblázat: A 15–64 éves önfoglalkoztató és vállalkozó székelyföldi népesség összetétele
(klaszterelemzés)
A csoport neve

Létszám
(fő)

Idősebb, magasabban képzett városi férfivállalkozók

9640

A csoport16
relatív súlya
(%)
19,3

Az átlaghoz képest legfiatalabb, magasan képzett, városi női vállalkozók

3750

7,5

Közepes korú, általánosnál kevesebbet végzett falusi női vállalkozók

1210

2,4

Az átlagnál fiatalabb, alacsonyan iskolázott falusi férfi vállalkozók

30260

60,6

Legidősebb, alacsonyan és közepesen iskolázott falusi női vállalkozók

5060

10,1

A klaszterelemzés során a következő csoportképző változókkal dolgoztunk: nem,
életkor, iskolai végzettség és településtípus. A csoportosítás kizárólag a Maros,
Hargita és Kovászna megyében élő, önálló gazdasági tevékenységet folytató (azaz
önfoglalkoztató és vállalkozó), 15–64 év közötti népességre vonatkozik.
Amint az a fenti táblázatból is látszik, az öt csoport közül három női és kettő férfi
vállalkozókat sűrít. A legnépesebb csoport a populációnak mintegy 60%-át kitevő,
viszonylag fiatal, alacsonyan iskolázott falusi férfi vállalkozóké, míg a legkisebb a
csupán 1200 körüli főt jelentő, viszonylag alacsonyan képzett falusi önálló nőké. Az
alábbiakban az egyes csoportokat jellemezzük részletesebben relatív súlyuk csökkenő
sorrendjében.
Az átlagosnál fiatalabb, alacsonyan iskolázott falusi férfivállalkozók
E kizárólag férfiakból álló, önálló gazdasági tevékenységet folytató csoport tagjai
98,9%-os arányban élnek vidéken, átlagéletkoruk pedig 43,9 év. Képzettségük
tekintetében a struktúra alsó és középső felében helyezkednek el: a csoportba tartozó
– feltehetőleg sokkal inkább önfoglalkoztatók, mint vállalkozók – felének középfokú
végzettsége van, ami falusi kontextusban inkább az átlagosnál több kulturális tőkét

16 A csoport vállalkozói populáción belüli relatív súlya
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feltételez, további 46%-uk pedig 8 általánost vagy annál kevesebbet végzett. Az
érettséginél magasabban képzettek aránya nem éri el az 5%-ot sem.
A csoport tagjai körében mindhárom székelyföldi megye kiegyensúlyozottan
képviselteti magát. Tevékenységüket elsősorban a mezőgazdaságban, az építőiparban
és a kereskedelemben végzik. Életmódjukról és életszínvonalukról a jövedelmi
változót például nem tartalmazó népszámlálási adatokból nem tudunk teljes képet
alkotni, ám azt meg tudjuk állapítani, hogy az e csoportba sorolt, többségükben házas,
illetve egyedülálló férfiak átlagosan 3,5 főből álló háztartásokban laknak, ahol az egy
főre eső lakófelület a populáció második legrosszabb értékét (14m2) mutatja.
Idősebb, magasabban képzett városi férfivállalkozók
Sorrendben a második legnagyobb csoportba is férfiak tartoznak. Ezúttal azonban
olyan egyénekről van szó, akik feltehetőleg munkavállalókat is tudnak alkalmazni, és
sikeresebbek is vállalkozásukban. Átlagéletkoruk 44,2 év és mindnyájan városon
élnek. A diplomások a csoport tagjainak egynegyedét teszik ki, 59%-uk pedig
érettségizett. Az előző kategóriához hasonlóan egyik megye vállalkozói sem
felülreprezentáltak e csoportban, tagjaik pedig a mezőgazdaság, kereskedelem, ipar,
építőipar, szállítás, kommunikáció és egyéb szolgáltatások terén fejtik ki önálló
gazdasági tevékenységüket.
A nagyrészt házas és elvált, illetve kisebb arányban egyedülálló férfivállalkozók a
székelyföldi önfoglalkoztató populáció magasabb státusú rétegébe tartoznak, ez derül
ki a képzettségük mellett abból is, hogy e csoportban viszonylag magas az 1 főre jutó
lakófelület mérete is (18,5 m2/fő).
A legidősebb, alacsonyabban és közepesen iskolázott falusi női vállalkozók
A legnépesebb női vállalkozói csoport a székelyföldi, önálló gazdasági tevékenységet
végző populáció mintegy egytizedét tömöríti. A csoportok közül a legidősebb
(átlagosan 45 éves) vállalkozók vidéken élnek és javarészt alacsonyan képzettek. 38%uk érettségizett, de 52%-uk csak

általános iskolát végzett. Mindazonáltal

diplomásokat is találunk e csoportban, arányuk közel egytizedes. A mezőgazdaság,
kereskedelem területén, valamint magánháztartásokban dolgoznak és körükben
valamelyest felülreprezentáltak a maros megyeiek.
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Életmódjukra, amennyire ez a népszámlálás alapján megmondható, nem jellemző
erőteljes depriváltság (átlagosan 16,6 m2-en élnek fejenként), annak ellenére, hogy a
házasok mellett e csoportban magas az özvegy és elvált nők aránya.
Az átlaghoz viszonyítva legfiatalabb, magasan képzett városi női vállalkozók
A vállalkozói populációnak mintegy 7,5%-át kitevő, legsikeresebb fiatal női vállalkozói
réteg átlagosan 43,1 éves és nagy volumenű kulturális tőkével rendelkezik (29%-a
diplomás, további 7,7%-a posztliceális végzettségre tett szert, míg a csoport fele
érettségivel

rendelkezik).

Mindegyik

tagja

városon

él.

Tevékenységüket

a

kereskedelem, más szolgáltatások, a mezőgazdaság, az ingatlan és gazdasági
szolgáltatások, valamint az ipar területén fejtik ki, és körükben enyhe Maros megyei
többség mérhető.
Bár a csoport többsége házas, nagy arányban találunk körükben elvált és özvegy
személyt. Életmódjuk egyedüli indikátoraként a lakáshelyzetükről azt tudjuk, hogy a
vizsgált populáción belül 21,5m2 a rendelkezésükre álló lakófelület.
Közepes korú, általánosnál kevesebbet végzett falusi női vállalkozók
Végül a legkisebb, de különálló csoport mindössze az önálló gazdasági tevékenységet
folytatók 2,4%-át teszi ki. Tagjainak 88%-a él vidéken és nincsen közöttük olyan, aki
az általános iskolát elvégezte volna. Az ide sorolt, átlagosan 44,2 éves nők a
mezőgazdaságban és magánháztartásokban végeznek önálló munkát. Javarészt
házasok és özvegyek, és a rendelkezésünkre álló lakáshelyzet-indikátor (9,2 m2/fő)
alapján azt látjuk, a vizsgált népesség legdepriváltabb kategóriája.
Ha az önfoglalkoztatók és vállalkozók egymáshoz viszonyított aránya 2011-re sem
változott radikálisan 2002-höz képest, akkor feltételezhető, hogy az idősebb városi
férfi és a fiatalabb, szintén városi női vállalkozók csoportjai azok, amelyek az önállóan
tevékenykedők nagyjából egynegyedét képezik, és akik valóban az átlagnál magasabb
életszínvonalon élnek. A többiekről inkább az feltételezhető, hogy részben
kényszerből, részben pedig informálisan vállalnak kevésbé vállalkozó, sokkal inkább
önfoglalkoztató munkát. A tipológia érvényességének megerősítéséhez viszont
elengedhetetlenek lennének további jövedelmi, vállalkozói és életmódbeli változók,
amelyeket a népszámlálás nem, de más surveyek (pl. az LFS) rögzítenek.
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5.5. Összegzés
Ebben a fejezetben a népszámlálási adatok segítségével vizsgáltuk meg, mi jellemzi
makrostatisztikai szinten a székelyföldi vállalkozók helyzetét. A leírást európai és
romániai adatokkal kontextualizáltuk, valamint nem csak a vállalkozónőkre, hanem a
férfiak és nők összehasonlítására összpontosítottunk. Az elemzés során a 2002-es és
2011-es népszámlálások eredményeivel dolgoztunk, ám számolnunk kellett azokkal a
korlátokkal is, amelyeket ezek az adatbázisok állítottak munkánk elé. Míg a 2002-es
adatok

külön

tartalmazták

a

vállalkozókat

és

az

önfoglalkoztatókat,

a

rendelkezésünkre álló 2011-es adatokban már egyetlen önálló csoporttá vonták össze
az önfoglalkoztatókat és a vállalkozókat.
Az áttekintés nem csak a vállalkozókkal foglalkozott, hanem a tágabb munkaerő-piaci
helyzet felől közelítette meg a kérdést. E tekintetben az egyik legfontosabb
megállapítása, hogy mind Romániának általában, mind pedig a székelyföldi régió
munkaerőpiacának a legnagyobb problémája a magas inaktivitás és alacsony
foglalkoztatottság – sokkal kevésbé a munkanélküliség. Míg a 2000-es évek első
évtizedében az EU-ban csökkent a nemi rés a foglalkoztatottság terén, Romániában
az tovább nőtt.
Székelyföldön az előzetes elképzelésekkel ellentétben a női és férfi foglalkoztatás
közötti eltérés nem nagyobb az országosnál, viszont fokozottabb a város-vidék
szakadék e tekintetben. Összességében a romániai magyarok munkaerő-piaci mutatói
kissé elmaradnak az országostól, ami jelentős mértékben tulajdonítható a székelyföldi
gazdaság helyzetének.
Székelyföldön 2002-ben az országosnál sokkal nagyobb mértékben dolgoztak az
emberek alkalmazottként, mint önállóként, ezt a „vállalkozói hátrányt” viszont 2011ig szinte teljesen „behozta”. Az viszont nem derül ki az adatokból, hogy ez milyen
mértékben tulajdonítható az önfoglalkoztatók, és milyen mértékben a vállalkozók
arányának növekedésének. Székelyföldön, akárcsak másutt az országban, az önállók
háromnegyede falun él (ez az önfoglalkoztatók magas arányának köszönhető),
idősebb, mint az alkalmazott népesség (az átlagéletkora 43 év körüli), nagy része
legfeljebb középfokú végzettségű, és ami témánk szempontjából a legjelentősebb: az
országosnál is fokozottabb a maszkulin jellege. Míg Romániában 2002 és 2011 között
nagyon kismértékben javult a nők önálló gazdasági tevékenységhez való hozzáférése,
Székelyföldön ez alig volt érezhető, sőt, inkább romlott a helyzet.
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6. A székelyföldi férfi és női vállalkozók és cégeik
jellemzői
Amint arra az 5. fejezetben rámutattunk, a népszámlálási adatok szerint a székelyföldi
nők a romániai nőkhöz viszonyítva a foglalkoztatás általános mutatói szerint nem, de
az önálló gazdasági tevékenység tekintetében jelentős hátrányban vannak. Ez azt
jelenti, hogy – várakozásainkkal ellentétben – a foglalkoztatási, munkanélküliségi és
inaktivitási arányok nemi különbségei Székelyföldön nem nagyobbak, mint
országosan, ellentétben a vállalkozások terén mért nemi réssel. A vállalkozás
mindenütt a világon, így Romániában is egy alapvetően maszkulin tevékenység, de ez
Székelyföldön még sokkal hangsúlyosabb.
A székelyföldi vállalkozók döntő többsége önfoglalkoztató és az országosnál csak
kisebb arányban találunk közöttük vállalkozót. Ez részben annak is tulajdonítható,
hogy nagy részük vidéken él, az átlagosnál alacsonyabb az iskolázottsága és a
társadalmi struktúrában elfoglalt helyük is alacsonyabb a romániai átlagnál.
A népszámlálási adatok segítségével megrajzolható kép azonban sok tekintetben
elnagyolt, és legfőbb hiányossága, hogy 2011-re vonatkozóan nem lehet az önálló
gazdasági tevékenységet végzők csoportján belül elkülöníteni a vállalkozókat az
önfoglalkoztatóktól. Annak érdekében, hogy a székelyföldi vállalkozókról pontosabb
és árnyaltabb képet kapjunk, egy reprezentatív kérdőíves vizsgálatot végeztünk. A
kutatás két – egy férfi és egy női - azonos méretű almintán készült azzal a céllal, hogy
le tudjuk írni a székelyföldi vállalkozók teljes népességét, de lehetőségünk legyen
össze is hasonlítani a férfi és női vállalkozók helyzetét17.
A fejezet tíz alfejezetre bomlik.

6.1. A minta ismertetése
A kutatás koncepciója az volt, hogy csak vállalkozókat vonunk be a mintába,
önfoglalkoztatókat nem. A döntést arra alapoztuk, hogy a vállalkozás az a gazdasági
tevékenységi forma, amely lehetőséget teremt a mobilitásra, a gazdasági státus
javítására, és amely a nemi egyenlőtlenségek csökkenéséhez is hozzájárulhat. Az
önfoglalkoztatás ezzel szemben, bár sokszor tudatos választás eredménye, illetve a
vállalkozóvá válás első lépése, máskor (és nem ritkán) kényszerből születik, egyéb
munkaerő-piaci lehetőségek híján, vagy éppen a munkáltató elvárására.
17 Mivel a minta két önálló, reprezentatív almintából áll, a teljes populáció elemzésekor súlyváltozót alkalmazunk
azzal a céllal, hogy a székelyföldi női vállalkozók arányát az alapsokasággal megegyező méretűre csökkentsük. A
súlyváltozó elkészítésekor a népszámlálási adatokat vettük alapul, mely eljárás általunk is tudatosított korlátja az,
hogy abban a vállalkozók csoportját összevonták az önfoglalkoztatókéval.
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A minta kialakítására vonatkozó döntést a rendelkezésre álló mintavételi keretekre is
alapoztuk. Mivel az önálló tevékenységet folytatókról – vagyis az önfoglalkoztatókról
és vállalkozókról – együttes nyilvántartás nincsen, a vállalkozók listája viszont
rendelkezésünkre állt a listafirme.ro szolgáltatása révén, ez is további érv volt
amellett, hogy csak a vállalkozókra összpontosítsunk.
Regionálisan mintánk a székely székek vállalkozó népességére reprezentatív, így a
mintába Hargita, Kovászna és Maros megye magyar többségű települései kerültek be.
Marosvásárhely tényleges arányánál kisebb súllyal szerepel a mintában (l.
módszertani leírás).
Az alábbiakban a mintában szereplő vállalkozók legfőbb jellemzőit ismertetjük, és
ahol módunk van rá, összevetjük a rendelkezésünkre álló hivatalos vagy egyéb
adatokkal, minden alkalommal jelezve az összehasonlítás korlátait.
Első ízben a székelyföldi vállalkozói populáció nemi összetételét ismertetjük.
Megjegyzendő, hogy a megkérdezett 1176 személy 47,6%-a (vagyis 560 fő) nő, viszont
amikor a teljes vállalkozói népességet vizsgáljuk, akkor a népszámlálási arányoknak
megfelelően

súlyváltozó

segítségével

csökkentjük

le

arányukat

körülbelül

egynegyedre (27,2%-ra). Miközben erre az eljárásra egyértelműen szükség van, fontos
azzal is számot vetni, hogy a súlyozás azoknak a 2011-es népszámlálási adatoknak az
alapján történt (5. népszámlálási fejezet és itt ebben a szövegben 14. táblázat),
amelyekben a nők a teljes önálló (azaz vállalkozó és önfoglalkoztató) populáció
23,9%-át teszik ki18.
14. táblázat: A minta nemi összetétele (%)
Minta
Népszámlálási adatok
Férfiak

72,8

76,1

Nők

27,2

23,9

100,0

100,0

1176

74870

Összesen
N

A vállalkozók földrajzi megoszlása tekintetében a minta szerkezete két alapadattal is
összevethető. Az egyik a népszámlálás, a másik pedig a vállalkozások hivatalos
lajstroma (vagyis az adatvételi keretként is használt listafirme adatbázis). A 15.
táblázat adataiból látható, hogy a minta, amelyen dolgozunk, meglehetősen jól
közelíti a vállalkozások hivatalos eloszlását megyék és településtípusok szerint. Az

18 A 2002-es népszámlálási adatokban rendelkezésünkre áll a vállalkozók és önfoglalkoztatók szétválasztott
csoportja, ezért bár az elmúlt másfél évtizedben sok változás történt, lehetőségünk volt megvizsgálni, melyik
csoportban magasabb a nők aránya. Székelyföldön az alkalmazottként dolgozók közel fele volt (46%-a) nő, az
önfoglalkoztatóknak csak 21, az alkalmazottakat is foglalkoztató vállalkozóknak pedig 27,6%-a volt nő. Tehát a
szabadúszók, önfoglalkoztatók körében 2002-ben alacsonyabb volt a nők aránya.
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adatfelvétel során a megközelíthetőség, valamint a válaszadási hajlandóság okozta
torzítások leginkább Maros megyében okozott jelentős eltérést az alapsokaságtól: itt
11 százalékpontos a mintában a városi vállalkozások felül- és a vidékiek
alulreprezentáltsága19. A népszámlálási adatokhoz viszonyítva a mintánkban a városvidék arány gyakorlatilag megfordul, hiszen mint ahogy a népszámlálási adatok
tüzetesebb elemzése is rámutatott, az önállók zöme önfoglalkoztató, akiknek szintén
nagy része viszont vidéken él és dolgozik.
15. táblázat: A vállalkozói populáció megyék és településtípusok szerinti összetétele a mintában, a
népszámlálási adatok és a vállalkozások hivatalos nyilvántartásában (%)
Minta

Népszámlálási adatok

Listafirme
nyilvántartás
Városok Vidék Összesen

Városok

Vidék

Összesen

Városok

Vidék

Összesen

Hargita

63,2

36,8

100,0

23,3

76,7

100,0

61,0

39,0

100,0

Kovászna

72,9

27,1

100,0

21,0

79,0

100,0

67,0

33,0

100,0

Maros

78,1

21,9

100,0

24,5

75,5

100,0

67,1

32,9

100,0

Összesen

71,7

28,3

100,0

23,3

76,7

100,0

65,3

34,7

100,0

N

1.176

74.870

32.514

A mintába bekerült vállalkozók átlagosan 46,2 évesek, az átlagos szórás pedig 10 és fél
év. A kutatás során megkérdezett vállalkozók átlagéletkora 7,5 évvel alacsonyabb,
mint a teljes, önállóan tevékenykedő népességé volt 2011-ben Székelyföldön. Ebben
az esetben is azzal a megkötéssel kell ezt az összehasonlítást megtenni, hogy a
népszámlálásban regisztrált 53,8 év magában foglalja az önállók nagy részét kitevő
önfoglalkoztatókat is, akik 2002-ben átlagosan háromnegyed évvel voltak idősebbek a
vállalkozóknál. A mintánk emellett nem csak fiatalabb, hanem homogénebb is, mint a
népszámlálás adatai, hiszen a mintegy 10,5 éves átlagos szórással szemben az
alapsokaságban a szórás 17 és fél év.
Ezt jól szemlélteti az alábbi, 16. táblázat is. Az alapsokaságban nagyobb arányban
találunk mind fiatalabb, mind pedig idősebb vállalkozókat is. A 15–29 év közöttiek a
mintánknak csak 3,7%-át képviselik, míg a társadalomban az önállóan dolgozók közel
tizede tartozik a 30 év alattiak közé. A 30-49 év közöttiek a minta 60%-át teszik ki, a
valóságban viszont ennek a fiatal generációnak a súlya ennek fele (32%-a). Végül a
Székelyföldön dolgozó önállók 43%-a 60 év fölötti, ezzel szemben a mi kutatásunkba
jóval kisebb arányban (12,5%-ban) kerültek be idősek.

19 Ennek az összehasonlításnak is van több korlátja. Az első az, hogy akárcsak a népszámlálási adatok, a
listafirme-ből származó adatok is a teljes három megyére vonatkoznak. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a
marosvásárhelyi vállalkozások valós összsúlyuknál (23,4%) kisebb arányban (15%) kerültek be a mintába. A
második, hogy míg a népszámlálások egységét a vállalkozások képezik, a listafirme nyilvántartásában a cégek és
azok adatai szerepelnek.
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16. táblázat: A vállalkozók korcsoportok szerinti megoszlása a mintában és az alapsokaságban (%)
Minta

Népszámlálási adatok

Férfiak

Nők

Összesen

Férfiak

Nők

Összesen

15–19 év

0

0

0

0,9

0,8

0,9

20–24 év

0,5

0,7

0,6

3,6

3,8

3,6

25–29 év

3,4

2,9

3,1

5,1

3,7

4,8

30–34 év

9,6

10,2

9,9

7,6

6,2

7,3

35–39 év

14,9

14,8

14,9

9,1

7,3

8,7

40–44 év

19,3

16,3

17,8

10,9

7,2

10

45–49 év

18

17,7

17,8

7,1

5,2

6,7

50–54 év

12,1

13,5

12,8

7,6

6,1

7,3

55–59 év

9,7

11,3

10,5

8,2

6,4

7,8

60–64 év

7,2

6,9

7,1

9,8

9,3

9,7

64 év fölött

5,4

5,5

5,4

29,9

44,1

33,3

Összesen

100

100

100

100

100

100

N

1176

74.870

Végül, a minta általános ismertetését annak etnikai megoszlásával zárjuk (17.
táblázat). A kutatásban részt vett vállalkozók nagyjából egyharmada román,
kétharmada pedig magyar nemzetiségű, akárcsak az alapsokaságban. Bár az önállók
körében a romák kis csoportot képeznek, a mintából gyakorlatilag hiányoznak.
17. táblázat: A vállalkozók korcsoportok szerinti megoszlása a mintában és az alapsokaságban (%)
Népszámlálási adatok

Minta

33,8

Magyarok

31,6
67,4

Romák

0,2

3,4

Szászok

0,8

0,1

Románok

61,2

0

Összesen

100,0

1,5
100,0

N

1157

74.870

Egyéb nemzetiségek

Összességében tehát a survey alapját képező mintáról elmondható, hogy ha a
rendelkezésünkre álló hivatalos adatokkal vetjük össze (de ugyanakkor tudatosítjuk
ennek

az összehasonlításnak

a korlátait), akkor

a kérdezőbiztosoknak

az

alapsokasággal nagyságrendekben megegyező arányban vontak be a mintába a három
megyében

dolgozó

vállalkozókat,

reprezentálva

ezzel

a

valós

város-vidék,

korcsoportok és nemzetiségek szerinti megoszlást. A továbbiakban a székelyföldi férfi
és női populáció olyan jellemzőire összpontosítunk, amelyek rendszerint nem állnak
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rendelkezésünkre hivatalos adatforrásokból. A következő rész középpontjában a
vállalkozók által birtokolt kulturális tőke áll.

6.2. A székelyföldi férfi és női vállalkozók kulturális tőkéje
A kulturális tőke elsősorban az egyénbe „beépült” tudást, ismereteket és készségeket
jelenti, ám ennek mérésekor nem a birtokolt információkat szokták a szociológusok
vizsgálni, hanem a formális és ritkán a hivatalos iskolarendszeren kívül szerzett
végzettségeket, a birtokolt könyvek számát, és olyan különféle készségeket, mint a
nyelvtudás, vezetői képességek és így tovább. Ezek közül a kutatásban mi az iskolai
végzettségre, a román (románok esetében a magyar) és idegen nyelvtudásra, valamint
bármilyen vállalkozói képzésben való korábbi részvételre kérdeztünk rá. Amikor
lehetséges, igyekszünk a mintából kinyert adatokat hivatalos adatokkal összevetni.
A mintába bekerült vállalkozók magasan képzettek (18. táblázat). A női vállalkozók
fele, a férfiaknak pedig 46%-a diplomás. Az érettségizettek is jelentős csoportot
képeznek, több mint egyharmaduk középfokú végzettséggel rendelkezik. Az országos
és nemzetközi trendeknek megfelelően a nők körében egyrészt magasabb az
egyetemet végzettek aránya, másrészt pedig a férfiakhoz viszonyítva nagyobb
arányban végeztek elméleti líceumot (gimnáziumot) középfokú szakképzés helyett.
18. táblázat: A székelyföldi vállalkozók iskolai végzettsége (%)
Férfiak

Nők

Általános iskola vagy annál kevesebb

0,5

0,2

Összesen
(súlyozott)
0,3

Inasiskola, szakmunkásképző, szakiskola érettségi nélkül

7,2

4,8

6,1

Szakközépiskola érettségivel

18,9

13,4

19,9

Elméleti líceum vagy vokacionális iskola érettségivel

16,4

22,0

16,2

Mesteriskola, technikum, posztliceális képzés

10,8

9,6

11,3

Főiskola, egyetem (alapképzés)

36,1

38,4

35,9

Posztgraduális képzés (mesteri, doktori fokozat)
Összesen
N

10,1

11,6

10,2

100,0

100,0
560

100,0
1169

609

Khí-négyzet és valószínűség

18,9 (p<0,05)

Összehasonlításképpen megnéztük a népszámlálási adatokból azt, hogy mi jellemzi a
vállalkozók és önfoglalkoztatók, valamint a 15 évesnél idősebb foglalkoztatottak
iskolázottságát a székelyföldi régióban (19. táblázat). Ebből az derül ki, hogy az
önállók populációja sokkal alacsonyabban képzett, mint általában azok, akik
dolgoznak. Mivel viszont ez utóbbiak legnépesebb csoportját az alkalmazottak
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képezik, megállapítható, hogy az önfoglalkoztatók a képzettségi struktúra alsóbb felén
helyezkednek el.
Az önfoglalkoztatásba a kevesebb kulturális tőkével rendelkező egyének lépnek be. A
legnépesebb csoportok a 8 általánost végzettek és érettségizettek. A diplomások
aránya a 7%-ot sem éri el. Összességében az önfoglalkoztatók képezik az egyik
legalacsonyabban iskolázott foglalkoztatott kategóriát: a foglalkoztatottak körében a
diplomások aránya 2,7-szer magasabb, mint az önfoglalkoztatók körében.
19. táblázat: Az önálló gazdasági tevékenységet végző székelyföldi vállalkozók és a 15 évesnél idősebb
székelyföldi foglalkoztatott népesség iskolai végzettsége (%)
Székelyföldi, 15 éves és
Székelyföldi önállók
idősebb foglalkoztatott
népesség
Férfiak
Nők Összesen Férfiak
Nők
Összesen
Kevesebb, mint általános iskola

14,1

24,9

16,7

5,4

5,4

5,4

Általános iskola

36,2

40,1

37,1

19

20,8

19,8

Középfokú végzettség
Mesteriskola, technikum,
posztliceális képzés
Felsőfokú végzettség

41,3

23,7

37,1

56,5

45,9

51,8

2,3

2,1

2,2

3,5

6

4,6

6,1

9,2

6,8

15,6

21,9

18,4

Összesen

100

100

100

100

100

100

56950

17920

74870

232570

188480

421050

N

A kérdőívben a kulturális tőke operacionalizálása során a nyelvtudásra kérdeztünk rá.
A magyar nemzetiségű válaszadóktól a román, illetve a román nemzetiségűektől a
magyar nyelvtudást különválasztottuk az egyéb idegen nyelvi kompetenciától. A 20.
táblázat egymás mellett mutatja meg a magyar és a román nemzetiségűek román- és
magyartudását. A magyar vállalkozók 86%-a nagyon jól beszél románul (esetleg
akcentussal), nagyon jól magyarul viszont a román vállalkozóknak csak 44%-a beszél.
Közel egynegyedük alig egy pár szót tud csak magyarul. E nyelvi aszimmetria mellett
tehát megállapítható, hogy a székelyföldi magyarok körében a vállalkozók megfelelő
román nyelvi kompetenciákkal rendelkeznek.
A férfi és női vállalkozók román/magyar nyelvi kompetenciái közötti eltérések csak a
magyar nemzetiségűek esetében szignifikánsak statisztikailag, abból viszont az
látszik, hogy a nők 5 százalékponttal kisebb arányban értékelték úgy, hogy nagyon jól
vagy tökéletesen beszélnének románul.
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20. táblázat: Román-magyar nyelvtudás a székelyföldi vállalkozók körében, nemzetiségenként(%)
Magyarok a román
nyelvről

Románok a magyar
nyelvről

Férfiak

Nők

Összesen
(súlyozva)

Férfiak

3,7

6,5

5,2

7,7

3,1

4,3

Tökéletesen beszélek

34,3

37,1

39,3

23,1

18,4

24,9

Nagyon jól beszélek, de érezhető akcentussal
Nem beszélek nagyon jól, de az esetek
többségében meg tudom értetni magam
Nagyjából értek és nehézségekkel meg tudom
értetni magam
Alig egy pár szót tudok

46,2

38,3

41,2

13,2

23,5

14,6

13

16,8

12,3

15,4

22,4

16,8

2,2

1,1

1,6

14,3

12,2

14,1

0,4

0,2

0,3

24,2

17,3

22,7

Egy szót sem ismerek

0,2

0

0,1

2,2

3,1

2,6

Összesen

100

100

100

100

100

100

Anyanyelvem

N
Khí-négyzet és valószínűség

Nők

Összesen
(súlyozva)

954

189

12,5 (p=0,05)

7,7 (p>0,05)

Saját becslésük szerint a megkérdezett vállalkozók hozzávetőlegesen azonos (40%-nál
kevéssel magasabb) arányban ítélték meg úgy, hogy egy idegen nyelvet beszélnek
társalgási szinten, valamint hogy egyet sem. 16%-uk egyetlen, a románon vagy
magyaron kívüli idegen nyelven sem boldogul saját bevallása szerint. A két nem
között meglehetősen lényeges különbség van (l. khí-négyzet értéke): közel 7
százalékponttal magasabb azoknak a nőknek az aránya, akik egyetlen idegen nyelvet
sem beszélnek.
21. táblázat: Beszél-e Ön társalgási szinten a románon és a magyaron
kívül valamilyen idegen nyelvet? (%)
Férfiak

Nők

Igen, egy idegen nyelvet

39,5

35,9

Összesen
(súlyozva)
41,1

Igen, két vagy több idegen nyelvet

14,3

11,1

15,8

Nem

46,2
100,0

52,8
100,0

43,1
100,0

608

557

1165

Összesen
N
Khí-négyzet és valószínűség

5,8 (p=0,05)

Végül a kutatásban azzal is foglalkozni szerettünk volna, hogy a vizsgált vállalkozói
populáció milyen mértékben érzi magát „felkészítettnek” a professzionálisabb
cégvezetésre és vállalkozásműködtetésre. A nemzetközi szakirodalom a vállalkozói
képességek iskolai keretek között történő oktatását kulcsfontosságúnak tartja. Az
iskolai és/vagy az egyetemi tananyagba foglalt vállalkozói ismeretek, valamint
maguknak a képző intézményeknek a vállalkozásokhoz való viszonyulása ugyanis
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nem csak általánosságban tudja a gazdasági önállósodást ösztönözni, hanem a nemek
közötti szakadék csökkentésére is alkalmas lehet.
Bár a témában legjelentősebb nemzetközi összehasonlító vizsgálatban, a GUESSSben20 Románia nem vesz részt, a romániai oktatási rendszert általában nem szoktuk
úgy tekinteni, mint ami nagy hangsúlyt fektetne a vállalkozásokkal kapcsolatos tudás
és készségek átadására. Ennek ellenére egy 2016-ban készült, erdélyi magyar
középiskolásokra reprezentatív kutatás eredményei szerin a középfokú oktatás nyújt
olyan ismereteket, amelyek hasznosak lehetnek egy leendő vállalkozónak. Talán ezzel
is összefüggésben van az, hogy a korábban említett GUESSS-vizsgálat eredményeitől
eltérően az erdélyi magyar középiskolások nagyon magas arányban terveztek
vállalkozást indítani (Czaller-Geambașu 2017).
Nem csak az oktatásban megjelenő tudásátadás és készségalakítás volt a korábbi
kutatás fontos (és némileg meglepő) eredménye, hanem az is, hogy ezeknek van
hatása arra, hogy a fiatalok pozitívan értékelik-e a vállalkozó szerepét a
társadalomban. Az erdélyi magyar középiskolások közel fele ítélte meg úgy, hogy az
iskolai

tanulmányok

hozzájárultak

ahhoz,

hogy

kifejlesszék

kezdeményezőkészségüket, olyan készségekkel és szakértelemmel ruházva fel őket,
amelyek alkalmassá teszik őket egy vállalkozás vezetésére. Ezzel párhuzamosan
felkeltették az érdeklődésüket a vállalkozások iránt (Czaller-Geambașu 2017).
Talán az iskolának is van némi szerepe abban, hogy míg világszerte a diplomaszerzést
követően az egyetemi hallgatók 80%-a tervez alkalmazotti státust, ez az arány – igaz,
a középiskolások esetében – pusztán 37,5%. Mi több, számtalan más tényező mellett
az, hogy rendelkezik-e egy diák a vállalkozásindításhoz szükséges készségekkel, illetve
annak

megítélése,

hogy

az

iskolai

tanulmányok

fejlesztették-e

kezdeményezőkészségét, pozitívan befolyásolják azt, hogy miként vélekednek a
vállalkozókról

(Czaller-Geambașu

2017).

Márpedig

a

vállalkozásokról

és

vállalkozókról alkotott kedvező kép elengedhetetlen feltétele annak, hogy valóban
önálló útra álljanak.
Természetesen teljesen más dolog középiskolásokat vagy egyetemi hallgatókat
(esetleg éppen MBA-szakra járókat, mint Shook és Bratianu 2010-es tanulmányában)
kérdezni, mint tényleges vállalkozókat arról, hogy részesültek-e olyan tudásban,
amely segítette őket cégvezetői munkájukban. Másként ítélik meg egy-egy információ

20 A GUESSS a Global University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey rövidítése, és egy olyan nemzetközi
összehasonlító vizsgálat neve, melyet a Szent Galleni Egyetem indított 2003-ban (www.guesssurvey.org). A 2-3
évente megismételt, mintegy 50 országra és 1000 egyetemre kiterjedő adatfelvétel célja feltárni, hogy miként
alakul nemzetközileg az egyetemi hallgatók vállalkozói szándéka, annak milyen jellemzői vannak és ez hogyan
alakítható a vállalkozás specifikus tananyag fejlesztése révén.
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relevanciáját, kapcsolódását a vállalkozói valósághoz, illetve a több éves vállalkozói
tapasztalat is befolyásolhatja a korábban tanultakra vonatkozó emlékeket.
A megkérdezett vállalkozók fele úgy vélekedett, sem a formális iskolai oktatás
keretein belül, sem iskolán kívüli tanfolyamon nem részesült olyan oktatásban, ami őt
a vállalkozói életben segítené. Van ugyan a két nem között eltérés e vélekedések terén,
ám ezek a különbségek nem szignifikánsak: megalapozottan az mondható el, hogy a
válaszadók negyede az iskolában vagy az egyetemen szerzett gazdasági vagy
vállalkozói ismereteket, 15%-uk pedig talált arra lehetőséget, illetve érzett arra
motivációt, hogy részt vegyen valamilyen tanfolyamon.
22. táblázat: Tanítottak-e Önnek gazdasági vagy vállalkozásvezetési ismereteket iskolai vagy egyetemi
tanulmányai során? (%)
Férfiak

Nők

Összesen
(súlyozva)

Igen, az iskolában vagy az egyetemen

25,1

30,6

26,7

Igen, iskolán kívüli tanfolyamon
Igen, mind az iskolában vagy egyetemen,
mind pedig iskolán kívüli folyamon
Nem, az említettek közül sehol sem

16,7

14,4

15

7,9

7

8,5

50,3

47,9

49,8

Összesen

100

100

100

N

610

555

1164

Khí-négyzet és valószínűség

A

vállalkozói

populációnak

4,8 (p>0,05)

az

a

fele,

amely

részesült

gazdasági

és

vállalkozásfejlesztési oktatásban vagy képzésben, nagyobb részt (85%-ban) úgy ítélte
meg, hogy ezek részben vagy teljes egészében hasznosak voltak. E tekintetben sincsen
lényeges eltérés férfiak és nők között.
A vállalkozók tehát a társadalom képzettebb, kulturális tőkével jobban felruházott
tagjai közül kerülnek ki, ellentétben például az önfoglalkoztatókkal, akik nem csak a
vállalkozókhoz,

hanem

az

alkalmazottakhoz

képest

is

alacsonyabb

iskolai

végzettséggel rendelkeznek. A nők férfitársaiknál magasabb arányban szereztek
elméleti líceumi, egyetemi és posztgraduális diplomát és ez összhangban van azzal az
országos és nemzetközi trenddel, hogy a nők a férfiaknál képzettebbek.
A magyar vállalkozók elsöprő többsége úgy ítélte meg, megfelelő szinten beszéli a
román nyelvet, a románokra ez csak kisebb arányban érvényes. Az egyéb idegen
nyelvi kompetenciák már csak a vizsgált populáció felére jellemzők. Végül, mintegy a
megkérdezettek fele idézte úgy fel, hogy iskolai vagy iskolán kívüli képzés keretében
részesült olyan oktatásban, melynek célja a vállalkozásirányítás szempontjából (is)
hasznos gazdasági ismeretek átadása volt.
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Minden vizsgált dimenzióban megállapítható tehát, hogy a székelyföldi vállalkozók
viszonylag magas kulturális tőkével rendelkeznek. A nők, ahogy a teljes
társadalomban, átlagosan képzettebbek, hátrányban vannak viszont a román- és az
idegen nyelvek ismeretében. A következő alfejezetben azt vizsgáljuk meg, hogy az
előzőekben bemutatott kulturális tőkeformákhoz milyen gazdasági erőforrások és
lehetőségek társulnak.

6.3. A székelyföldi férfi és női vállalkozók gazdasági tőkéje
A vállalkozás mindenekelőtt és tipikusan az anyagi biztonság és jólét megteremtésére
való törekvés, bármilyen egyéb további motiváció is áll még a cégindítás mögött. Azt
láttuk, hogy a székelyföldi vállalkozók magas szintű kulturális tőkével rendelkeznek.
Ebben az alfejezetben a vállalkozók által felhalmozott gazdasági tőkét elemezzük. A
kérdőívben ezt a fogalmat öt dimenzióra bontottuk: személyes és háztartási
jövedelem, birtokolt fogyasztási javak, megtakarítások, lakáskörülmények és életmód,
valamint a személyes és családi gazdasági jóléttel való elégedettség. Az alábbiakban
ezeket vesszük sorra.
A jövedelem tipikusan olyan kérdés, amely alacsonyabb válaszadási hajlandóságot
generál. Éppen ezért azt a bevett gyakorlatot alkalmaztuk mi is kutatásunk során,
hogy

előbb

megkérdeztük

nyílt

kérdésben,

majd

a

válaszmegtagadóknak

felajánlottunk kategóriákat, amelyek közül választhattak. Megkérdeztük a családi,
valamint a személyes jövedelmet, illetve a 2017. évi osztalékot azoktól, akik erre
jogosultak voltak.
A 2018. júniusi nettó személyes, vállalkozói tevékenységből származó jövedelmet
firtató nyílt kérdésre a megkérdezettek 53%-a válaszolt. A kapott válaszokból
kiszámított átlag 2253 lej volt (egy 62600 lejes outliert iktatva ki)21. A háztartástagok
számával elosztott háztartási összjövedelmet (melybe megkértük a válaszadókat,
soroljanak be minden lehetséges jövedelemforrást) a minta 47%-ra vonatkoztatva
tudtuk kiszámolni. Ezek szerint a székelyföldi vállalkozók családjaiban egy főre 2223
lej jut (szórás: 2494 lej). Az kevésbé informatív, de a székelyföldi vállalkozói
háztartások júniusi havi átlagos bevétele 6537 lej volt (az átlagszámításkor kiiktattuk
a 130000 lejt is meghaladó legnagyobb, kieső értéket).

21 A választ megtagadóknak egy zárt kérdést is feltettünk, amelyben előre meghatározott jövedelemkategóriákat
adtunk meg, majd úgy kódoltuk át, hogy minden válaszlehetőséghez az intervallum számtani közepét feleltettük
meg. Ez az eljárás hasonló eredményeket produkált, csak kisebb nemi különbséget mutat az egyéni vállalkozói
jövedelmek között.
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A kutatás kiválasztott referenciahónapjában (2018 júniusában) a nők vállalkozásból
származó jövedelme a férfiakénak 80%-a volt. A vállalkozónők átlagosan 2010, a
férfiak pedig 2480 lejt kerestek. Ez több tényezőből fakadhat: a vállalkozás jellegéből
(ágazat, méret, a vállalat életkora), de lehet tudatos személyes döntés következménye
is. A cégvezetők ugyanis maguk döntenek arról, hogy milyen bért „adnak maguknak”.
A férfiak és nők vezette cégek eltérő jellemzői minden valószínűség szerint nagy
szerepet játszanak a jövedelmek egyenlőtlenségében. Ez abból is leszűrhető, hogy
meglehetősen nagy, mintegy 40%-os a szakadék a nők és férfiak tulajdonában levő
cégekből kivehető osztalék nagyságrendje között: míg az előbbiek 2017-ben átlagosan
13380, utóbbiak közel 23300 lejt tudtak „kivenni”.
A tulajdonos nemén keresztül tehát feltehetőleg a férfiak és nők vezette cégek eltérő
jellemzői befolyásolják a tulajdonos jövedelmét. Mint leírtuk, az üzletasszonyok
szignifikánsan kisebb cégeket vezetnek, a vállalkozások mérete pedig erősen és
pozitívan korrelál nem csak a tulajdonos jövedelmével, hanem a család jólétével is 22.
A női vállalkozók tehát kisebb anyagi ellenszolgáltatásért végzik vállalkozói
tevékenységüket: a referencia hónapban kisebb volt a cégből önmaguknak kifizetett
jövedelmük is, valamint a tavalyi évben kifizetett vagy kifizethető osztalék mindössze
60%-a volt annak az összegnek, amelyre a férfi vállalkozók jogosultak voltak.
Mindazonáltal a női vállalkozók nem élnek rosszabb anyagi körülmények között, mint
a férfi vállalkozók. Ezt abból (is) meg lehet állapítani, hogy a férfi és női vállalkozók
családjaiban az egy főre jutó összjövedelem között kis (kb. 50 lej) és nem szignifikáns
különbség van.
A nemek közötti eltérésnél sokkal nagyobb a falusi és városi környezetben élő
vállalkozók jövedelme közötti különbség. A nyílt kérdésekre adott válaszokból
számolva egy városon élő vállalkozó átlagos személyes havi jövedelme mintegy 1000
lejjel haladja meg a vidékiekét (2861 és 1872 lej), és közel ilyen nagy a különbség (860
lejes) az egy főre eső háztartási jövedelmek között is. Vagyis nem csak maguk a
vállalkozók dolgoznak alacsonyabb jövedelemért, hanem családjaik is kevésbé élnek
jólétben23.
A vállalkozók prosperitását jól mutatja a személyes jövedelmen kívül a fogyasztás és a
takarékoskodás mintázata és szintje. A lehetséges fogyasztási javak közül a kérdőívbe
kettőt foglaltunk bele: a nyaralót és a 10.000 eurót meghaladó értékű saját vagy
korlátlan személyes használatban levő vállalati autót.
22 A korrelációs együtthatók értéke a létszám és az egyéni jövedelem között 0,13, a létszám és az egy főre eső
családi jövedelem között pedig 0,124. Mindkét korreláció statisztikailag szignifikáns.
23 A különbségek szignifikánsak, akárcsak abban az esetben, amikor a zárt kérdésből átkódolt változókkal
dolgozunk.

72

Nyaralója a székelyföldi vállalkozók egyötödének, értékesebb személygépkocsija pedig
egyharmadának van (23. táblázat). Mindkettő birtoklásában hátrányban vannak a
nők, a nemi különbség a nyaraló esetében nem, a nagy értékű gépjármű esetén
viszont lényeges (10 százalékpontos) és statisztikailag szignifikáns.
23. táblázat: Férfi és női vállalkozók által birtokolt fogyasztási javak Székelyföldön (%)
Nyaraló
Van

Nincs

Összesen

10.000 eurót meghaladó
autó
Van
Nincs Összesen

Férfiak

22,1

77,9

100

39,2

60,8

100

Nők

18,8

81,2

100

29,3

70,7

100

Összesen

20,6

79,4

100

34,4

65,6

100

N

1124

1141**

** a különbség p<0,05-ös szinten szignifikáns

A tőkefelhalmozás különféle eszközeivel a székelyföldi vállalkozóknak pusztán a fele
él. A megkérdezettek 48,6%-ának semmiféle megtakarítása sincsen. Azok körében,
akik rendelkeznek valamilyen megtakarítással, az egyes termékek és javak
birtoklásának gyakorisága az alábbi ábrán látható (17. ábra).
A legnépszerűbb megtakarítási forma az ingatlan, a megtakarítási célú életbiztosítás
és a bankbetét. Állampapír-vásárlás, vagy a tőke műtárgyakba, esetleg részvényekbe
való befektetése nagyon ritka a székelyföldi vállalkozók körében. Tekintettel a
takarékoskodás fenti eszközeinek gyér előfordulására, ez a kérdés arra sem alkalmas,
hogy a férfiak és nők, vagy a vidékiek és városiak között differenciáljon. Mindegyik
csoport körében egyformán ritka – a 9 felsorolt megtakarítási forma közül átlagosan
0,8 körüli számút birtokolva -, hogy így takarékoskodjanak.
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17. ábra: Megtakarítási formák gyakorisága* székelyföldi vállalkozók körében (%)

Értékpapír számla, befektetési jegy

0,9

Állampapír

1,5

Műtárgy

1,6

Részvény

2,6

Nyugdíj számla

6,4

Egyéb megtakarítás vagy befektetés

9,4

Bankbetét

10,4

Megtakarítási célú élebiztosítás

16,7

Ingatlan

20,8
0

5
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25

* említések gyakorisága a három legfontosabb megtakarítási forma között

Az életmódot két változó segítségével igyekeztünk megragadni. Az egyik a
lakáskörülmények leírásaképpen a lakófelületre kérdez rá, a másik pedig, hogy tavaly
volt-e a kérdezett szabadságon legalább 1 hétig külföldön. A lakófelületet elosztva a
háztartás tagjainak számával, igen magas átlagos fejenként négyzetméter-számot
kaptunk: a vállalkozók és családtagjaik fejenként átlagosan 45 m 2-en laknak, és ebben
nem okoz különbséget az, hogy a férfi vagy női vállalkozó háztartásáról van-e szó.
Ezzel ellentétben vidéken és városon eltérő lakóterület jut egy embernek, legalábbis
azokban a háztartásokban, ahol egyik vagy másik tag vállalkozó. A városi közegben
átlagosan nagyobb, 50 m2 körüli az egy főre jutó lakófelület a vállalkozók
családjaiban.
Jóllehet a külföldi nyaralások egyre hozzáférhetőbbek a lakosság növekvő része
számára, hiszen kellően széles a kínálat és a lehetőségek spektruma ahhoz, hogy
kevesebb anyagi ráfordítással is megoldható legyen, a székelyföldi vállalkozók 39%-a
tavaly nem töltött legalább 1 hetet külföldön pihenéssel.
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24. táblázat: A legalább 1 hetes, 2017-es külföldi nyaralás gyakorisága nemek és településtípus szerint a
székelyföldi vállalkozók körében (N=1157) (%)
Összesen

Igen

Nem

Összesen

63

37

100

Nők

57,6

42,4

100

Vidék

57,7

42,3

100

Város

62,8

37,2

100

61,2
38,8
* az összefüggés p<0,05-ös szinten szignifikáns

100

Nemek*

Férfiak

Településtípus*
Összesen

Előzetes várakozásainkkal ellentétben tehát a külföldi nyaralás differenciál jobb és
kevésbé jó lehetőségekkel rendelkező vállalkozók között. A különbségek többek között
nem és településtípus szerintiek. A női és vidéki vállalkozók családjai kisebb
valószínűséggel tudnak egy hétre külföldre utazni, mint férfi vagy városi társaik.

6.4. A székelyföldi férfi és női vállalkozók családi helyzete
A mintába került vállalkozók háromnegyede házas, mintegy 8%-a élettársi
kapcsolatban él, közel 7%-uk pedig nőtlen vagy hajadon. A nők körében magasabb az
özvegyek és elváltak aránya (25. táblázat).
25. táblázat: A székelyföldi vállalkozók családi állapota, nemek szerint? (N=1168) (%)
Férfiak

Nők

Összesen

Nőtlen, hajadon

7,3

6,3

6,8

Házas, együtt élnek

76,7

76,2

76,5

Házas, de külön élnek

0,7

0,7

0,7

Élettársi kapcsolatban él, párjával közös háztartásban

8,8

5,4

7,2

Élettársi kapcsolatban él, párjával külön háztartásban

1,1

1,3

1,2

Elvált

4,1

5,4

4,7

Özvegy

1,1

4,2

2,6

Egyéb

0,2

0,5

0,3

100

100

100

Összesen
p<0,05

A mintába került vállalkozónők körében a férfiakéhoz képest néhány százalékponttal
felülreprezentáltak az 50 év felettiek. Feltehetőleg ezzel is magyarázhatók az eltérések
a családi állapotban, valamint az is, hogy egy női vállalkozónak átlagosan kevesebb
gyereke van, mint egy férfi vállalkozónak (26. táblázat). A különbség férfi és női
vállalkozók között sokkal nagyobb azonban a 7 évesnél kisebb gyerekek
vonatkozásában. Az életkor mellett ezt feltehetőleg az is magyarázza, mint ami
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általánosságban a szülővé válás és foglalkoztatás kapcsolatát: a gyermek, és még
sokkal inkább a kisebb gyermek olyan feladatokat ró az anyára, amelyek mellett
nehézzé válik ezek szerint nem csak az alkalmazottként történő munkavállalás,
hanem a vállalkozás is.
26. táblázat: A székelyföldi vállalkozók gyerekeinek száma, nemek szerint (N=1168) (%)
Gyermekek száma

7 évesnél kisebb gyerekek száma

Férfiak

1,61

0,45

Nők

1,48

0,29

1165 fő

1064 fő

N (vállalkozók)
p<0,05

Bár a havi nettó jövedelmek nem tűnnek túlságosan magasnak, a megkérdezett
vállalkozók összességében meglehetősen elégedettek az életükkel általában. Egy 10
fokú skálán átlagosan 8,48-as „jeggyel” fejezték ki elégedettségüket. A válaszadóknak
mindössze 18%-a adott 8-nál kisebb értéket. Az elégedettség nem függ a nemtől, sem
a településtípustól.
A viszonylag alacsony jövedelmek ellenére is a székelyföldi vállalkozók nem csak
általánosságban az életükkel elégedettek, hanem az életszínvonalukkal is (27.
táblázat). 10 vállalkozóból több mint 9 nyilatkozott úgy, hogy családja gondok nélkül
él vagy beosztással jól kijön. Ez az értékelés természetesen nem „önmagában”
kizárólag a jövedelmi viszonyokon múlik, hanem a társadalomra jellemző általános
bérszínvonalra is, de ugyanúgy az árakon és a mindennapi élet költségein is sok
múlik.
27. táblázat: Jelenleg hogyan értékeli, milyen életszínvonalon él szűkebb családja? (N=1161) (%)
Férfiak

Nők

Összesen

Gondok nélkül élünk.

34,9

32,2

36,7

Beosztással jól kijövünk.

58,9

56,5

54,4

Éppen hogy meg tudunk élni.

5,4

9,1

7,9

Hónapról hónapra anyagi gondjaink vannak.

0,7

1,8

0,8

Nélkülözünk.

0,2

0,4

0,3

100

100

100

Összesen
p<0,05

6.5. A vállalkozásokról
A kérdőívünkben egy jelentős fejezetet szenteltünk annak, hogy a vállalkozó személye
mellett minél részletesebb képet kaphassunk a vállalkozásokról is. Az alábbiakban
röviden áttekintjük, hogy a kérdőív útján szerzett információk alapján mit tudunk
elmondani a székelyföldi vállalkozásokról.
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6.5.1. A cég székhelye
Az 1176 megkérdezett vállalkozó cége a három megyében a következőképpen oszlik
meg: tíz vállalkozóból kettőnek maros megyei cége van, minden negyediknek
Kovászna megyében van bejegyezve a cége, és felének Hargita megyében.24
18. ábra: A cég székhelye megyék szerint (N=1176)
Maros megye
22,7 %

Hargita megye
51,6 %

Kovászna megye
25,7 %

A székelyföldi vállalkozók egyharmada jegyeztette be egy falusi településen cégét,
kétharmada pedig városon, azaz a mintánkból is az derül ki, hogy az urbánusabb
térség kedvezőbb a vállalkozás indításhoz és működtetéshez.
19. ábra: A cég székhelye település szerinti bontásban (N=1176)

Falun
32 %

Városon
68 %

24 Természetesen ez az arány nem reprezentálja a térségbeli cégek arányát, ugyanis Maros megyében jóval több
cég működik, mint a másik két megyében összesen Viszont annak érdekében, hogy a mintába Hargita és Kovászna
megyében működő cégek is bekerüljenek, ez utóbbi két megyét felülreprezentáltuk a mintában
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Összefüggést fedeztünk fel a falu-város arány és a megye közt: úgy tűnik Hargita
megyében átlagosan több vállalkozást jegyeznek be falun, mint a másik két megyében,
Maros megyében pedig alig egynegyedet tesz ki a falusi székhellyel rendelkező
vállalkozások aránya.
28. táblázat: Hol működik a vállalkozás?
Város

Falu

Összesen

Hargita

399

208

607

Kovászna

203

99

302

Maros

198

69

267

Összesen

800

376

1176

6.5.2. A vállalkozás mérete
A cég méretét két mutató alapján szokták meghatározni. Az egyik, hogy hány
személyt foglalkoztat, a másik pedig, hogy mekkora üzleti forgalmat bonyolít le egy
kalendarisztikus évben.
A kérdőíves kutatás nyomán nyert adatok alapján azt mondhatjuk, a székelyföldi
vállalkozások döntő többsége mikrovállalkozás, illetve kisvállalkozás.
Néhány vállalkozó olyan cég tulajdonosa, amelynek egyáltalán nincs alkalmazottja
(70 ilyen cégtulajdonos van az 1176-ban) Mintánkban összességében 98 százalékot
tesz ki a mikro- és kisvállalkozók aránya, és csupán 17 középvállalkozás tulajdonosa
és 4 nagyvállalkozás tulajdonosa került be a megkérdezettek közé.
20. ábra: A cég mérete az alkalmazottak száma szerint (N=1163)
1,5 % Középvállalkozás

0,3 % Nagyvállalkozás

16,7 % Kisvállalkozás

81,5 %
Mikrovállalkozás
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A tizenhét középvállalkozásból tizennégy városon működik, három falun, négy
Hargita megyében található, hat Kovászna megyében, és nyolc Maros megyében.
Mind a négy nagyvállalkozó pedig marosvásárhelyi székhelyű cég tulajdonosa.
A cég nagyságát az üzleti forgalom szerint a 2 millió euró vagy annál kisebb
forgalommal rendelkező cégek számítanak mikrovállalkozásoknak, a 10 millió euró
vagy az alatti forgalommal rendelkezők a kisvállalkozások, a legtöbb 50 millió euróval
rendelkezők pedig a középvállalkozások. Ha az üzleti forgalmat vesszük alapul, akkor
még nagyobb lesz az arányuk a mikrovállalkozásoknak: a vállalkozások négyötöde
legfeljebb 1.500.000 eurós üzleti forgalomról számolt be
21. ábra: A cég mérete a 2017-es deklarált üzleti forgalom szerint (%) (N=1176)
NT/NV

21,7

15.000.000 euró fölött
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Ha a cégtulajdonos nemét nézzük, akkor az adatok azt mutatják, hogy a női
vállalkozókra inkább jellemző, hogy kisebb üzleti forgalmú cég tulajdonosai. Míg a
férfi vállalkozók által működtetett cégek majdnem egynegyede (22%) 150.000 euró
feletti üzleti forgalmat bonyolított le a elmúlt évben, addig a nők körében ez csak
valamivel több, mint egytized (13,3%). Ugyanakkor a női vállalkozók közül többen
számoltak be nulla forgalomról, mint a férfiak. És a nők esetében jóval magasabb volt
azok aránya is, akik semmiképp nem akarták az üzleti forgalomra vonatkozó kérdést a
kérdőívben megválaszolni: minden negyedik nő sem pontos számot, sem kategóriát
nem jelölt meg a cég 2017-es üzleti forgalma kapcsán Tény, hogy összességében
magas azok aránya, akik esetében ezek nagyon kényes kérdéseknek számítottak, és
nem akarták megmondani: 5 vállalkozóból egy megtagadta ezt a választ. Viszont míg
a férfiak esetében ez 17 százalékot tesz ki, addig a nők esetében ez 25,6 százalékot.
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22. ábra: A cég üzleti forgalma a tulajdonosa neme szerint (%) (Férfiak=511, Nők=415)
30
25
20
15
10
5
0

Férfiak

Nők

A listafirme.ro-tól vásárolt adatok nem tartalmazzák a 2017-es üzleti forgalomra
vonatkozó számokat,25 viszont a 2016-os üzleti forgalmat megtudhattuk belőle. Így
össze tudjuk vetni a 2016-os üzleti forgalommal a 2017-re vonatkozó, kérdőív nyomán
nyert adatokat. Ezálatal bizonyos mértékig tudjuk árnyalni a képet: vagyis kiderült,
hogy nem annyira alacsony a vállalkozások forgalma, mint hogy azt a kérdőíves
kutatás adatai sugallják.
23. ábra: A cégek üzleti forgalma 2016-ban (N=1023) és 2017-ben (N=921)
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25 Mivel 2018 áprilisában került megvásárlásra a listafirme.ro-ról a mintavételhez szükséges cégadatbázis, így
nem kaphattuk meg a 2017-es évre vonatkozó adatokat, azt 2018 május után tudtuk volna megvásárolni Emiatt a
megvásárolt adatok 2016 december 31-ig bezárólag érvényesek.
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Ez alapján két dologra következtethetünk. Egyrészt előfordulhat, hogy a 2016-os
naptári évben magasabb forgalma volt a cégeknek, mint egy év múlva. Viszont úgy
véljük ezt a mértékű eltérést nem tapasztalhatnánk csak mondjuk egy nagy gazdasági
válság nyomán. Így inkább arra következtetünk, hogy a vállalkozók nem szívesen
vallják be az üzleti forgalmuk nagyságát, még annak ellenére sem, hogy ezek
gyakorlatilag hivatalos adatok, illetve nincsenek is egyértelmű összefüggésben a
vállalkozó anyagi helyzetével. Például egy utazási irodának jelentős lehet az üzleti
forgalma, viszont tényleges nyeresége és a tulajdonos(ok) jövedelme ezzel korántsem
megegyező.
Viszont ennek a két eredménynek a nyomán, hogy öt vállalkozóból egy nem kívánta
megmondani a cége üzleti forgalmát, illetve hogy feltehetően alanycsonyabb
kategóriát választottak, mint a tényleges üzleti forgalom, azt az előzetes feltevésünket
erősíti, hogy az anyagiakkal kapcsolatos kérdések a nagyon kényes kérdések,
amelyekre nehéz egyáltalán valamilyen választ kapni, illetve nehéz valós válaszokat
kapni. Azaz a székelyföldi vállalkozók még mindig nem szívesen beszélnek a pénzről,
a cégük forgalmáról, és majd látni fogjuk: a jövedelemeikről sem.
6.5.3. Kié a vállalkozás?
A vállalkozók valamivel több mint fele egyedüli tulajdonosok, további egyharmaduk
pedig társtulajdonosként működteti cégét. Csupán minden huszadik cégtulajdonos
két tulajdonostárssal osztozik, és alig van olyan, aki olyan cégben társtulajdonos,
amely több mint három tulajdonossal rendelekezik.
29. táblázat: Hány tulajdonosa van a vállalkozásnak
%
Egy

641

54,5

Kettő

444

37,8

Három

67

5,7

Négy vagy több

24

2,0

1176

100,0

Öszesen

A vállalkozások tulajdonosainak számát és azok nemét vizsgálva az rajzolódik ki, hogy
a férfiak inkább szeretnek egyedül indítani vállalkozást: 58 százalékuk egyedüli
tulajdonosa cégének, míg a nők esetében szinte fele-fele arányúak az egyetlen, illetve
a társtulajdonossal működtetett vállalkozások
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30. táblázat: Tulajdonosok száma nemi bontásban

Férfi

Egy

Kettő

Három

Négy

Összesen

493

299

47

16

855

Nő

148

145

20

7

320

Összesen

641

444

67

23

1175

24. ábra: Városon bejegyzett vállalkozások tulajdonosainak száma (%) (N=800)
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Azt mondhatjuk, hogy egy városon élő, vállalkozásindítást tervező nő nagyobb
valószínűséggel keres társat és indít valakivel közösen vállalkozást, mint egyedül.
25. ábra: Falun bejegyzett vállalkozások tulajdonosainak száma (%)(N=376)
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6.5.4. Hogyan jött létre a vállalkozás?
A legjellemzőbb a székelyföldi vállalkozókra a zéróról való önállóan építkezés: 86
százalékuk az alapoktól indította vállalkozását, többnyire egyedül (49,0 %), illetve egy
vagy több társsal (37,3 %) Nem jellemző a franchise-rendszerekhez való csatlakozás,
illetve kevés példa van arra is, hogy valaki megvásároljon egy vállalkozást, akár
egyedül, akár társsal.
26. ábra: Hogyan lett a vállalkozás tulajdonosa? (%) (N=1154)
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Az adatok alapján az látszik, hogy az indulás jelentősen meghatározza a vállalkozás
tulajdonosi összetételét: aki egyedül indította vállalkozását, az többnyire egyedüli
tulajdonos is marad (87%), aki meg társsal vagy társakkal vágott bele a cég
működtetésébe, azok közül háromból kettő megmarad a társtulajdonosság mellett (69
%).
31. táblázat: A tulajdonosok száma a cégalapítás szerint
Az alapoktól indította egyedül
Az alapoktól indította társsal (családtag, rokon is
lehet)
Megvásárolta

Egy

Kettő

Három

Négy + Összesen

499

68

8

2

577

83

304

42

9

438

26

28

5

1

60

Örökölte

14

19

5

3

41

Egyéb módon

7

15

6

10

38

629

434

66

25

1154

Összesen

A vállalkozások valamivel több, mint fele igazából családi vállalkozás a működési
gyakorlatot tekintve. Az érvényesen válaszoló vállalkozók (N=1131) 57,5 százaléka
válaszolt igen-nel arra a kérdésre, hogy családi vállalkozásként tekint rá. Ha megyék
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szerinti bontásban nézzük, akkor az látszik, hogy míg Hargita megyében a
székelyföldi átlaghoz hasonló megoszlást tapasztalunk, addig Maros megyében 46,6
százalék a családi vállalkozásként működő cégek aránya, Kovászna megyében viszont
kétharmad-egyharmados megoszlást látunk, vagyis itt a legmagasabb a nem családi
vállalkozásként bejegyzett, de gyakorlatilag akként működő vállalkozások aránya (khí
négyzet =12,2 , p<0,01).
27. ábra: Az Ön vállalkozása családi vállalkozás? – megyei bontásban (%) (N=1131)
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Ha férfi-nő tulajdonos szempontból vizsgáljuk meg, kiderül: a nők esetében
gyakoribb, hogy a valóságban családi vállalkozásként működő cégnek a tulajdonosai,
mint a férfiak esetében aránya (khí négyzet =9,2 , p<0,01).

Tehát míg minden

második férfi vállalkozó mondta azt, hogy vállalkozása gyakorlatilag családi
vállalkozás, addig három nőből kettő mondta ugyanezt. És bár nem bizonyult
szignifikánsnak az összefüggés az életkor szempontjából, mégis úgy tűnik, tapasztalni
lehet egyfajta trendet, hogy az idősebb vállalkozókra inkább jellemző, hogy családi
vállalkozásként működtetik cégüket, míg a fiatalokra valamivel kevésbé. 26

A 60 évesek és idősebbek esetében 65% azok aránya, akik igennel válaszoltak, azaz családi vállalkozásként
tekintenek cégükre, noha az nem akként van bejegyezve. Az 50-59 éves vállalkozók esetében 58% ez az arány, a
40-49 évesek esetében 59%, míg a 20-39 éveseknél 52%-ra volt ez jellemző. Mivel a p=0,064, azaz nagyobb mint
0,05, ezért nem mondhatjuk szignifikánsnak.
26
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28. ábra: Az Ön vállalkozása családi vállalkozás? – nemi bontásban (%) (N=1131)
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6.5.5. A vállalkozás humánerőforrása
Arról már tettünk említést, hogy a megkérdezett vállalkozók többsége kevés
alkalmazottat foglalkoztat: tízből két vállalkozó 0-9 személyt alkalmaz (81,9 %), és
csupán 1,5 százalékot tesz ki azok aránya, akik 50-et vagy annál többet.
29. ábra: A női alkalmazottak a tulajdonos neme szerint (%) (N=884, N=920, N=1033)
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Az alkalmazottak számával kapcsolatosan ugyanakkor egy érdekes összefüggést
fedeztünk fel: az, hogy a vállalkozás tulajdonosa nő vagy férfi enyhén befolyásolja azt,
hogy hány nőt alkalmaznak az adott céghez. Határozottan az látszik, hogy a
vállalkozónők egyrészt inkább vesznek fel női alkalmazottat (khí négyzet = 5,5,
p<0,05), másrészt vállalkozónők esetében kicsit magasabb arányban fordul elő, hogy
kisgyermekes nőket foglalkoztatnak. A vezető pozícióban levő női alkalmazottak
tekintetében már nem tapasztalni nemi eltérést.
6.5.6. A vállalkozások piaca
Azt állapíthatjuk meg, hogy a székelyföldi vállalkozások túlnyomó többsége számára a
lokális piac a meghatározó és legtöbbször az egyetlen is: a vállalkozások átlagosan
jövedelmeik közel kétharmadát a lakóhelyükről szerzik. A második leggyakoribb,
hogy nem csak lokálisan, hanem azon túl, de Székelyföld határain belül értékesítenek.
Érdekes módon, aki kilép a lokális és székelyföldi piacról, az a teljes romániai piacra
lép inkább, nem az erdélyire. Viszont átlagosan a cégek jövedelmének csupán 12-16
százaléka származik Székelyföldön kívüli hazai piacokról.
A megyékre bontott adatok arra mutatnak rá, hogy Hargita megyében működő cégek
a leginkább Székelyföld központúak, és a Maros megyeiek a legkevésbé. A
Székelyföldön és Erdélyen kívüli romániai piac fele leginkább a Kovászna megyei
cégek nyítnak, a legkevésbé a Maros megyeiek.
30. ábra: A vállalkozás jövedelmének fő forrása 2017-ben, megyei bontásban (%)
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Külföldi piacokon értékesítés egyformán nem jellemző egyik megyére sem túlságosan,
viszont itt is Maros megyében tapasztalható a legalacsonyabb átlagérték. Tehát úgy
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tűnik, hogy a Maros megyében bejegyzett cégek számára a helyi piac elégségesnek
számít, míg a Hargita és Kovászna megyékben működőknél úgy tűnik, hogy jobban
kell

keresniük

a

lakóhelyen

kívüli

piacot,

vagy

nyitottság

miatt,

vagy

szükségszerűségből. Valószínűsíthetően inkább a második tényező meghatározóbb.
A cégtulajdonos neme szerint vizsgálva az adatokat úgy tűnik, hogy a női vállalkozók
leginkább a lokális piacon működnek, sokkal kevésbé jellemző a külföldi, romániai,
erdélyi, de még a székelyföldi piacokra való kilépés is, mint a férfivállalkozók
esetében.
31. ábra: A vállalkozás 2017-es jövedelemforrása a tulajdonos neme szerint (%)
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Egy átlagos székelyföldi cég jövedelmének több, mint 90 százaléka értékesítésből
származik. Elenyésző a kölcsönökre támaszkodó vállalkozások száma, illetve alig
több, mint 2 százalékot tesz ki a pályázati támogatásokból gazdálkodók aránya.
32. táblázat: Az egyes források hozzávetőlegesen milyen arányban jelentek meg a cég cash flow-jában
2017-ben?
Hargita
megye

Kovászna
megye

Maros
megye

Székelyföldi
átlagértékek

Érvényes
válaszok

Értékesítésből
Pályázati támogatásokból (vissza
nem térítendő támogatásokból)

90,7%

91,4%

90,3%

90,8%

1100

3,8%

2,0%

1,0%

2,4%

631

Kölcsönökből

3,8%

5,3%

1,6%

3,3%

637

Egyéb forrásokból

13,7%

15,8%

10,1%

12,8%

664

Noha apró eltéréseket tapasztalunk csupán, mégis szembetűnik, hogy Hargita
megyében működő vállalkozások voltak a legsikeresebbek a vissza nem térítendő
támogatások megszerzésében. És az is látszik, hogy a kovászna megyei vállalkozások
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fordultak leginkább kölcsönért 2017-ben. Maros megyében működő vállalkozások
leginkább az értékesítésre támaszkodnak, és az egyéb forrásokra, a pályázás és
kölcsönfelvétel terén elmaradnak a székelyföldi átlaghoz és a másik két megye
átlagértékeihez képest.

6.5.7. A vállalkozások pénzintézetekhez való viszonya
A vállalkozások működtetéséhez elengedhetetlen az anyagi tőke. Így kiemelten
fontosnak tartottuk megkérdezni a vállalkozókat arról, hogy mely bankkal van üzleti
kapcsolatban, illetve milyen mértékben és módon viszonyul a pénzinétzetekhez és a
hiteleket mennyire veszi igénybe.
A Transilvania Bank és a Kereskedelmi Bank a vállalkozók bankja – mondhatjuk az
adatok alapján. Minden harmadik vállalkozónak van BT-s vagy BCR-s számlája.
Majdnem hasonló arányban vannak olyanok, akik BRD, Raiffeisen és OTP Bankokkal
vannak kapcsolatban. Illetve húsz vállalkozóból egy mondja azt, hogy a Posta
Bankban van a folyószámlája.
32. ábra: Melyik bankkal áll kapcsolatban (%)27
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Az erre a kérdésre érvényesen válaszolók háromnegyede egyetlen banknak az ügyfele
(76%), vannak olyan vállalkozók, akik kettőnek is (13,6%), és akad néhány olyan
vállalkozó is (21), aki nem ügyfele egyetlen banknak sem. A bankok kapcsán nem
találtunk szignifikáns összefüggést a nem és a lakhely kapcsán, azaz nem tudjuk azt
mondani, hogy a városon élő nők például valamely bankot preferálnák.
Az érvényes válaszok száma változó: a legkevesebb a válaszok száma az Egyéb kategória esetén N=964, a legtöbb
válasz, N=1041 a BCR, azaz a Kereskedelmi Bank esetében.
27
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A hitelintézet megválasztásának indoklásánál háromfajta indokcsoportot találunk. Az
egyik: a lehetőség szülte döntés. Többen említették, hogy azért arra a bankra esett a
választásuk, mivel nem nagyon volt miből válogatni, a vállalkozás indulásakor még
sokkal szűkösebb volt a bankok jelenléte a székelyföldi piacon, vagy épp azon a
településen/térségben. Illetve ide soroltuk azokat a véleményeket is, miszerint a társ
vagy a társak választották az adott bankot, és a válaszadónk nem vétózta ezt meg, de a
döntés mögöttes indokairól nyilván nem tudott nyilatkozni.
A másik döntő tényező a korábbi tapasztalat, kapcsolat: többen számoltak be arról,
hogy már korábban abban a bankban volt folyószámlájuk, és a vállalkozás indításakor
nem kívánták azt lecserélni, módosítani. Vagy a szüleiknek, ismerőseiknek,
barátaiknak volt ott folyószámlája, és nagyon jó véleményük volt, így nem a bank
ajánlata számított, hanem a korábbi kapcsolat, tapasztalat, ismerősök ajánlata.
A harmadik pedig a pragmatikus döntés. Ez utóbbi csoportban az egyik
leggyakrabban előforduló indok a költségek nagysága: magyarán fellelhető egy
nagyon tudatos döntés a bankválasztás mögött: azért választják a vállalkozók azt a
bankot, mert alacsonya(bba)k a kezelési (számlavezetési, utalási) költségek, illetve
néhányan a kedvező kamatot is említik.
A vállalkozások döntő többségét nem terheli hitel: az derült ki a válaszokból, hogy
minden ötödik vállalkozásnak volt csak a kérdezéskor bankhitele (18,9 %). A nők 17,7
% mondta azt, hogy van hitele a vállalkozásának, ez a férfiak esetében 19,9%, tehát a
válaszadók hitelhez való viszonyát tekintve nem tapasztaltunk statisztikailag
különbséget, viszont vannak eltérések megyék szerint. A számok azt mutatják, hogy a
Kovászna

megyében

működő

vállalkozások

körében

a

legjelentősebb

a

kölcsönfelvétel: egynegyede rendelkezik banki hitellel. Hargita megyében a
legalacsonyabb ez az arány.
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33. ábra: A vállalkozásnak van-e banki hitele (N=1139)28

21,6

Maros

78,4

26,1

Kovászna

73,9

14,3

Hargita

0%

85,7

20%

40%
Igen

60%

80%

100%

Nem

Mintegy kétszáz vállalkozó mondta azt, hogy cégének van banki hitele, többségük
viszont úgy érzékeli, hogy ennek a kölcsönnek a törlesztése nem terheli meg a céget.
34. ábra: Milyen mértékben okoz gondot a cégnek a hitel törlesztése? (N=207)
Teljes mértékben
nehézséget okoz
4%

Egyáltalán nem okoz
nehézséget
38%

Inkább nehézséget
okoz
23%

Inkább nem okoz
nehézséget
35%

Négyből három vállalkozó azt mondja, hogy nem okoz különösebb gondot a
törlesztés, és csupán 4 százalék vallotta azt, hogy teljes mértékben nehézséget jelent a
havi részletfizetés.
Arra kértük a vállalkozókat, hogy gondolják át, hogy a(z esetleges) hitelfelvételnél
mely szempontok játszanának szerepet a döntésben: a három legfontosabbat jelöljék
28

Szignifikáns összefüggés, khí négyzet értéke: 18,83, p<0,01.
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meg. Noha mondhatni négy vállalkozóból egy soha nem szeretne banki hitelhez
folyamodni, ennek nyomán az derült ki, hogy majdnem minden második
vállalkozónak a hitel teljes költsége a legmeghatározóbb, de a kamat nagysága is
majdnem ugyanolyan fontos. Tíz vállalkozóból egynek volt a legfontosabb
hitelfelvételi kritérium a banki kölcsönhöz szükséges garanciák.
33. táblázat: Milyen szempontok alapján dönt, ha hitelre van szüksége?
Elsődleges szempont (N=802)
42
a hitel teljes költsége
,5
39
a kamat nagysága
,7
9,
a kért garanciák
9
5,
a jóváhagyás ideje
4
1,
egyéb szempont
7
0,
a banki munkatárs személye
9

Másodlagos szempont (N=845)

Harmadlagos szempont (N=761)

a kamat nagysága

a kért garanciák

36,8

a kért garanciák

29

32,5

a jóváhagyás ideje

24

a hitel teljes költsége

19,3

a hitel teljes költsége

17,7

a jóváhagyás ideje

10,5

a kamat nagysága

10,5

a banki munkatárs
személye

2,7

egyéb szemopnt

9,1

egyéb szempont

1,7

a banki munkatárs személye

6,2

Az is látszik, hogy a banki munkatárs személye befolyásolja a legkevésbé a
hitelfelvételi döntést. Hét személy jelölte be elsődleges legfontosabb szempontnak a
banki munkatárs személyt, és ebből 5 férfi volt. A nemi különbségek tekintetében még
egy érdekesség: a férfiaknál a hitel teljes költsége van első helyen (45,3 %), a nőknél
ez második „helyezett” (39,5%), akik a kamat nagyságát valamivel fontosabbnak
ítélték meg (44,4%, míg férfiaknál ez 35,2%).

6.6. Vállalkozói indítékok, célok, sikerek
6.6.1. Miért indította a vállalkozását?
A vállalkozásindítás mögöttes okait nagyon nehéz felfejteni, viszont abban, hogy
megértsük a vállalkozói logikát, a magáncég működtetése iránti késztetést,
elengedhetetlen azt a kérdést feltenni: miért indította vállalkozását. Egy sor
kijelentést fogalmaztunk meg, melyek korábbi kutatások nyomán merültek fel
vállalkozói motivációként. Ezekben kértük a vállalkozók segítségét, hogy mondják
meg, adott kijelentések mennyire igazak vagy sem rájuk, részben vagy teljes
mértékben.
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35. ábra: Miért indította a vállalkozását? (%)
Nem tudtam elhelyezkedni
Szabadulni akartam a munkahelyemről, ahol hátrányos…
Nehézségeim voltak megfelelő állást találni
A családi hagyományt akartam folytatni
Elégedetlen voltam az akkori munkahelyemmel
Valami olyasmit akartam tenni, amivel másokon vagy a környezeten…
Hobbimat vagy egy korábban elkezdett tevékenységemet akartam…
A magánéleti feladatokkal jobban összehangolható munkát szerettem…
Egy kínálkozó üzleti lehetőséget szerettem volna kihasználni
Több pénzt akartam keresni, mint amennyit azelőtt kerestem
A vállalkozás számomra egy kihívást jelent és bizonyítani akartam…
Nagyobb szabadságot akartam abban, ahogyan a munkámat végzem
A magam főnöke akartam lenni
0%
Egyáltalán NEM

Inkább NEM

Igen is meg nem is

20%

40%
Inkább IGEN

60%

80%

100%

Teljes mértékben IGEN

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy a székelyföldi vállalkozók alapvetően a saját
maguk főnökei akar lenni, önállóságra és függetlenségre vágytak. Minden második
vállalkozó teljes mértékben így látja, és minden negyedik részben. Ugyanígy a
nagyobb szabadságra vágyás a második legerősebb motiváció: a válaszadók közel fele
teljes mértékben igaznak mondja magáról, hogy a vállalkozásindításkor ez szempont
volt, és további 26 százaléknak is inkább igen.
Tíz vállalkozóból hat több pénzt szeretett volna keresni, mint amennyit azelőtt kapott,
és tízből öt egy kínálkozó üzleti lehetőséget szeretett volna kihasználni.
A magánéleti feladatokkal jobban összeegyeztethető munka végzése, mint a
vállalkozóvá válást befolyásoló ok majdnem a vállalkozók feléről elmondható.
Hobbitevékenység vagy egy korábban elkezdett tevékenység továbbfejlesztése már
kevesebbeknél volt meghatározó ok. A családi tradíció továbbvitele pedig csupán 15
százalékukat befolyásolta teljes mértékben vagy részben a vállalkozás melletti
döntést.
A motivációk feltérképezése során az is kiderült, hogy alapvetően nem a kényszer
szülte a legtöbb vállalkozás indítását. Ezt bizonyítja például az is, hogy három
vállalkozóból kettőre sem részben, sem egyáltalán nem igaz az, hogy nem volt
elégedett a korábbi munkahelyével, és ezért vágott bele a vállalkozásába. Ahogyan
háromnegyedük azt állítja, hogy egyáltalán vagy részben sem voltak nehézségei állást
találni, tehát nem a megfelelő állás miatt hozott létre magának úgymond
munkahelyet.
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Ugyanúgy, ahogyan négyből három vállalkozó nem amiatt alapította meg
vállalkozását,

mert

szabadulni

akart

volna

korábbi

munkahelyéről,

ahol

diszkriminációt tapasztalt. Továbbá csupán 6,2 százalékot tesz ki azok aránya, akik
nem tudtak elhelyezkedni a munkaerőpiacon, és ez befolyásolta a vállalkozás indítást.
Két érdekes összefüggést találtuk, mely statisztikailag is kimutatható: a nők körében
magasabb azok aránya, akik nehezen találtak megfelelő állást, és amiatt (is) fogtak
bele a vállalkozás működtetésébe. Míg a férfiak 2,7 százaléka mondta, hogy teljes
mértékben igaz ez rá, illetve további 3,4 százalékra is részben, a nők esetében ez 6 és
5,4 százalék. Tehát a nőknél kétszeres azok aránya, akik nehezen találtak állást és ez
meghatározta a vállalkozóvá válásukat, mint a férfiak esetében.
Hasonló szignifikáns összefüggést fedeztünk fel a vállalkozó neme és aközött, hogy
mennyire igaz rá, hogy a saját főnöke szeretett volna lenni. Láthatjuk, hogy a két
szélső érték esetében van kisebb eltérés a nők és férfiak között.
Egy statisztikai elemzést, a faktorelemzést alkalmazva megnéztük, hogy a vállalkozók
milyen csoportba sorolhatók a vállalkozás índítás motivációit tekintve. Arra
jutottunk, hogy három motiváció-csoport van: a munkateremtők vagy munkavágyók
csoportja, akiknek nem volt megfelelő munkahelyük, vagy nagyon negatív
munkahelyi

tapasztalataik

voltak,

esetleg

kellemetlenségek,

hátrányos

megkülönböztetés, atrocitások érték korábbi munkahelyükön.
34. táblázat: Miért indította a vállalkozását? – faktorelemzés29
Munka
teremtők

Kapitalista
szelleműek

1 - Több pénzt akartam keresni, mint amennyit azelőtt kerestem

0,629

2 - Nagyobb szabadságot akartam abban, ahogyan a munkámat végzem

0,747

3 - A magam főnöke akartam lenni

0,748

4 - Szabadulni akartam a munkahelyemről, ahol hátrányos
megkülönböztetésben volt részem

0,722

5 - Elégedetlen voltam az akkori munkahelyemmel

0,679

6 - Nehézségeim voltak megfelelő állást találni

0,803

7 - Nem tudtam elhelyezkedni

0,777

8 - A vállalkozás számomra egy kihívást jelent és bizonyítani akartam
magamnak, hogy meg tudom valósítani

0,491

9 - A családi hagyományt akartam folytatni
10 - Hobbimat vagy egy korábban elkezdett tevékenységemet akartam
vállalkozássá fejleszteni
11 - Valami olyasmit akartam tenni, amivel másokon vagy a környezeten tudok
segíteni
12 - A magánéleti feladatokkal jobban összehangolható munkát szerettem volna
végezni
13 - Egy kínálkozó üzleti lehetőséget szerettem volna kihasználni

Szentimentalisták

0,423
0,717
0,731
0,464
0,317

29 Főkomponens elemzés során nyert adatok.
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A második csoportba sorolhatjuk a kimondottan kapitalista szelleműeket, akik több
pénzre, illetve autonómiára, szabadságra vágytak. És végül a harmadik csoportnak a
szentimentalista nevet adtuk, mivel többnyire egy érzelem által vezérelt döntés
nyomán jött létre a vállalkozás: vagy egy hobbitevékenység, vagy egy szülőktől,
nagyszülőktől örökölt tevékenység továbbvitele volt a meghatározó indok. Vagy épp a
munka-magánélet egyensúly megteremtése volt a fő cél.
6.6.2. A siker kulcsa
Hét kijelentés megfogalmazásával próbáltuk megfejteni, hogy a székelyföldi
vállalkozók mit értenek a siker alatt és hogyan definiálják a vállalkozói sikert. Nemtől
és kortól30 függetlenül a piaci versenyben való helytállás bizonyult a legjelentősebb
tényezőnek, vagyis a székelyföldi férfi és női vállalkozók egyaránt úgy gondolják, hogy
az a sikeres, aki kiállja a piac próbáját, és hosszú távon fenn tud maradni. A második
legfontosabb tényezőnek a növekedési pályára állítás bizonyult, azaz, ha egy
vállalkozást fejleszteni tud valaki, nemcsak fenntartani. Harmadsorban pedig a
létrehozott munkahelyeket megtartó vállalkozó a sikeres vállalkozó.
36. ábra: Ki a sikeres vállalkozó? (%)

I.

48,4

II

III

18,9

12

33,6

13,3

23

24,6

8

16,7

14,7

16,9

17,1

9,3

6,7 2,3

5,1

10.2

13,9

aki helyt tud állni a piaci versenyben,

aki növekedési pályára tudja állítani vállalkozását

aki megtartja a munkahelyeket,

akinek termékét, szolgáltatását nagyra tartják,

aki sikeresen összehangolja a munkát a magánélettel

aki hátrányos helyzetű embereknek ad munkát

aki valamilyen innovációt valósít meg

Azt kell mondanunk tehát, hogy akinek a cége az adott működési területén fenn tud
maradni, és fejlődni, fejleszteni tud, valamint munkahelyeket terem és ezeket fenn
tudja tartani, azok a vállalkozók szerint a sikeresek.
30 Életkor szerint tapasztaltunk eltéréseket, de csupán arányokat tekintve, a fontossági sorrendet tekintve nem.
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6.7. Kapcsolatok
6.7.1. Személyes kapcsolatháló
Kihez fordulnak a vállalkozók, amikor problémáik vannak? A szaktudás a
meghatározó, vagy a baráti, családi kapcsolatok erősebbek? Az adataink arra
mutatnak rá, hogy is-is. Azaz a könyvelő vagy pénzügyi tanácsadó tekintélye
verhetetlen, viszont a családi és baráti kapcsolatok is meghatározóak. A legkevésbé a
vállalkozói vagy érdekvédelmi szervezeteket kapacitálják, illetve csupán minden
ötödik vállalkozó fordul állami vagy önkormányzati hivatalnokhoz is.
35. táblázat: Kihez fordul, ha problémái vannak a cégével kapcsolatban?
Igen (%)

Érvényes
válaszok

84

1132

Család

67,8

1098

Barátok

41,8

1079

Más vállalkozók

34,5

1069

Ügyvéd

31,5

1055

Állami vagy önkormányzati hivatalnok

18,1

1056

Vállalkozói vagy érdekvédelmi szervezet

10,6

1055

Könyvelő vagy tanácsadó

6.7.2. Vállalkozói hálózatok, csoportosulások
A vállalkozók valamivel több, mint egytizede (12,8%) tagja valamilyen formális vagy
informális vállalkozói szervezetnek, klubnak, csoportnak. Egyéb gazdasági, vagy
ágazati szervezetnek, illetve valamilyen klaszternek még kevesebben, 7,5%. Más
egyesülethez, civil szervezethez, amelyek nem gazdasági célúak már valamivel többen
kapcsolódnak, de itt is csak 2 vállalkozó a tízből (22,5%). E tekintetben nem találtuk
meghatározónak sem a nemet, sem az életkort, sem a megyét. Noha látjuk azt, hogy a
férfi vállalkozók körében valamivel magasabb azok aránya, akik bármelyik említett
szervezethez,

egyesülethez vagy

csoportosuláshoz kapcsolódnak, viszont

ezt

statisztikailag nem sikerült bizonyítani.31

A Nem és az Egyéb gazdasági, pl. ágazati szervezet, klaszter kategóriával való összevetés esetén a khí négyzet
értéke 3,3 volt, viszont a p értéke 0,07, azaz nagyobb, mint 0,05. Vagy hasonlóan, az Egyéb, nem gazdasági célú,
civil, kulturális egyesületek, szervezetek kapcsán a khí négyzet értéke 3,4 volt, viszont a p értéke 0,06, azaz
nagyobb, mint 0,05.
31
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37. ábra: Vállalkozói, szakmai vagy civil szervezeti tagság, nemi bontás (%)32
30
25
24,4
20

19,8

15
14,2

10

11,3
8,8

5

6

0
Helyi vállalkozói klubnak, hálózatnak,
Egyéb gazdasági, pl. ágazati szervezetnek, Egyéb, nem gazdasági célú, civil, kulturális,
szervezetnek (hivatalosan bejegyzett vagy
klaszternek (a Kamarán kívül!)
szabadidős kezdeményezésnek,
nem)
egyesületnek
Férfi

Nő

Viszont a település típusa meghatározónak bizonyult a vállalkozói szövetségekhez,
klubokhoz, formális vagy informális társaságokhoz való viszonyulást tekintve: a
városon élő vállalkozók kétszer nagyobb arányban tagjai ilyen csoportoknak, mint a
falun élők (khí négyzet =13,3, p<0,001).
38. ábra: Vállalkozói, szakmai vagy civil szervezeti tagság, nemi bontás, településtípus szerint (%)
(N=1148)

Falu

7,6

Város

92,4

15,3

0%

10%

84,7

20%

30%

40%

50%
Igen

32

60%

70%

80%

90%

100%

Nem

Az érvényes válaszok száma változó a három kérdés tekintetében, sorrendben: N=1148, N=1136, N=1145.
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6.8. Munka-magánélet egyensúly
6.8.1. Családon belüli munkamegosztás
A kérdőív egyik legsarkallatosabb kérdése az 51-es, ahol párkapcsolatban élő és 7 év
alatti kisgyermeket nevelő vállalkozókat kértünk meg, hogy mondják el, hogy az
adott, főleg kisgyermek-gondozással kapcsolatos tevékenységet ki szokta végezni
otthon a családjukban. A legsokatmondóbbnak azt a kérdést ítéltük meg, hogy ki
marad otthon a beteg gyermekkel? Azt látjuk, hogy amennyiben mindig a kérdezett
végzi el azt a feladatot, akkor tízből kilenc nő.
39. ábra: Ki marad otthon, ha beteg a gyermek? – nemi bontásban (%) (N=489)
3,8

Mindig a kérdezett
Általában a kérdezett

55,2

1

17,7

Kérdezett és partnere megosztva
Általában a partner
Mindig a partner
Mindig vagy általában valaki más a háztartásból
Mindig/ általában valaki más, de nem a háztartásból

16,7

21,7
29

1,5

37,4

0,5
4,5
5,4
2,4
3
Férfi

Nő

A vállalkozónők fele (55,2%) mindig, további egyhatoduk (17,7%) pedig általában
ők maguk maradnak otthon, hogy ha beteg a gyermekük, ők azok, akik félreteszik
mindennapi teendőiket, ápolják a beteg gyereket, orvoshoz viszik, vagy csak otthon
maradnak vele, mivel nem tudják kisgyermekek közöségébe vinni őt. A férfi
vállalkozók 3,8 százaléka mondta azt, hogy mindig ő maga marad otthon, ha
lebetegedik valamelyik gyerek. Ugyanígy: míg a vállalkozónők 0,5 százaléka mondta
azt, hogy mindig a partnere marad otthon a gyerekkel, addig a férfi vállalkozók
37,4 százaléka mondta azt, hogy minden egyes alkalommal a felesége, élettársa marad
otthon a beteg kisgyerekkel. A nők 17 százaléka mondta azt, hogy megosztva oldják
meg a betegséges napokon a gyermekről való gondoskodást, míg a férfiak 22
százaléka.

97

A legnagyobb különbség ebben a tekintetben látszik megmutatkozni a férfi és női
vállalkozókat közt: a családon belüli feladatok és a gyermekekről való gondoskodás
nem tartja számon a vállalkozói feladatokat, csak az anyai feladatokat.
A

családon

belüli

munkamegosztás

kapcsán

egy

elég

tradicionális

nemi

szerepmegosztást tapasztalunk általános jellemzőként: a főzést és mosogatást a
vállalkozónők háromnegyede mindig vagy általában ők végzik a háztartásaikban.
Közel kétharmad arról számol be, hogy mindig vagy általában partnereik végzik a ház
körüli kisebb javításokat, illetve minden tizedik vállalkozónő férje vagy élettársa a
bevásárlás-felelős.
36. táblázat: Háztartáson belüli munkamegosztás
A kérdezett

A partner

Valaki más

Összesen

N

Mindig

Általában

Megosztva

Általában a
partner

Mindig a
partner

A
háztartásból

Nem a
háztartásból

1. főzés

53,7

21,5

14,4

2,5

0,6

3,5

3,8

100

479

2. mosogatás

51,9

20,4

21,1

1,6

1,4

1,9

1,6

100

426

3. bevásárlás

33,3

14,8

40,6

6,9

2,5

1,2

0,6

100

480

4. takarítás

44,1

15,5

26,9

2,3

0,6

2,5

8,1

100

472

5. kisebb javítások a
házban és a ház körül

6,1

3,3

14,2

33,5

30,3

4

8,6

100

478

6. a kiadások és bevételek
követése

30,3

8,6

50,6

3,6

5,7

0,8

0,4

100

476

7. közös programok
szervezése

22,9

8,8

63,7

1

2,5

1

0

100

477

Alapvetően a családi programok megszervezése az a feladat, amelyet legtöbben
párjaikkal közösen visznek véghez: háromból két vállalkozónő ezt nyilatkozta.
Minden második nő arról számol be, hogy a háztartás kiadásait és bevételeit is
közösen követik nyomon, illetve a bevásárlási teendőket is tíz vállalkozónőből négy
megosztva végzi el. Csupán minden ötödik nő mondta azt, hogy a mosogatásban is
osztoznak, valamint 14,4 százaléknyi azok aránya, akik a főzést is megosztják.
Az adatok alapján úgy tűnik kétfajta tevékenyég van, amit a vállalkozónők úgymond
kiszerveznek, az egyik ilyen a kisebb javítások a ház körül. A másik pedig, amit se nem
ők, nem is a férjeik, de mégcsak nem is az édesanyjuk végzi: az a takarítás. Ez a nők
nyolc százalékáról mondható el.
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6.9. Esélyek
A kérdőívünk utolsó kérdésével arra szerettünk volna választ kapni, hogyan látják a
vállalkozók, hogy a vállalkozó neme predesztinálja-e őt a sikerre. A válasz talán
minket lepett meg a legjobban: a legtöbb nő is ugyanúgy véli, mint a férfiak többsége,
hogy nincsen különbség a férfi és női vállalkozók esélyei között. Bár a vállalkozók
közel egynegyede úgy véli, hogy a férfiak jobb vagy sokkal jobb eséllyel indulnak a
vállalkozói pályán, itt is kiegyensúlyozott az arány, sőt, a nők körében fél százalékkal
alacsonyabb is. Illetve – bár elenyésző – valamivel magasabb a nők körében az a
vélekedés, hogy a nőknek jobban vagy sokkal jobbak az esélyeik (6,3 %), mint a
férfiak körében (4,2 %).
40. ábra: Összességében, hogy gondolja, ma Romániában másak-e egy
férfi és női vállalkozó esélyei a sikerre? – nemi bontásban (%) (N=1137)

Nő

6,3

70,1

Férfi 4,2

0%

23,7

71,6

20%

40%

Sokkal jobbak vagy jobbak a női vállalkozók esélyei a sikerre

24,2

60%

80%

100%

Nincsen különbség férfi és női vállalkozók esélyei között.

Sokkal jobbak vagy jobbak a férfi vállalkozók esélyei a sikerre.

Területi eltéréseket sem tapasztaltunk ezen a téren: mindhárom megyében hasonlóan
vélekedtek a vállalkozók, azaz tízből hét vállalkozó szerint nincsenek nemi
különbségek, a sikerre egyformán esélyesek a nők is és a férfiak is. Viszont az életkort
tekintve tapasztaltunk összefüggést: úgy tűnik a fiatalabb vállalkozók körében
valamivel alacsonyabb „az esélyegyenlőségbe vetett hit”, mint az idősek körében, és
magasabb azok aránya, akik úgy vélik, a férfi vállalkozóknak vannak jobb esélyeik
(khí négyzet=14,5, p<0,05).
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41. ábra: Összességében, hogy gondolja, ma Romániában másak-e egy
férfi és női vállalkozó esélyei a sikerre? – megyei bontásban (%) (N=1137)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sokkal jobbak vagy jobbak a női vállalkozók Nincsen különbség férfi és női vállalkozók
esélyei a sikerre
esélyei között.
Hargita megye

Kovászna megye

Sokkal jobbak vagy jobbak a férfi
vállalkozók esélyei a sikerre.

Maros megye

42. ábra: Összességében, hogy gondolja, ma Romániában másak-e egy
férfi és női vállalkozó esélyei a sikerre? – életkor szerinti bontásban (%) (N=1105)

60 éves és idősebb

8

71,7

50-59 éves

7,4

74,4

40-49 éves

4,3

20-39 éves

3,5
0%

20,3

18,2

69,4

26,3

68,8
10%

Sokkal jobbak vagy jobbak a női vállalkozók esélyei a sikerre

20%

30%

40%

27,7
50%

60%

Nincsen különbség férfi és női vállalkozók esélyei között.

70%

80%

90%

100%

Sokkal jobbak vagy jobbak a férfi vállalkozók esélyei a sikerre.

Az 50 évnél fiatalabb vállalkozók 27,7, illetve 26,3 százaléka gondolja úgy, hogy a
férfaik esélyesebbek sikert érni el vállalkozóként, míg az ötvenes éveikben járóknál ez
18,2 %. A legfiatalabbak, a huszas és harmincas éveikben járók csupán 3,5 %-a
gondolja azt, hogy a nők esélyei jobbak, míg a 60 évesek és a náluk idősebbek
esetében ez az arány a duplája.
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6.10. Jövőtervek, jövőképek
A

legtöbben

technológiai

minőségi

fejlesztést

terveznek

leginkább:

három

vállalkozóból kettő biztosan, vagy valószínűleg 2022 előtt ezt meg szeretné tenni.
Legkevésbé az új telephely létrehozása szerepel a tervek közt, illetve az új értékesítési,
valamint új beszerzési csatornák használatát is kevesebben tervezik. Ha a számokat
alaposabban szemügyre vesszük, akkor azt láthatjuk, hogy jelentős eltérések
mutatkoznak a férfiak és a nőket tekintve. Nem abban a tekintetben, hogy mit
terveznek, mert abban nagyon hasonlóak az elgondolások, hanem az arányokat
tekintve.

Míg

a

férfiak

majdnem

egyharmada

határozottan

tervezi

a

munkahelyteremtést, létszámnövelést, addig a nők alig egynegyede. Új telephely
létrehozását a férfiak 19,3 %-a tervez, a nők pedig 12,3 %-a. A legnagyobb eltérés –
majdnem 10 százaléknyi különbség – a kapacitásbővítési terveket tekintve
tapasztalunk. A társadalmi kapcsolatok erősítésének tervezése tekintetében van a
legnagyobb közelédés: itt csak 1,8%-al magasabb az arány a férfiaknál.
37. táblázat: Jövőtervek nemi bontásban (%)
1. Termékfejlesztés
2. Új termék vagy szolgáltatás bevezetése
3. Kapacitásbővítés
4. A technológia minőségi fejlesztése
5. Új értékesítési csatornák használata
6. Új beszerzési csatornák használata
7. Gazdasági együttműködések kialakítása/erősítése
8. Társadalmi kapcsolatok erősítése
9. Munkahely-teremtés, létszámnövelés
10. A munkavállalók képzése
11. Informatikai fejlesztések
12. Belső működés áttekinthetőbbé tétele
13. Működési folyamatok jobbá tétele
14. Új telephely létesítése

Férfiak (N=604)
32,6
36,2
32,5
37,4
30,7
24,1
27,8
29,1
31,7
29,2
35,1
29,7
39,3
19,3

Nők (N=552)
28,1
32,6
23,2
29,3
24,1
21,2
21,8
27,3
23,6
23,3
26,4
27,0
35,8
12,3

Azt mondhatjuk tehát, hogy a női vállalkozók hasonlóan terveznek a férfi
vállalkozókhoz, csak kevesebb magabiztosággal, bátortalanabbul, köztük többen
vannak a bizonytalanok, illetve a kevesebbet tervezők vagy a fejlesztéeket és
beruházásokat későbbre halasztók.
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43. ábra: Az alábbi fejlesztéseket/beruhásokat tervezi biztosan a következő 3 évben
0

10
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1. Termékfejlesztés
2. Új termék vagy szolgáltatás bevezetése
3. Kapacitásbővítés
4. A technológia minőségi fejlesztése
5. Új értékesítési csatornák használata
6. Új beszerzési csatornák használata
7. Gazdasági együttműködések kialakítása…
8. Társadalmi kapcsolatok erősítése
9. Munkahely-teremtés, létszámnövelés
10. A munkavállalók képzése
11. Informatikai fejlesztések
12. Belső működés áttekinthetőbbé tétele
13. Működési folyamatok jobbá tétele
14. Új telephely létesítése
Férfi

Nő

Az is kiderült, hogy a székelyföldi vállalkozónők a vállalkozó férfiakkal azonos módon
többnyire optimistán tekintenek a jövőbe: a nők 53,2 míg a férfiak 54,5 százaléka
mondta azt, hogy jobb, vagy sokkal jobb helyzetben lesz három év múlva a cég.
44. ábra: Mit gondol, milyen lesz az Önök cégének helyzete 3 év múlva? – nemi bontás (%) (N=1128)

Nő

13,5

Férfi

13,8

0%

10%

39,7

40,3

40,7

20%
Sokkal jobb

30%
Jobb

5,8

39,7

40%

50%

A jelenlegihez hasonló

60%

70%

Rosszabb

4,2

80%

90%

0,7

1,5

100%

Sokkal rosszabb

Megyék szerint sem tapasztaltunk jelentős különbségeket, csupán egy apróbb
derűlátást a kovászna megyei vállalkozók részéről, akiknek 55,8 %-a sokkal jobbnak
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vagy jobbnak gondolja a cége anyagi helyzetét 3 év múlva, a Maros megyei vállalkozók
esetében ez az arány 51,9 %.
45. ábra: Mit gondol, milyen lesz az Önök cégének helyzete 3 év múlva? – megyei bontásban (%)
(N=1128)
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Sokkal jobb

Jobb

A jelenlegihez hasonló

Hargita megye

Kovászna megye

Rosszabb

Sokkal rosszabb

Maros megye

Az életkort tekintve viszont itt is találtunk statisztikai összefüggést: az életkorral
frodítottan arányosnak mutatkozik a cég jövőjére vonatkozó optimizmus (khí
négyzet= 95,1 , p<0,001).
46. ábra: Mit gondol, milyen lesz az Önök cégének helyzete 3 év múlva? – életkor szerint (%) (N=1098)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sokkal jobb vagy jobb
20-39 éves

A jelenlegihez hasonló
40-49 éves

50-59 éves

Rosszabb vagy sokkal rosszabb
60 éves és idősebb

Míg a 40 évnél fiatalabb vállalkozók 70 %-a úgy véli, hogy három év múlva a cége
helyzete jobb, vagy sokkal jobb lesz, mint a jelenlegi, addig a 60 évesek és a 60 év
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felettiek 28,4 %-a. Ugyanígy, a legfiatalabb, a 20-as, 30-as éveikben járó vállalkozók
28,1 %-a vélekedik úgy, hogy három év elteltével is legalább ugyanilyen lesz az cég
helyzete, a 60 évesek és az idősebbek több mint fele mondja ugyanezt.
Összegezve a fent leírtakat elmondható először is az, hogy a kutatás alapjául szolgáló
minta reprezentatív az alapsokaságra és különösen szerencsés a női alminta, ami
lehetővé teszi a férfi-női vállalkozók összehasonlítását. A női vállalkozókról rajzolt
kép egy része természetesen aligha tekinthető meglepőnek: átlagosan 46 év körüliek,
kicsivel idősebbek férfitársaiknál, házasok, de kevesebb gyereket vállaltak, mint a férfi
vállalkozók. Személyes és családi jövedelmük is alacsonyabb, ami minden jel szerint
erős összefüggésben áll azzal, hogy a nők fiatalabb és kisebb cégeket működtetnek:
kevesebb alkalmazottal és kisebb forgalommal. Fontos eredmény ugyanakkor, hogy
bár összességében kevesebb embert tudnak felvenni, nagyobb valószínűséggel
foglalkoztatnak nőket és anyákat, ami természetesen az ágazati szegregációnak is
lehet a folyománya. Ugyanakkor többször azzal is szembesültünk, hogy nem a nem a
legmeghatározóbb tényező, sokkal inkább az életkor: egy sor kérdésben inkább
fiatalabb és idősebb vállalkozók közt tapasztaltunk eltéréseket, semmit a férfi és női
vállalkozók közt.
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7. Anyavállalkozók Erdélyben
A gyermekvállalás a nők munkaerő-piaci státusára sokkal kevésbé kedvezően hat,
mint a férfiak esetében. Míg az apává válás növeli a foglalkoztatás valószínűségét, a
nők esetében ennek fordítottja figyelhető meg. Ez az összefüggés természetesen
korcsoportonként eltérő erősségű, de változik az iskolázottság, a foglalkozás vagy akár
a településtípus és környezet függvényében is.
Romániában a 2011-es népszámlálás adatai ugyanezt mutatják. A kutatói hagyományt
követve a legkisebb gyermek életkorát véve alapul azt vizsgáltuk meg, hogy a legalább
egy, még nem iskoláskorú gyermek nevelése hogyan hat az anyák, valamint az apák
foglalkoztatásának valószínűségére. Tekintettel arra, hogy a korábbi elemzések
szerint az anyák foglalkoztatottsága nagy mértékben múlik a rendelkezésre álló
bölcsődei és óvodai férőhelyek számán, a 0-7 éves 33 gyermeket nevelő anyák
foglalkoztatását olyan nőkével hasonlítottuk össze, akik gyermektelenek vagy akiknek
legfiatalabb gyereke is 7 évesnél idősebb.
Az 47. és az 48. ábra a férfiak, illetve a nők körében mutatja meg a szülővé válás
hatását a foglalkoztatásra.
47.ábra: A férfiak foglalkoztatási aránya a legkisebb gyermek életkora és a férfiak korcsoportja szerint (%)
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A legkisebb gyerek életkora: 8 éves vagy idősebb

Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

33 A beiskolázási életkor ugyan hivatalosan a betöltött 6. életév, azonban a tényleges iskolakezdés egyre inkább 67 év közé tolódik, ezért választottuk a 7 éves kort határképzőnek.
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Az 47. ábrán látható, hogy a 25–29 éves korcsoportot leszámítva a férfiak körében a
még nem iskoláskorú gyermek nevelése egyértelműen pozitívan hat a munkapiaci
státusukra. 40 éves korukig még a nagyobb gyermek nevelése is alacsonyabb
foglalkoztatási arányokkal jár együtt, mint a kisgyermekes lét.
A nők esetében viszont – egészen pontosan a 20 és 60 év közötti nők körében – a még
nem iskoláskorú gyermek drámaian csökkenti a foglalkoztatás esélyét. A legnagyobb
különbséget a gyermektelen és kisgyermekes nők foglalkoztatási aránya között éppen
a gyermekvállalás szempontjából meghatározó 20–34 éves korcsoportokban látjuk. A
legkisebb gyermek iskolaköteles korba lépésével ismét elterjedtebb lesz az anyák
foglalkoztatása, de az egyetlen korcsoportban sem közelíti meg az apák körében mért,
80%-nál is magasabb arányokat.
48. ábra: A nők foglalkoztatási aránya a legkisebb gyermek életkora és a nők korcsoportja szerint (%)
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Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

Az ábrákon ugyan ez nem látható, de az anyává válás nem csak a foglalkoztatással áll
fordított összefüggésben, hanem a munkanélküliséggel és az inaktivitással is.
Legalább egy, 0-7 éves gyermek nevelése magasabb munkanélküliségi és inaktivitási
kockázatokkal is jár.
A gyermekvállalás és annak a nők munkaerő-piaci helyzetére gyakorolt hatása nem
csak a kutatókat, hanem a közpolitikákat alakító döntéshozókat is egyre inkább
foglalkoztatja. Az anyák foglalkoztatásának kérdése jól mutatja azt, hogy miként
működik egy munkaerőpiac, milyen mértékben képes hasznosítani azt a humántőkét,
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amelynek kialakítására közös erőforrásokat fordítottak. Ilyen értelemben a gyermekes
nők magas inaktivitása kiaknázatlan munkaerőt és megtérülés nélküli beruházást
jelent. Emellett egyre több elemzés mutat rá arra, hogy az Európa-szerte problémát
jelentő alacsony termékenység egészen biztosan összefügg a munka és magánélet
összeegyeztetésének nehézségeivel, vagyis ott ahol gyermekvállalásra szeretnék
ösztönözni a nőket, ott egyben az anyák munkavállalására is lehetőséget kell
teremteni.
Romániában, a hivatalos statisztikai adatok szerint még az utóbbi évekre jellemző
munkaerőhiány hatására sem nőtt a rugalmas foglalkoztatás népszerűsége. A teljes
foglalkoztatotti népességnek például egyre kisebb aránya dolgozik részmunkaidőben.
2017-ben az EUROSTAT adatai szerint 100 munkavállalóból mindössze 7-en
dolgoztak részidőben, míg ez az arány az EU 28 tagországában átlagosan 19,5, a
listavezető Hollandiában 50 volt. Érdekes sajátossága a román munkaerőpiacnak az,
hogy míg a világ legtöbb országában a részidős munkavállalók elsöprő többsége nő,
Romániában gyakorlatilag nincs is a két nem között különbség. Így míg az EU-ban a
részidős foglalkoztatás a női munkavállalók 31,8, a férfiaknak csak 8,8%-át érinti,
Romániában pedig ezek az arányok 6,9, illetve 6,7 százalék.
A már említett Hollandia az anyai részidős munkavállalás zászlóshajója, mely
stratégia viszont a romániai munkavállaló anyák számára nem áll rendelkezésre. A
gyermeknevelési szabadság után – melynek hossza természetesen az adott ország
családpolitikájának, illetve saját preferenciák és kényszerek függvénye – az anyák
lehetőségei korlátozottak. A részidős foglalkoztatás csak kevesek számára adott, és ha
igen, több kutatás tanúsága szerint is sok esetben kompromisszumot feltételez a
bérek, az előrejutás területén. A második stratégia az otthonmaradás, melyet a 7
évesnél kisebb gyermeket nevelő nőknek körülbelül a fele választ. Napjainkban a világ
nyugati felén a karrier terén kompromisszumot kötni nem kívánó (gyermekes) nők a
lean in (vagyis magyarul: a „Dobd be magad!”) jelszó mögé sorakoznak fel. A
Facebook ügyvezetését évekig ellátó Sherryl Sandberg indította mozgalom elsősorban
a vezetői munkakörben dolgozó, magasan képzett nyugati nőket (vagyis a női
populáció törtrészét) szólítja meg, mintegy arra is biztatva őket, hogy a gondoskodási
feladatokra egyéni megoldásokat keresve vállalják fel a karrierépítés maszkulin
mintáit (Wilton, 2017).
Azon anyák számára, akik egyik fenti stratégiát sem kívánják alkalmazni, megoldási
lehetőséget jelenthet a vállalkozásindítás. Akik a gyermekvállalással összefüggésben
kezdenek valamilyen önálló gazdasági tevékenységbe, sajátos motivációkkal,
aspirációkkal és pályaívvel rendelkeznek (Huet, Vial, D’, & Andria, 2013). Mivel
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viszont sokan közülük ezt tudatosan a magánéleti feladatokkal nem „terhelt” férfi
munkavállaló ideáljától való elhatárolódásként teszik, és mivel egyre több helyen
hálózatokba és csoportokba is szerveződnek, e jelenségnek már neve is van. Az
anyavállalkozók vagy angol mozaikszóval mompreneur-ök/mumpreneur-ök azok a
női vállalkozók, akik gyermeket nevelnek, és akik tevékenységükkel valamilyen
gyermekkel vagy anyasággal kapcsolatos igényt igyekeznek kielégíteni. Bár a még csak
alakulóban levő szakirodalomban nincsen konszenzus a definíciót illetően, ebben a
fejezetben mi a fenti meghatározást fogjuk mérvadónak tekinteni.
Erdélyben 2018-ban indult egy olyan, magyar női vállalkozókat tömörítő csoport,
amely egyelőre e sorok írásakor, még csak a Facebookon működik, viszont vezetői és
tagjai további terveket szőnek 34 . A csoport megalakulása és gyors növekedése,
valamint a tagok között zajló interakciók – tanácsadás, információáramoltatás,
partnerségek kialakulása, jótékonykodás – arra sarkalt bennünket, vizsgáljuk meg egy
szociológiai kutatás keretében, kik is valójában és mit is jelent anyavállalkozónak
lenni ma a romániai magyar társadalomban.
A vállalkozói tevékenység a népszámlálási adatok tanúsága szerint is fontos
alternatívája lehet a meghiúsuló vagy ellehetetlenülő alkalmazotti munkavállalásnak
a nők körében. A 49. ábrán látható, hogy a nők körében mind a 20-29, mind pedig a
40-49 éves korcsoportokban nagyobb az önálló gazdasági tevékenység előfordulása a
kisgyermeket nevelő, mint a gyermektelen nők körében. Ugyanakkor viszont az is
egyértelmű, hogy a kisgyermekes nők körében 5-10 százalékponttal alacsonyabb az
alkalmazottként dolgozók aránya, mint gyermektelen társaik körében.

34 Romániában természetesen minden valószínűség szerint sokféle, női vállalkozókat tömörítő önszerveződési
forma is működik, és nem is csak a román nemzetiségűeket tömörítő csoportok, hanem a magyar közösségeket és
vállalkozókat is megszólító hálózatok. Tudunk többféle helyi szintű vállalkozónői csoportról, szervezetről, melyek
azonban tipikusan a már tapasztaltabb üzletasszonyokat tömörítik. Az említett Facebook-csoport (Női vállalkozók
Erdélyben) annyiban sajátos, hogy nem formális tagságra épül, és javarészt inkább a pályakezdő vállalkozónők
hálózatosodási igényeit elégíti ki. Az e sorok írásakor több mint 1600 tagot számláló csoport esetében nehéz
megbecsülni, hogy mekkora arányban tényleg vállalkozó, és hányan csak azt tervező nők, mint ahogy azt is, hogy
tagságának mekkora része egyben anyavállalkozó is.
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49. ábra: Önállók és alkalmazottak aránya a 15–64 közötti foglalkoztatott romániai nők körében, a
legkisebb gyermek életkora és a nők korcsoportja szerint (%)
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A legkisebb gyerek életkora: 8 éves vagy idősebb

Forrás: a szerző számításai a romániai népszámlálási adatok alapján

Jelen fejezetben arra keressük tehát a választ, hogy mi jellemzi az erdélyi magyar
anyavállalkozókat és tevékenységüket. Az elemzés három részből épül fel. Az elsőben
az adatfelvételt és a populációt ismertetjük, a másodikban az anyavállalkozók cégeit, a
hármadikban pedig magukat a vállalkozónőket.

7.1. Az adatfelvétel és a populáció
Annak érdekében, hogy minél több adatot össze tudjunk gyűjteni az Erdélyben élő és
dolgozó anyavállalkozókról, on-line kutatást végeztünk. A kérdőívet október hónap
első három hetében lehetett kitölteni azoknak, akik vagy a Facebookon, vagy pedig
valamelyik elektronikus sajtótermékben találkoztak vele. Az adatfelvétel során
kiemelt partnerünk volt a már említett Női vállalkozók Erdélyben nevű Facebookcsoport, amelynek adminisztrátorai több ízben is ösztönözték a csoport tagjait, hogy
töltsék ki a kérdőívet. A kutatásban való részvételre buzdító szöveg, amelyet nem csak
a Facebook-csoportban, hanem facebookos reklámkampányban, illetve személyes
megosztások révén is népszerűsítettünk, az anyaság és a vállalkozói tevékenység
révén határozta meg a célpopulációt. Tekintettel arra, hogy az anyasághoz vagy
gyermekneveléshez kapcsolódó termékek vagy szolgáltatások operacionalizációja nem
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egyértelmű, valamint arra, hogy e tekintetben nincsen a szakirodalomban
konszenzus, ettől eltekintettünk.
A kérdőívet összesen 385 személy töltötte ki teljesen vagy részlegesen (38. táblázat).
Az elemzés során minden kérdésnél az arra adott érvényes válaszok számával (N)
fogunk dolgozni, és ezt minden alkalommal jelezzük is.
38. táblázat: A minta szerkezete

N

%

161

41,8

Teljes kérdőívet kitöltők

224

58,2

Összesen

385

100

Részleges kitöltők

A kitöltők közül 101 személy, vagyis a teljes mintának csak valamivel több mint
egynegyede (illetve a kérdőívet teljes egészében kitöltők közel fele) tagja a Női
vállalkozók Erdélyben FB-csoportnak. Ez azt jelenti, hogy az adatfelvétel során
sikerült a csoporton kívülről is válaszadókat megszólítanunk egyrészt a Facebookos
reklámkampány, másrészt pedig a sorshúzással odaítélt jutalomnak köszönhetően. A
kitöltők lakhely szerinti megoszlása kiegyensúlyozottnak tekinthető, és az feltehetőleg
jól tükrözi a csoportban tevékenykedők földrajzi hovatartozását.
39. táblázat: A minta megyék szerinti eloszlása
Megye

N

%

Hargita

89

23,7

Kolozs

70

18,7

Maros

65

17,3

Brassó

37

9,9

Kovászna

24

6,4

Bihar

16

4,3

Szeben

7

1,9

Fehér

7

1,9

Szatmár

5

1,3

Arad

4

1,1

Máramaros

3

0,8

Temes

3

0,8

Szilágy

2

0,5

Hunyad
Erdélyen kívül
(Románia, ill.
külföld)
Összesen

1

0,3

42

11,2

375

100,0

Az on-line kérdőívvel végzett kutatások, hacsak nem egy jól meghatározott szervezet
tagjai

képezik

a

célpopulációt,

nem

tekinthetők

statisztikai

értelemben
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reprezentatívnak. A mi esetünkben a 101 kitöltő, aki egyben tagja is az említett FBcsoportnak, annyiban leképezi a csoport tagságát, amennyiben abban mindenkinek
megvolt a lehetősége arra, hogy válaszoljon a kérdésekre, a további 270 személyről
viszont nem tudni, reprezentálják-e az Erdélyben élő többi magyar anyavállalkozót.
Ennek legnagyobb akadálya természetesen az, hogy nem ismerjük az alapsokaságot.
Mindezek folytán úgy tekintjük, hogy a kérdőívet kitöltött 224 és további 161
személyből

álló

minta

elsősorban

azokra

reprezentatív,

akik

nem

csak

anyavállalkozók, hanem aktívan is részt vesznek az alakuló hálózatban és egy későbbi
esetleges szervezetnek is tagjai lehetnek. Tehát leginkább azokról lesz a
következőkben szó, akik gazdasági tevékenységük mellett megszólíthatók a női és
anyavállalkozók önszerveződési törekvései által.

7.2. Az erdélyi magyar „anyavállalkozások” jellemzői
A megkérdezett vállalkozók két legnagyobb csoportja, kétszer egyötöde a művészet,
szórakoztatás, kreatív ipar, design és rendezvényszervezés, valamint a kereskedelem
területén dolgozik. Több mint egytizedük (12,5%) szakmai, tudományos és műszaki
tevékenységet végez (beleértve a fordítást, tanácsadást, pályázatírást, a jogi és grafikai
munkákat) és 7-7%-uk a mezőgazdaság, az ipar és a humánegészségügy és szociális
ellátás területén dolgozik. Utóbbiba beleértendők a pszichológiai, coaching és
személyiségfejlesztési szolgáltatások (40. táblázat).
A vállalkozás tevékenységét nyílt kérdésben firtattuk, ezek utólagos kódolása során
pedig kísérletet tettünk arra, hogy összesítsük, a válaszadók mekkora arányban
végeznek olyan tevékenységet, amely összefügg a gyermekneveléssel és az anyasággal.
Az eljárás korlátja, hogy egyesek nagyon részletesen, mások szűkszavúbban írtak a
munkájukról, így a csak „rendezvényszervezés”, „kézműveskedés” vagy „natúr
kozmetikumok” jellegű válaszok esetében nehezen volt eldönthető, hogy kapcsolatban
állnak-e a gyerekekkel. Azoknak a vállalkozónőknek az aránya, akik egyértelműen
anyasággal, gyerekekkel, egészséges életmóddal vagy gasztronómiával kapcsolatos
tevékenységet végeznek, közel 10%, további egyötödük pedig valamilyen egyéb
kreatívipari vállalkozást működtet a válaszok alapján.
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40. táblázat: A vállalkozások tevékenysége a hivatalos ágazati besorolás szerint (%) (N=384)
Ágazat neve
%
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

6,5

Feldolgozóipar

7,0

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

0,8

Építőipar

2,1

Kereskedelem, gépjárműjavítás

20,3

Szállítás, raktározás

1,6

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

5,2

IT, kommunikáció, média tartalomgyártás

3,1

Pénzügyi, biztosítási tevékenység (beleértve: könyvelés)

4,7

Ingatlanügyletek

0,3

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (beleértve: pályázatírás,
projektmenedzsment, kiadás, nyomtatás, fordítás, tanácsadás, jog, grafikai munkák)
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

12,5

Oktatás

4,2

Humán-egészségügyi, szociális ellátás (beleértve: személyiségfejlesztés, pszichológia)

7,3

Művészet, szórakoztatás, szabadidő, kreatív ipar, szépségipar, design, fotó, építészet,
rendezvényszervezés
Egyéb szolgáltatás

21,6

Összesen

1,0

1,8
100,0

Jóllehet a kutatás felhívásban és az on-line kérdőív felvezetőjében egyértelműen a
vállalkozás fogalmát használtuk, a kitöltők több mint egynegyede (28,5%) önálló
(vagy egyéni) vállalkozó (önfoglalkoztató). A minta több mint egytizedét (13,1%-át)
kitevő egyéb forma utólagos tájékozódásaink szerint többek között a még bejegyzés
előtt vagy alatt álló vagy még csak informálisan működő vállalkozásokat jelenti (41.
táblázat). Azért döntöttünk úgy, hogy bevonjuk őket az elemzésbe, mert
terepismeretünk folytán tisztában vagyunk azzal, hogy az anyavállalkozások egyik
sajátossága, hogy az alakulási és próbálkozási szakasz hosszabbra nyúlik, és
informális jelleget ölt.
41. táblázat: Milyen jogi formában működik a vállalkozás? (N=383)
Jogi forma

%

Részvénytársaság

2,6

KFT

48,0

Kezdő KFT

5,2

Családi vállalkozás

2,6

Önálló vállalkozás

28,5

Egyéb forma

13,1

Összesen

100,0

A mintába bekerült vállalkozások több mint 40%-ának egynél több tulajdonosa van. A
társtulajdonosok zöme családtag vagy rokon, azon belül is a legtipikusabb esetekben a
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társtulajdonos a férj vagy az élettárs (42. táblázat). Azt fontos megjegyezni, hogy ez
sok esetben nem azt jelenti, hogy a házastársak együtt alapítják a céget, hanem azt,
hogy a feleség az önálló gazdasági tevékenységét hivatalosan a férj már létező cégének
keretében folytatja.
42. táblázat: Kik az anyavállalkozók társtulajdonosai? (N=153)
A társtulajdonos személye
Férj vagy élettárs

Említések gyakorisága
(%)
55,4

Egyik vagy mindkét szülő

11,5

Egy vagy több gyerek

1,9

Más családtag, rokon

10,8

Valamely (nem rokon) munkatárs

11,5

Más személy

11,5

Ez abból is látszik, hogy összességében átlagosan a megkérdezett anyavállalkozók az
általuk vezetett (vagy részben vezetett) cégeknek csak 46,3%-ában tulajdonosai. A
tulajdonrészt firtató kérdésünkre 144 érvényes választ kaptunk, akiknek mindössze
egyötöde volt a cég többségi tulajdonosa. 54%-uk 50%-os tulajdonos volt, míg további
egyötödük a tulajdonrész 30%-ának vagy annál kisebb arányának volt a birtokosa.
A megkérdezettek 60%-a ítélte meg úgy, hogy cégük voltaképpen családi vállalkozás.
Ez nem csak azokat jelenti, akiknek a vállalkozását ekként is jegyezték be (ÎF, vagyis
întreprindere familială jogi kategóriában), hanem a válaszadókat arra kértük, maguk
sorolják be vállalkozásaikat ebbe a csoportba. 10-ből 9 esetben az anyavállalkozók
maguk is alapítói a családinak tekintett vállalkozásnak, ami azt jelenti, hogy
viszonylag alacsony (mindössze egytizedes) azoknak az aránya az anyavállalkozók
körében, akik úgy kezdenek önálló gazdasági tevékenységbe, hogy csatlakoznak a már
működő családi céghez.
Függetlenül attól, hogy maguk a megkérdezettek családi vállalkozásnak tekintették-e
azt a céget, amelyet építenek, az adatok azt mutatják, a vállalkozások 60%-ában
dolgozik valamely családtag, rokon vagy barát. Tehát a gyermekes nők tevékenysége
meglehetősen beágyazottnak tűnik a leközelebbi társas kapcsolatokba, sokféle
támogató együttműködés révén vezetik a vállalkozásokat. Az alábbi, 43. táblázaton
látható az, hogy milyen típusú rokoni vagy baráti kapcsolatok mozgósíthatók a
munkaerő bevonása során.
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43. táblázat: Milyen arányban dolgoznak rokonok, barátok az anyavállalkozók cégeiben? (N=224)
Cégben aktív személyek

Említések gyakorisága, %

Férj, élettárs

42

Valamely vagy mindkét szülő

9,8

Egy vagy több gyerek

7,1

Más családtag vagy rokon

9,4

Valamely barátja

8,0

Senki a fentiek közül

40,2

A partnerek igen nagy szerepet vállalnak a cégek napi szintű működtetésében, az ő
szerepvállalásuktól messze elmaradva, 7-9% körüli említést kaptak a szülők, a
gyerekek és egyéb rokonok. Figyelemre méltó, hogy a gyerekek is megjelennek a
cégek tevékenységében, ami egyrészt arra utal, hogy a kutatásnak sikerült olyan
anyavállalkozókat is megszólítania, akik nagyobb gyerekeket nevelnek, másrészt
pedig arra is következtethetünk, hogy a családi vállalkozások egy részét foglalkoztatja
a számukra igen kardinális kérdés, az utódlás.
A vállalkozónők közel 40%-a a cégindításnak sem vágott neki egyedül. Azt nem
kérdeztük meg, hogy kik voltak az alapításkor az üzleti partnerek, de fontos, hogy az
együttműködés az induláskor is nagy szerepet kapott. A megkérdezettek majdnem
négyötöde maga alapította a cégét, a többi vállalkozóvá válási stratégia csak kevesekre
volt jellemző (44. táblázat). A vállalkozásoknak több mint egyharmada legfeljebb 2
éves, a fele 5 évnél fiatalabb, 30%-a viszont 10 évnél is hosszabb ideje működik.
44. táblázat: Hogyan lett Ön ennek a vállalkozásnak a tulajdonosa? (%) (N=342)
A tulajdonossá válás módjai

%

Az alapoktól indította

78,9

Partnerré vált egy vállalkozásban

5,0

Belépett/átvett családi vállalkozást

5,6

Csatlakozott franchise-hoz

0,6

Egyéb módon

6,7

Összesen

Az anyavállalkozások

100,0

– várakozásainknak

és hétköznapi tapasztalatainknak

megfelelően – kis cégek. Átlagosan 4,46 főt foglalkoztatnak, s jóllehet a kérdés úgy
hangzott, hogy a megkérdezettel együtt hány munkavállalója van a vállalkozásnak,
ezek egynegyedénél egyetlen munkavállaló sem dolgozik. 85,5%-uk 5 vagy annál
kevesebb embert, míg 10 vagy annál több főt csak 6%-uk foglalkoztat. A hivatalos
2017-es forgalomra lehetett nyílt és zárt kérdés formájában is válaszolni. A nyílt
kérdésre

129-en

válaszoltak,

míg

arra,

amelyik

már

előre

meghatározott

intervallumokat bocsátott a válaszadók rendelkezésére, további 144-en. A 2017-es
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évben, a nyílt kérdésre adott válaszok szerint átlagosan közel 361.000 eurós
forgalmat bonyolítottak az anyavállalkozók, ez a kép viszont minden bizonnyal
valamelyest torz35. A mintába került vállalkozások fele 32.500 euró vagy annál kisebb
forgalmat bonyolított, háromnegyedük pedig 100.000 euró alattit.
Együtt elemezve a nyílt és a zárt kérdésre adott válaszokat, feltehetőleg reálisabb
képet kapunk (56. ábra). A mintába került cégek 80%-a legfeljebb 50.000 eurós
forgalmat regisztrált 2017-ben:
50. ábra: Az anyavállalkozások 2017-es forgalma (%) (N=273)

1,5
2,2
20.000 euró alatt

6,2

20.001-50.000 euró között
9,9
51.000-150.000 euró között
150.001-500.000 euró között

17,2
63

500.001-1.500.000 euró
között
1,5 millió fölött

Az anyavállalkozások kis méretére és fiatal korára mi sem lehetne jellemzőbb annál,
hogy a cégvezetésben felmerülő feladatok zömét maguk a vállalkozónők végzik,
ráadásul nagy részüket egyedül. Miközben tehát az adatok azt mutatják, hogy
meglehetősen nagyfokú támogatást kapnak a családtagoktól és rokonoktól munka
formájában, mégis a munka nagy része rájuk hárul. A 45. táblázatban összefoglaltuk,
hogy a mintába bekerült vállalkozások esetében ki végzi az egyes feladatokat.
Maguknak a vállalkozóknak az operatív vezetésben van a legnagyobb szerepe, és
leginkább a könyvelés és a pályázatírás terén tudnak segítséget bevonni.
Alkalmazottakat leginkább a gyártás és szolgáltatás, valamint az értékesítés területén

35 Hat válaszadó 1 millió euró fölötti összeget adott meg, ami valamelyest megnöveli az átlagot.
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tudnak felvenni. Mind a külső, szerződéssel alkalmazott személy, mind pedig az
alvállalkozókkal

való

együttműködés

ritkának

számít:

legerőteljesebben

a

könyvelésben, a pályázatírásban és a termék előállításában vagy a szolgáltatás
nyújtásában tudnak rájuk támaszkodni. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a
tevékenységek közül leginkább a pályázatírást, a marketinget és érdekes módon az
értékesítést tudják a megkérdezett vállalkozónők lefedetlenül hagyni.
45. táblázat: Ki végzik az egyes feladatokat a cégben? (említések gyakorisága, fő) (N=286)
Senki

A kérdezett

A cégtárs

Családtag(ok)

Alkalmazott

Külső
személy

Menedzsment

4

255

36

48

10

1

0

PR

17

236

33

44

32

6

5

Marketing

30

223

31

34

22

19

10

Gyártás vagy szolgáltatás

13

193

45

54

83

23

13

Könyvelés

2

101

16

33

32

117

35

Értékesítés

25

206

42

60

54

11

3

Pályázatírás

146

113

12

20

10

24

6

Alvállalkozó

Az alábbi, 51. ábra azt mutatja meg, hogy melyek azok a tevékenységek, amelyeket az
anyavállalkozók segítség nélkül végeznek. Az esetek több mint felében az ügyvezetés
hárul kizárólag rájuk, majd 43-35%-ban a PR és a marketing.
51. ábra: Milyen arányban végzik az egyes céges feladatokat a vállalkozónők egymaguk? (%)
60
50

53,2
45,7

40
30
20

43,6
33,5
30,1
22,9
19,2

10
0
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A legtöbb külső szakértelmet (ami jelenthet akár rokont vagy alkalmazottat is) a
könyvelés, a pályázatírás és a termék vagy szolgáltatás előállítása terén tudnak
bevonni.
Az, hogy az anyavállalkozók leginkább a vállalkozói út elején vannak, egyben azt is
jelenti, hogy kevés dolgozót tudnak bevonni a tevékenységbe, és a munka nagy része
magukra a vállalkozónőkre hárul. A legnagyobb volumenű humánerőforrást a termék
és szolgáltatás előállítására, valamint annak értékesítésére fordítják, a legkevesebbet
pedig a pályázatírásra és a marketingre. A cégek 66%-a azonban 3 évesnél régebbi,
tehát kellő energiával és támogatással (például a család és különösen a partnerek
munkája) ezek a vállalkozások szép pályát futhatnak be.

7.3. Kik az erdélyi magyar „anyavállalkozók”?
Az erdélyi magyar anyavállalkozók javarészt fiatal, kisgyermekes, diplomás nők.
Átlagéletkoruk 38,9 év, egytizedük 30 éves vagy fiatalabb, és csak további egytizedük
múlt el 50 éves. A megkérdezettek elsöprő többséges (83%-a) férjezett és társával
együtt él. Élettársi kapcsolatban a minta 7%-a él, míg hajadonnak csak az
anyavállalkozók 2,5%-a tekinthető (46. táblázat).
46. táblázat: A megkérdezettek családi állapota (N=243)
Családi állapot

%

Hajadon

2,5

Házas, együtt élnek

83,1

Házas, de külön élnek

1,2

Élettársi kapcsolatban, párjával közös háztartásban

6,2

Élettársi kapcsolatban, párjával külön háztartásban

0,8

Elvált

4,9

Özvegy

1,2

Összesen

100,0

Annak ellenére, hogy a kutatási felhívásban egyértelművé tettük, hogy anyáknak szól
a kérdőív, a kérdésre válaszolt vállalkozónők 6,5%-ának nincsen gyermeke. Az
ellentmondásra nincsen megoldásunk, bár egy részük feltehetőleg most várja első
gyermekét. A minta kicsivel több mint felének 2 gyermeke van, őket követik az egy
gyermekesek (a megkérdezettek negyede) és a 3 gyermekesek (47. táblázat). A 4 vagy
annál több gyermeket nevelő nők aránya 3% alatt van. A választ adóknak átlagosan
1,8 gyereke van.
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47. táblázat: A megkérdezettek családi állapota (N=246)
Gyermekek száma

%

Nincs gyermeke

6,5

1 gyermek

26,0

2 gyermek

50,8

3 gyermek

14,2

4 gyermek

2,0

5 gyermek

0,4

Összesen

100,0

10 anyavállalkozóból majdnem 9 diplomás (jóval több mint egyharmaduk
posztgraduális végzettséggel is rendelkezik). Ez természetesen nem csak azért van,
mert vállalkozókról beszélünk, hanem mert azokon az internetes csatornákon,
melyeken on-line kérdőívünket népszerűsítettük, nagy volt annak a valószínűsége,
hogy javarészt diplomás válaszadókat találjunk. Maga a Facebook-csoport is olyan
hálózatokban toboroz tagokat, amelyek a képzettség szempontjából meglehetősen
homogének.
48. táblázat: A megkérdezettek iskolai végzettsége (N=242)
Gyermekek száma

%

Inasiskola, szakmunkásképző, szakiskola érettségi nélkül

0,8

Szakközépiskola érettségivel

1,2

Elméleti líceum vagy vokacionális iskola érettségivel

6,2

Mesteriskola, technikum, posztliceális képzés

5,0

Főiskola, egyetem

49,6

Posztgraduális képzés

37,2

Összesen

100,0

49. táblázat: A megkérdezettek egyéb tevékenysége a vállalkozás mellett (N=185)
Gyermekek száma
%
Van, dolgozik
Alkalmazott (teljes vagy részidőben, munkaszerződéssel)

41,1

Külsős, kiszámlázza a fizetését

7,6

Szerződés nélkül dolgozik „feketén”

1,1

Gazdálkodó, termelő

3,8

Egyéb formában dolgozik

5,9

Van, de inaktív
Nyugdíjas

0,5

Szülési vagy gyermeknevelési szabadság

9,7

Tanul

1,1

Háztartásbeli

12,4

Egyéb helyzetben van

16,8

Összesen

100,0
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A mintánkba került erdélyi magyar anyavállalkozóknak pusztán ötöde tekintette úgy,
hogy a vállalkozásvezetés a kizárólagos tevékenysége. A vállalkozás mellett valamilyen
egyéb munkapiaci státussal is rendelkezők 60%-a dolgozik, 40%-uk pedig inaktív (49.
táblázat).
A mintában összesen 210 gyermek van, közülük 132 7 év alatti. Ennek a 132
gyermeknek a közel 40%-át kizárólag az édesanyja neveli (50. táblázat). A 3 év alatti
gyerekeknek csak 17%-a jár a hét minden napján bölcsődébe vagy vigyáz rá valaki
más, mint az édesanyja. Ugyanígy, van 34 olyan gyermek, aki nem jár a hét minden
napján óvodába. Mindez arra utal, hogy az anyavállalkozóknak sok feladata van a
gyermeknevelés terén.
50. táblázat: Az iskoláskornál kisebb gyerekek gondozási módjai (gyermekek száma)
Gyermekek száma
3 év alatti gyermek, akire csak az anya vigyáz

51

3 év alatti gyermek, akire a hét néhány napján más is vigyáz

21

3 év alatti gyermek, akire a hét minden napján más is vigyáz (vagy bölcsődébe jár)

15

3-6 év közötti gyermek, aki nem jár a hét minden napján óvodába

34

7 év alatti gyermek összesen

132

A még nem iskoláskorú gyermekek gondozására vonatkozó kérdés után a
következőkben vizsgáljuk meg, miként osztják el a megkérdezett nők szerint a
gyermekneveléssel kapcsolatos munkát a családon belül (51. táblázat).
51. táblázat: Családon belüli munkamegosztás (%)
A kérdezett

A partner
Megosztva

A gyerekek
megcsinálják
maguk

Összesen

1,9

5,8

100

207

Mindig

29

28,5

34,5

0,5

2. Ki szokta
lefektetni a
gyerekeket?

30,9

22,7

37,2

1,9

0,5

1,4

5,3

100

207

3. Ki szokott
otthon maradni
a beteg
gyerekkel?

38,5

31,2

19,5

1,5

3,4

3,4

2,4

100

205

4. Ki szokott
játszani a
gyerekekkel?

8,7

16,5

66,5

2,9

1,5

3,4

100

206

5. Ki szokott
segíteni a házi
feladatokban?

24,7

29,6

34,6

3,1

6

3,7

3,7

100

162

6. Ki szokta
hozni-vinni a
gyerekeket az
iskolából?

16

20,1

47,4

6,7

2,1

3,6

4,1

100

194

Mindig

Háztartásból

Nem a
háztartásból

Általában

1. Ki szokta
felöltöztetni a
gyerekeket?

Általában

Valaki más

0,5
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N

A szülők egymással leginkább a gyerekkel való játszást osztják meg. A skála egyik
végpontján, a „legnőiesebbnek” számító beteg gyermek-gondozásban az apák csak az
esetek egyötödében vesznek részt megosztva vagy túlnyomórészt. Főszerepe az
apáknak – legalábbis a nők véleménye szerint – egyik, gyermekkel kapcsolatos
tevékenységben sincs, leginkább az intézménybe-intézményből való szállításban
kapnak szerepet. Az esetek nagyjából egyharmadában a gyermek fektetése, öltöztetése
és a házi feladatokban nyújtott segítség az anya és apa közös felelőssége. Külső, nem
szülői segítséget a minta 4-5%-a tud az egyes feladatok kapcsán bevonni.
A háztartással kapcsolatos, kérdőívben megkérdezett 7 lehetséges tevékenységek
közül három olyan van, amelyeket az eseteknek legalább vagy hozzávetőlegesen a
felében egyenlően, megosztva végeznek a partnerek. Ezek a közös programok
szervezése, a bevásárlás és a kiadások és bevételek követése. Leginkább nőiesnek a
főzés és a mosogatás számít, a férfiak pedig egyedül a javításokért bírnak szinte
kizárólagos felelősséggel.

A háztartáson

kívülről

a takarítás

és

a javítás

munkálataiban tudnak segítséget kérni. Összességében, néhány árnyalatnyi eltérést
leszámítva a családon belüli munkamegosztás terén nincsen lényeges különbség az
anyavállalkozók és a székelyföldi vállalkozónők között.
52. táblázat: Háztartáson belüli munkamegosztás
A kérdezett

A partner

N

Háztartásból

Nem a
háztartásból

6,1

2,2

100

228

0,3

2,2

1,3

100

224

8,3

1,3

0,9

100

229

30,3

1,3

0,4

3,1

9,2

100

228

7,5

25,9

39,9

13,2

3,1

8,8

100

228

23,7

14,7

46

12,9

2,2

0,4

100

224

12,3

24,2

61,7

0,9

0,9

100

227

Mindig

Általában

Megosztva

Általában
a partner

50

26,3

12,7

2,6

2. mosogatás

39,7

24,1

28,6

3,6

3. bevásárlás

18,3

21,8

49,3

4. takarítás

27,6

28,1

5. kisebb javítások a
házban és a ház körül

1,8

6. a kiadások és
bevételek követése
7. közös programok
szervezése

1. főzés

Valaki más

Mindig a
partner

Összesen
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Összegzés
A mintába bekerült, így az önszerveződésben is leginkább aktív erdélyi magyar
anyavállalkozók alapvetően kis méretű, nemrégiben létrehozott, viszonylag kis
forgalmú cégeket vezetnek. Elsősorban a kereskedelem, szabadidő, design, valamint a
tudományos-szakmai szolgáltatások területén tevékenykednek, kisebb mértékben a
mezőgazdaságban és az iparban. A saját szavas válaszok alapján mindössze
egytizedük aktivitása hozható összefüggésbe az anyasággal, gyermekneveléssel, de azt
feltételezzük, ha ezt a kérdést nagyobb figyelemmel vizsgáltuk volna (illetve
szűkebben definiáltuk volna a kutatás felhívásában is az anyavállalkozók fogalmát),
akkor ez az arány minden bizonnyal magasabb lenne.
A kisvállalkozások általános és tipikus terheit cipelik ezek a vállalkozók, akiknek nagy
részének főszerepet kell vállalnia az összes céges tevékenységben, anélkül, hogy a
munkákat ki tudná munkatársaknak vagy alvállalkozóknak szervezni. Ez annak
ellenére van így, hogy a cégek körülbelül felében a családtagok – kiemelten a férfiak is
– szerepet vállalnak.
Az anyavállalkozók fiatalok, átlagosan 38,9 évesek, közel 90%-uk diplomás vagy
posztgraduális képzést végzett és házasságban él. Átlagosan 1,8 gyereket nevelnek:
legtöbben kettőt vagy egyet. A még kizárólag anyai gondozás alatt álló, 3 év alatti
gyermekek számából, illetve a családon belüli munkamegosztást firtató kérdésekből
nyert adatokból az látszik, hogy van ugyan néhány olyan feladat, amelyben a nők
megítélése szerint a férfiak is szerepet vállalnak, a fárasztóbb, repetitívebb és nagy és
ugyanakkor kiszámíthatatlan időráfordítást igénylő munkák a vállalkozónők vállát
nyomják.
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8.Fókuszcsoportos interjúk elemzése
A fókuszcsoportos interjúkkal a számokon, adatokon túli betekintést reméltük a
vállalkozóktól,

mindennapi

kihívásaikra,

sikereikre,

motivációikra

voltunk

kiváncsiak, és főleg arra, hogy ezt kevésbé standardizált módon, saját történeteikkel
illusztrálva meséljék el. Az életszerű helyzetekre, személyes indokokra, egyéni
történetekre voltunk kiváncsiak. A fókuszcsoportos beszélgetés során a következő
kérdésekről beszélgettünk.
1. A vállalkozás ötlete
Honnan jött a vállalkozás ötlete, és mi motiválta arra, hogy vállalkozást indítson?
Kinek a fejében született meg az ötlet? Miért akart vállalkozó lenni?
2. A vállalkozás-indítás kihívásai
Az indítás, indulás nehézségei, körülményei. Kik támogatták? Kiktől kért és kiktől
kapott segítséget? Milyen segítséget? Melyek voltak a legnagyobb kihívások,
nehézségek? Hogyan látják, miben van ma Székelyföldön egy vállalkozónőnek
leginkább segítségre szüksége az induláskor és azt kitől kaphatja meg?
3. Nőként vállalkozni
Ma mit jelent nőként, vállalkozóként működtetni egy céget? Milyen kihívásokkal kell
szembenézni? Érik-e hátrányos vagy előnyös megkülönböztetések? Tapasztal-e
előítéleteket? Miben érez hiányosságokat?
4. Munka-magánélet egyensúly
Hogyan látják, hogyan lehet összeegyeztetni? Mi okoz nehézséget? Milyen segítségük
van? Milyen stratégiát alkalmaznak? A vállalkozói lét mit és mennyire befolyásol,
határoz meg?
5. A siker női arca
Ki a sikeres női vállalkozó? Hogyan, miben, mennyire? Mit jelent a siker? Ha valaki
azt kérdezné, Ön sikeres, akkor mit válaszolna?36

36 Volt egy hatodik témánk is, a családbarát bank. Ennek kapcsán arra kértük a résztvevőket, hogy ötletbörzeszerűen mondják el, hogy ha azt a feliratot látnák egy épületen, hogy „Családbarát bank”, mit képzelnének el, hogy
néz ki bentről és milyen szolgáltatásokat kínál. Az erre a kérdéskörre kapott válaszokat, a Családbarát bank,
nemcsak egy pink bankkártya című alfejezetben elemezzük.
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8.1. A résztvevőkről
A fókuszcsoportos beszélgetéseken részt vevők közt voltak nagyon fiatalok, akik
többnyire 2-4 éve indított vállalkozások tulajdonosai, illetve mindegyik csoportban
voltak jelentős vállalkozói tapaasztalattal rendelkező, több évtizede vállalkozóként
tevékenykedők is. Ugyanakkor az is fontos, hogy a beszélgetesen megjelenő
vállalkozónők mindegyike mikro- vagy kisvállalkozás tulajdonosa. Egyetlen kivételt
képezett egyik marosvásárhelyi résztvevő, aki társtulajdonos férje több cégében, és
évek, évtizedek óta férjével közösen vezetik a vállalkozásaikat.
53. táblázat: A fókuszcsoportos beszélgetések résztvevői életkor szerint
Hargita

Kovászna

Maros

Férfiak

30 év alatti

3

3

1

2

30-39 éves

2

2

3

1

40-49 éves

2

1

2

3

50 év feletti

2

2

2

2

A résztvevők által képviselt cégek esetében majdnem közel fele egy vagy két
alkalmazottal rendelkező cégeket működtet, de néhányan csak saját magukat
alkalmazzák állandó jelleggel.
54. táblázat: A résztvevők vállalkozásának életkora
Hargita

Kovászna

Maros

Férfiak

legfeljebb 3 éve

3

3

2

2

4-6 éve

2

2

2

1

7-10 éve

1

0

2

2

több mint 10 éve

3

3

2

3

A résztvevők toborzásánál hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél többféle ágazatból
legyenek

képviselők,

így

a

fókuszcsoportokban

voltak

férfias

ágazatokban

tevékenykedők is, mint például ipari termelés, pénzügyi szolgáltatások cégek
számára, tervezői munka, illetve mezőgazdaság.
55. táblázat: A résztvevők vállalkozásainak fő területe
Hargita

Kovászna

Maros

Szolgáltatás

4

4

4

“Férfias” ágazatban

3

2

2

Kreatív ágazatban

3

1

2

Vendéglátás, turizmus

1

3

2

Családi vállalkozás

1

3

1

Start-upper

1

2

2
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8.2. Vállalkozó(nő) bárki lehet
Nagyon sokféle ok játszhat szerepet abban, hogy valaki eldönti: kilép az alkalmazotti
státusból és saját céget indít, saját maga főnöke és beosztottja lesz, maga teremti elő
és adja a fizetést saját magának is, illetve kollégák jövedelméről is gondoskodni
szeretne. Viszont amikor a vállalkozás-indítás mögöttes okait és meghatározó
tényezőit szeretnék felgöngyölíteni, rájövünk, hogy nagyon sok hasonló pont is
fellelhető. Az alábbiakban összegeztük a legfontosabbakat, amelyek több esetben
előfordultak meghatározó okokként.


Van egy jó ötlete

Több esetben tapasztalhattuk, hogy jó néhányan évekig dédelgetnek egy jó ötletet, és
aztán egyszercsak, amikor a körülmények engedik, akkor megvalósítják. Az ötlet
viszont sok esetben évekig érlelődik bennük.
„Ilyen akkor még nem volt és ma, öt év után sincs az erdélyi magyar ...piacon. Én első
perctől tudtam, hogy ez jó lesz és működni fog. Gazdasági szakemberek 1-2 évet sem
adtak nekem.” (K., HR)



Van egy hobbija, amit hivatásként szeretne megélni

Az esetek egy részében a vállalkozói alaptevékenység egy hobbiból nőtte ki magát. Egy
olyasfajta tevékenység, amit gyakran mellékesen évek óta űztek, de nem gondolták
volna, hogy ebből jövedelmet, megélhetést lehet biztosítani.
„Amióta az eszemet tudom én szerettem sütni. Imádtam. Minden családi eseményre
gyönyörű és finom dolgokat készítettem, mindenki szerette. Dehát nekem megvolt a
szakmám, azt tanultam, tudtam mi leszek ha nagy leszek. De akkor is mindig sütöttem.
Aztán persze a barátok, ismerősök rámkaptak, mindenki akarta, hogy ezt készítsek
meg azt, meg néha hoztak egy vajat vagy valamit. Édesanyám csak a fejét fogta, hogy
miért dolgozok ingyen. Egyszer a páromnak is eszébe jutott: ha te ezt ennyire szereted,
miért nem ezzel foglalkozol. És akkor rájöttem, hát tényleg.” (B., MS)



Lát egy piaci rést

Bár nagyon sokszor, többen is hangoztatják, hogy első sorban nem is tekint magára
vállalkozóként, hanem csak alkotó emberként, mégis nagyon sokuk esetében
tapasztalható egy ösztönös jó üzleti érzék, amellyel ráéreznek akár apró piaci
igényekre és hiányokra.
„Sorba kellett állni, el kellett munkahelyről kérezni... Ez olyan nehéz és körülményes
volt. Kérdeztem: nincs egy olyan cég, ami ezzel foglalkozik, hogy vállalkozásokat
jegyeztet be és intézi a papírokat. Azt mondták nincs. Na, mondom, akkor én ezt
megcsinálom” (A., HR.)
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Van egy erős tenniakarása

Azok a vállalkozónők esetében, akik a kilencvenes években, a rendszerváltás után
indították vállalkozásukat, nagyon gyakran megjelenik a narratíva szintjén az a
nyugtalanság, hogy mindenképpen élni szerettek volna az új gazdasági-társadalmi
konjuktúra lehetőségével, a szabadsággal, ami végre megérkezett.


Érez valami iránt belső indíttatást
„Valamiért éreztem, hogy nekem ezt kell tennem. Mindig valamit alkotni akartam.
Nem csak kereskedni, nem csak árut cserélni, hanem valamit létrehozni.” (J, HR)



Egy nagy változásra vágyik

Többen tesznek említést arra, hogy vagy gyereknevelési szabadságon voltak, és ez idő
alatt volt idejük átgondolni, hogy mivel szeretnének és mivel nem szeretnének
foglalkozni, vagy egy válás után új életet próbáltak felépíteni, vagy nagyon átalakult a
munkahelyük és munkahelyi feladataik, és már azzal nehezen tudtak azonosulni.
„Pont gyereknevelési szabadságon voltam, két ismerősöm megkeresett, hogy nem
vállalnám-e el a cégük adminisztrálását. Átgondoltam, megfontolam, és úgy
döntöttem, hogy elvállalom, de csak akkor, ha bevesznek társnak. Így lettem én
vállalkozó. Aztán az évek során mindketten kiszálltak, maradtam én egyedül.” (K., MS)
„Nagyon szerettem a munkámat. Imádtam. Nekem találták azt ki. De aztán
fuzionáltunk egy másik céggel, és ott rájöttem, hogy nekem semmilyen döntési
lehetőségem nincs, csak bábu vagyok. És azt már egyáltalán nem szerettem” (A., HR)



Magabiztos és sikeres a szakmájában
„Évekig ebben a szakmában dolgoztam, mondhatom azt, hogy beleláttam. Ezért is
mertem a magam útjára lépni.” (K., HR)



Másfajta munkára, munkavégzésre vágyik, mint amit éppen végez
„Minden nap vasaltam az inget, a kosztümöt. Ültem négyig az irodában. Mindenféle
hűlyeséget hallgattam és csináltam. Kösz, nem, ebből nem kérek többet.” (Zs., MS)



Egyénileg alakítható munkaidőre vágyik
„A férjem munkája miatt kicsit kétlaki életünk van. Így van egy mozgó műhelyem, ami
mindig velem van, bárhol tudok dolgozni, amikor úgy van időm. Máskor meg másra
tudok időt szakítani. Van, hogy egy nap tizenkét órát dolgozom. És van, ritkán, hogy
kettőt.” (H., MS)
„Sokat számít az, hogy saját magam tudom beosztani az időm. Reggel nyugodtan
indulnak a gyermekek az iskolába, délben várom őket, ebéddel. Tudok otthon dolgozni,
nem kell állandóan szervezzem a dolgokat.” (Zs., MS)
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Van egy nagyon rossz munkatapasztalata/rossz viszonya a főnökével
„Egy, a főnökömmel átveszekedett nap után én a kolléganőmmel sírtam és el voltam
keseredve. És azt mondja a kolléganőm: miért nem csináljuk meg ezt mi akkor? És
akkor megcsináltuk. (...) Ha a főnököm másmilyen ember, én még ma is ott dolgoznék.”
(B., HR)

8.3. Jelentős segítség a vállalkozói sikerességben
A vállalkozónőkkel folytatott beszélgetések nyomán azt állapíthatjuk meg, hogy van
néhány nagyon jelentős tényező, amely a vállalkozói létet megkönnyíti, illetve a
vállalkozás melletti kitartást segíti.


Egy megértő és támogató társ
„Én mindig mindent megtárgyalok a férjemmel. Az ötleteim 90%-át nem tartja jónak,
és meg is fogadom a tanácsait. De amikor látom, hogy valami tetszik, akkor tudom,
hogy azt megcsinálhatom” (A., HR)



Vállalkozói minta a családban
„A párom is vállalkozó, így ő érti, hogy miért kell felvennem a telefont, miért dolgozom
hétvégén, miért kell bemennem szabad nap is” (B., MS)
„Ott volt édesapám vállalkozása. Így nőttünk fel, ahogy mondtam, a nyarakat
végigdolgoztuk, minden az életünk része volt. Természetesen volt számomra, hogy ezt
akarom vele vinni tovább.” (A, CV)



Egy jó üzleti terv

Bár nem ez a jellemző, főleg a korábban indított vállalkozások esetében, el is mesélik,
hogy nem volt sem üzleti terv, sem piackutatás, csak ösztönösen indultak el,
intuícióikra hallgattak. A kezdő vállalkozók viszont már arról számolnak be, hogy
alaposan megtervezték a vállalkozást, a lehető legtöbb szempontból.
„Én akkor 2 napig reggeltől estig terveztem, és megterveztük a vállalkozást” (B., HR.)



Szakterületen való jártasság
„Édesapám velem minden nyarat végigdolgoztatott. Én kellett tudjak traktort vezetni
és válogatni és minden. Így most én tudom, amikor valakinek a munkáját nézem,
tudom, hogy ott mit kell csinálni, mennyi idő kell hozzá” (E, CV)



Korábbi vállalkozói tapasztalat
„Én már 15-20 évvel ezelőtt is vállalkozó voltam. Csak akkor gőzünk sem volt arról,
hogy hogyan kell egy vállalkozást vezetni. Mindenki főnök akart lenni. Azt sikeresen
bebuktattuk. De nagyon sokat tanultam belőle.” (K., HR)
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Vállalkozói minta

Meglepően sok esetben találkozhattunk azzal, hogy a vállalkozónő férje vagy szülei,
nagyszülei vállalkozók, vagy azok voltak. Még a férfi vállalkozók közül is volt aki
említette azt, hogy a feleségének is van egy saját vállalkozása. Többnyire mindenik
esetben ez pozitív, segítő tényezőnek tűnt.
„Nekem nagyon sok mindent a férjem talál ki. Ő biztat, ő szerzi a nyersanyagot” (H.,
MS)
„Gyakorlatilag most kicsit azt csinálom, amit régen nagyapám. Aki egy gyógyszerész
zseni volt. Nem értett a pénzügyekhez, nem volt pénze, nem volt nyeresége, de az
embereknek olyan dolgokat készített, amik hatásosak voltak. Persze a receptes füzetét
elveszítettük, ellopták.” (Zs., MS)



Ha családi feladatokat meg lehet osztani
„Az nagy segítség, hogy a párom is érti és megérti, hogy nekem most ismét hétvégén
rendezvényen kell lennem. Ilyenkor ő meg a nagyszülők besegítenek a gyerekekkel”
(Cs., MS)



Van szakmai sikerélmény és önbizalom
„Évente egyszer mindig elfog a kísértés, hogy hagyjam az egészet, és menjek vissza
alkalmazottnak. (...) De ha megnézem, hogy jó dolgokat készítek, építettem egy
brandet, az emberek elégedettek a termékeimmel, akkor mégis sajnálnám ezt hagyni”
(Zs., MS)



Van anyagi jövedelem
„A férjem a számok embere. Az elején is kellett lássa, hogy termel a cég jövedelmet.
Akkor elhitte, hogy ez működőképes” (A., HR)

8.4. Akadályok
A vállalkozónők többféle olyan dolgot soroltak fel, amelyeket vállalkozóként nagyon
sok esetben nehezítő, hátráltató tényezőnek tartanak. Ezen a listán legtöbbször a
vezetői kompetenciák és a megfelelő cégmenedzsment terén tapasztalt hiányosságok
kerültek említésre.
8.4.1. Vezetői készségek
“Én nem vagyok jó főnök, és soha nem is leszek. Nekem csak kollégáim vannak, nem
beosztottak. De mégsem vagyunk egyformák, mert nekem kell gondoskodnom a
fizetéséről mindenkinek” (Zs., HR.)

8.4.2. Gazdasági és pénzügyi szakismeret hiánya
A vállalkozónők jelentős része arról számolt be, hogy nagyon nagy hiányát érzik
annak, hogy nem tanultak menedzsmentet, marketinget, nem szereztek olyan
pénzügyi ismereteket, melyek segítenék őket eligazodni a gazdasági szektorban.
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Illetve azt, hogy a maguk kárán kellett megtanulniuk nagyon sok mindent. Azok a
vállalkozók, akik 3-4 éve indították vállalkozásaikat, már többnyire beszámolnak
arról, hogy valamiféle piackutatás és üzleti terv előzte meg a vállalkozás indítását.
“A férjemnek már volt egy vállalkozása és járt vásárokra, én is vele. És én ott találtam
ki ezt az ötletet. De nem tudtam semmit erről, hogy vajon lesz-e kereslet rá, vajon
fogják-e vásárolni, vajon ez nyereséges lesz-e, tudok-e alkalmazottat fizetni. Semmit.
Csak éreztem, hogy nekem ehhez van kedvem és meg tudom csinálni, mert nagyon
szeretném.” (Zs., HR)

Rajtuk kívül viszont csak a gazdasági típusú szaktudással rendelkezőkre jellemző ez.
„Sok ügyfelem volt a korábbi munkahelyemnél, ráláttam a cégek helyzetére, sokan
engem is ismertek. Így tudtam, hogy az elején, ha nehéz is lesz, tudok ügyfélkört
szerezni.” (A, HR)

8.4.3. Alkalmazotti léthez való erős mentalitásbeli kötődés
Többen tettek arra említést, hogy az alkalmazotti létből való kilépést mekkora
mentalitásbeli akadály gátolja: úgy a saját magukban levő mentalitásbeli gátakat,
mint a közvetlen környezetüktől kapott elbizonytalanító vélekedéseket tekintve.
Alkalmazottnak lenni a kihívások, rutin, hátrányok, és minden ellenére mégis nehéz
volt meghozni ezt a döntést.
„A szüleim kétségbe voltak esve. Édesapám hallani sem akart róla. Hogy évekig ezért
tanítattak, és már látta maga előtt a karrierem, a sikereim... És akkor te fiam sütni
akarsz?” (B., MS)

8.4.4. Nőkkel szembeni sztereotípiák és előítéletek
A beszélgetések során az hangzott el, hogy a női vállalkozók, főleg a fiatalabbak
egyáltalán nem érzik azt, hogy velük szemben előítéletesek lennének az emberek. Úgy
vélik, hogy az, hogy a nő helye a fakanál mellett lenne, azt már a fiatal generáció sem
férfi sem női tagjai nem így gondolják, és egyáltalán nem tekintik reálisnak. Tehát
alapvetően nem számoltak be negatív sztereotípiákról, diszkriminációról, ami érte
őket. Ellenben mégis felsejlett 1-2 válaszban az, hogy – ha már csak elvétve is –
akadnak olyanok, akik nem tartják normálisnak, magától értetődőnek, hogy a (fiatal)
nők is lehetnek sikeres vállalkozók. A három fókuszcsoportos interjú során egyetlen
olyan esettel találkoztunk, ahol a férj sem a vállalkozás indításakor, sem a már
beindult, sikeresen működő tevékenység ideje alatt nem támogatta házastársát, sőt,
mindenképpen le akarta beszélni a vállalkozásról, és az anyagi rentabilitás ellenére
sem ismerte el a vállalkozás sikerességét.
“A férjem és a gyermekeim sem hitték, hogy én ezt meg tudnám csinálni. A férjem mai
napig nem hiszi, hogy ebből jön pénz.” (E, HR)
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Ugyanakkor több olyan esetre is tettek említést, ahol az derül ki, hogy a fiatal csinos
nőket inkább beosztotti, titkárnői szerepben tudnak elképzelni, nem pedig ügyfélként
vagy tárgyalópartnerként. Egy kezdő fiatal vállalkozó lány az ügyfelekkel való
találkozáskor minduntalan magyarázkodnia kellett, hogy nem kell várni a főnökre,
mert ő az. Az ügyfelek automatikusan egy idősebb hölgygyel kezdtek tárgyalni, aki
csupán alkalmazott volt. A tulajdonos egy idő után már maga kérte, hogy ez legyen a
felállás, mert számára kényelmetlen volt a helyzet.
“Megkértem a kolléganőmet, aki az első alkalmazottam volt, hogy mondjuk azt, hogy ő
a főnök. Mert ő egy tekintélyt parancsoló nő volt, mindenki először vele kezdett
beszélgetni nem velem. Nem hitték el, hogy én vagyok a főnök” (B., MS)

Egy másik vállalkozónő egy nagyon nem nőkre jellemző szakterületen működteti
vállalkozását, így elég gyakran találkozik azzal, hogy titkárnőnek és nem
tulajdonosnak nézik.
“Néha azt hitték az ügyfeleim, hogy én vagyok a titkárnő, s kávét kértek s
megkérdezték mikor jön a főnök. Mondtam, hogy én vagyok a főnök” (K., CV.)

Egy mezőgazdasági családi vállalkozás tulajdonosnője azzal találja nap mint nap
szembe magát, hogy az alkalmazottak a férjétől, illetve a tőle kapott utasításokat nem
ugyanúgy kezelik.
„Ha én mondom egy alkalmazottnak, hogy mit kell csinálni, bólogat s persze nem úgy
csinálja. Ha a férjem mondja, akkor azt komolyan veszi. Kicsit bosszant, mert én
jobban tudom, mint a férjem, hogy hogyan kellene csinálni, de inkább nem
mérgelődöm, s megbeszéljük a férjemmel, hogy ő adja az utasításokat az
alkalmazottaknak.” (E, CV)

8.4.5. Képzett munkaerő-hiány
Az egyik leggyakrabban elhangzó probléma: nehéz jól képzett szakembereket találni.
Megtalálni, aztán megtartani. Többen is beszámoltak arról, hogy fiatalokat
alkalmaztak, akik egy ideig a cégnél voltak, aztán vagy külföldre mentek munkát
vállalni, vagy átmentek állami szférába többet keresni, vagy saját vállalkozást
indítottak.
“A férjem szerint azt kellene kiírni a cégre, hogy Máltai Szeretetszolgálat. Mert az a
baj, hogy én felveszek egy kezdőt, nálunk megtanul mindent, és akkor amikor már
ügyesen átlát mindent, akkor elmegy tőlem én meg kezdhetem valakivel elölről.
Mondják nekem: ne tanítsd meg. Nem tehetem, azt akarom, hogy tudja, értse, lássa (A,
HR).”

8.4.6. EU-s jogszabályok
Elhangzott az is, hogy a nagyon szigorú EU-s jogszabályok a kisebb helyi cégeket
hátrányosan érintik a nagy nemzetközi cégek javára.
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“Akkor, a 90-es években sokkal könnyebb volt. Amíg nem voltunk EU-s tagok. Most
jóval nehezebb.” (J., HR.)

8.4.7. Sokrétű feladatkör
Többen tettek arra említést, hogy a cégen belül túl sokféle feladatot látnak el, és
emiatt nem érzik hatékonynak a munkájukat.
“Sokszor én vagyok a főnök, de a sofőr, a szakács, a pincér, az idegenvezető s
minden.”(E., HR.)

8.4.8. Önbizalomhiány
A beszélgetések során többen is tettek arra említést, hogy a térségben élő nőkre
nagyon jellemző az önbizalomhiány, és ez jelentős probléma, és jelentős akadály
egyrészt a vállalkozás-indításkor, másrészt pedig a vállalkozás fejlesztésénél.
„A nőkre sokkal-sokkal jellemzőbb az önbizalomhiány. Ha végiggondolom a
környezetemben ügyes csajok mennyit vaciláltak, másfél évig, hogy csináljon
vállalkozást, merjen belevágni? Vajon hogy fog az összejönni?... Tehát sokkal nagyobb
stresszhelyzet. A nőket teljesen másképp lehet és kell megközelíteni.” (K., HR)
„A nőktől elvárás... Hogy ha már belefogtál, akkor ott sikernek kell lennie. Ha egy férfi
bukik el, hát Istenem, megy tovább. Egy nőnél érzékenyebb a bukás, azt hiszem.” (K.,
HR)
52. ábra: A vállalkozónővé válást befolyásoló tényezők – SWOT elemzés
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8.5. Vállalkozónak és nőnek lenni
8.5.1. Vállalkozói identitás
Nagyon sokan ódzkodnak attól, hogy vállalkozónak tekintsék őket, illetve ők maguk
sem így tekintenek magukra. Azok, akik már több mint tíz éve működtetik
vállalkozásukat, akik már többször kellett hogy ezzel foglalkozzanak, erről
gondolkodjanak, azoknak valamivel könnyebb. A kezdő vállalkozók, vagy a kreatív
ágazatokban tevékenykedők kicsit mintha még félnek is ettől a megnevezéstől.
„Én nem is akartam soha vállalkozó lenni. És lehet nem is vagyok az. Kicsi szabadúszó
vagyok, aki néha elszerződi magát ide-vagy oda, aztán megint kell egy kicsi
szabadság. Nem vagyok az a klasszikus vállalkozó. Csak kell legyen egy cégem ahhoz,
hogy egyedül dolgozhassak” (É, MS)

8.5.2. Munka-magánélet egyenúly
Kicsit illúzióromboló megállapítás tehető: a vállalkozónők ideje is csak részben
rugalmas és kezelhető rugalmasan, és lehet fizikailag sokkal több órát dolgoznak,
mint amennyit alkalmazotti státusban dolgoztak vagy dolgoznának. Tehát nincs több
idő a családra és magánéletre. Természetesen, nagyon sok függ a vállalkozás
helyzetétől: mennyire egy kezdő vagy egy konszolidált vállalkozás, mennyire sikerült
bevezetni saját korlátokat, mennyire jut túl az ember a vendégek, kliensek,
megrendelések diktálta kereteken, mennyire tudja kezelni saját idejét. Az is kiderült,
hogy a legtöbb időt egy kezdő vállalkozásba kell beruházni, és leginkább azok a
vállalkozónők tudnak a magánéletüket valamennyire háttérbe szorítva nagyon sokat
beruházni a vállalkozásba, akiknek még nincs gyerekük, vagy már nagyobb gyerekük
van.
„Nekem évek óta nincs szombatom és vasárnapom. Nekem a hétfőm a szabad meg a
január és a február kicsit lazább, mi télen nyaralunk. A párom ezt megérti. A barátaim
is már megszokták, nem is hívnak, amikor hétvégén valahová mennek. Nekem ez még
mindig nehéz, az nehéz, hogy látom, hogy mások mi mindent csinálnak hétvégén, én
meg csak dolgozom. De ezt most kell csináljam.” (B., MS)

A legnagyobb szorítást természetesen a kisgyermekes édesanyák élik meg, ők azok
akik leginkább kötéltánc-szerű mutatványokról számolnak be, még hangsúlyosabban
azok, akik elváltak és egyedül nevelik a gyeremekeiket. Illetve mindegyik
fókuszcsoportos beszélgetés során itt sejlettek fel leginkább a keserűségek, a
lelkiismeretfurdallások.
„Amikor a kisebbik fiam volt kicsi. Ennek már több mint 20 éve. Nagy építkezésben
voltunk, nagy beruházásban. És én ottfelejtettem a napköziben. A dada néni hazavitte,
de akkor még nem volt mobil telefon meg minden. Nem tudtam hol van. Este mentem
körbe a városba, és kerestem. És sírtam. Hogy hogy történhetett ez meg. (...) Ő erre
nem emlékszik. Én igen.” (J., HR.)
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8.5.3. Sikeres vagyok, mert...
Noha kevesen tudják kimondani azt, hogy „sikeres vagyok”, a saját vélekedésük a
sikerről azért kódoltan tartalmazza azt, hogy többé-kevésbé sikeresnek gondolják
magukat. Ezt kimondani viszont meglepően nehezen és nagyon kevesen tudják. A
Maros megyei csoportban volt jelentősebb a csoporton belül magukat sikeresnek
gondolók aránya, máshol mindenhol még a 20 plusz éve vállalkozók sem tudták
kimondani magukról: ha valaki azt kérdezné, hogy én sikeres vagyok-e, azt
válaszolnám: igen.
„Én sikeres leszek. Most még nem vagyok az, de az leszek. (E., CV)

Az előzetes kutatások eredményei alapján nem meglepő módon a siker csak legutolsó
sorban

artikulálódik

a

profit

termelésben

számukra:

két

résztvevő,

egy

marosvásárhelyi és egy sepsiszentgyörgyi résztvevő mondta azt ki, hogy számára
fontos sikermutató a cég jövedelme. A többi résztvevő elsősorban más mutatók
mentén értelmezi egy vállalkozó és saját maga sikerét, az alábbiakban ezeket tekintjük
át.
A jól végzett munka gyümölcse a siker
A leggyakrabban előforduló siker-értelmezés az a jól végzett munkával kapcsolódik
össze: doméniumtól függetlenül a legtöbben úgy vélik, hogy amennyiben jól elvégzik a
munkájukat, akkor érzik leginkább a sikerélményt.
„Én akkor leszek sikeres, amikor ránézek egy munkámra, és azt mondom: ez igen! Még
mindig azt érzem, hogy nem elég” (Zs, HR)

Aki jól menedzsel, az tud sikeres lenni
A vállalkozónők közül többen hangsúlyozták, hogy az lehet sikeres vállalkozó, akinek
a vállalkozása jól működik, fennmarad, átvészeli a nehezebb periódusokat. A sikeres
vállalkozónak egy nagyon meghatározó kvalitása tehát a jó menedzseri kompetenciák.
„Sikeres az a vállalkozó, aki nem vitte csődbe a céget, nem csinált adóságot a cégnek.
Aki a piacon van, még mindig viszi a cégét.” (P., CV)
„45 évesen egy sikeres szakmai karriert hagytam ott és lettem vállalkozó. Nagyon az
elején kezdtem.(...) Egy jó céget akartam csinálni. És ha nem is tökéletes céget, de egy
jó céget csináltam, a magam módján. Van neve is, van híre is.” (A., HR)

Jó időgazdálkodás
Volt olyan résztvevő, aki úgy vélte, hogy az, aki jól be tudja osztani az idejet, az a
sikeres vállalkozó. Illetve sikeres nő, természetesen.
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„Az a sikeres vállalkozó, aki jól be tudja osztani az idejét, jó a time-menedzsmentje.” (E.,
CV)

Célok, álmok, megvalósítások
Több véleményben artikulálódott azon meggyőződés, hogy a siker tulajdonképpen a
célok, álmok elérése. Vagyis az a sikeres vállalkozó, aki célokat tűz ki maga elé, és azt
igyekszik megvalósítani, elérni.
„Ha van egy célod, és azt lépésről lépésre éred el, nap és nap követed, és közben jól
érzed magad a bőrődben. (...) Az út legyen a siker.” (J., HR)
„Mindenkinek van egy mérce, amit el akar érni. És ha azt elérte és boldog, az a siker.”
(M., CV)
„Az, aki az elképzeléseit valóra tudja váltani, és tud lépésről lépésre tovább haladni,
tovább gondolni. Sikeres, aki jól érzi magát abban, amit csinál.” (Zs., HR)

A kitartás is siker
A beszélgetések során többször felmerült a kitartás, az elszántság, amivel céljaikért és
terveikért tesznek, elhatározásuktól nem tágítanak. Többen ezt is megemlítették
siker-definícióként: aki nem adja fel, aki a vállalkozás nehezebb időszakait is át tudja
vészelni, az már sikeres.
„Az már siker, ha egy fenékre ülés után fel tudsz állni és tovább tudsz menni.” (Zs, HR.)
„Egy működő vállalkozásban ezek a fent-lent állapotok eléggé ki tudják készíteni az
embert. Kérdés, hogy meddig tartasz ki. (...) Azért nekem is jól jött volna a
mélypontokon, hogy lett volna valaki, akivel ezt megbeszélni, hogy végülis ez egy
természetes folyamat egy vállalkozásban. A türelemhez és kitartáshoz kell a lelki
támasz, amit nem biztos, hogy csak a családban kell keresni, hanem szakmai körben
kell megtalálni, mert annak van igazi súlya.” (K., HR.)

A komfortzónán túl
Elhangzott olyan vélemény is, hogy az a sikeres női vállalkozó, aki kicsit ki tud lépni a
tradicionális,

nők

számára

előírt

és

elvárt,

sokszáz

éves

hagyományos

szerepelvárásokból. És kitalál valami mást.
„Az a sikeres női vállalkozó, aki a fakanál mellől tovább tudott lépni.” (B., HR)

Szellemi fittség
A sikeres vállalkozó folyamatosan tanul, fejlődik, kiváncsi, vannak álmai és tervei –
véli az egyik legidősebb résztvevője a beszélgetéseknek. Aki azt állítja, hogy ő azért
sikeres, mert nem a nyugdíjasok életét éli, hanem ismét új vállalkozásba tudott
kezdeni, és állandóan kihívások vannak az életében, mely szellemileg frissen tartja.
„A kortársaim hetente kétszer járnak gyógyszertárba, négyszer orvoshoz. Nekem nincs
erre időm, annyi mindent lehet csinálni, annyi tervem van. (A., HR)”
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Családról való gondoskodás
Elhangzott olyan vélemény is, hogy az is a siker egyik mutatója, ha az ember képes a
családjáról megfelelően gondoskodni, a gyermekeiről, unokáiról.
„A gyermekeimet megtanítottam mesterségre, gondoskodtamm róluk, mindenik a saját
házában van, ez nagy dolog. Én nyugodtan fogok meghalni, valamit hátragytam. (P.,
CV)

Belső harmónia
Az egyik leggyakrabban megfogalmazott siker-értelmezés volt az, miszerint a belső
harmónia elérése és megtartása a siker-mutató.
„Ha valaki megkapta azt, belülről, ami motiválja, hogy örül annak, amivel foglalkozik,
és tud fejlődni benne, akkor ő már sikeres” (Zs., HR)

Munka-magánélet egyensúly
Még azok a résztvevők is, akiknek nincsen családjuk, gyerekük, ők is a leginkább a
munka-magánélet egyensúly elérésével azonosították a sikert.
„Aki a munkája és a magánélete között jól egyesúlyoz. Tud feleség is, családanya is
lenni, és emellett azt csinálja, amit szeret, és úgy tudja csinálni, ahogy szeretné. (...) És
érzi azt, hogy jó úton halad.” (Zs., HR)
„Aki az egyensúlyt megtalálja, az a siker”. (A, CV)
„Egy-két évig mindenki kellene vállalkozó legyen, hogy megtapasztalja, hogy milyen
az, ha másokról kell gondoskodni, hogy a 22 családnak például a jövedelme attól függ,
hogy én milyen döntéseket hozok” (A, CV)
„Egy nő az én koromban ha meghallja egy nő azt, hogy siker, akkor a csillogást képzeli
el maga körül. Én felfogtam már, hogy nem a csillogás a siker, hanem az erőt, a lelki
erőt és az egyensúlyt. Ha egyensúly van, akkor előjön a boldogság is, meg a nyugalom
is (H., CV).

A pénz nem boldogít, de...
Noha csak utolsó helyen és halkan említik, azért a pénz is meg-megjelenik a sikerértelmezések közt. Néha ellenpéldaként, néha a siker elképzelések másik
végpontjaként, de az is előfordul, hogy sikerként.
„Én nem a pénzben látom a sikert.” (K., HR)
„Nem feltétlenül a bankszámládon levő összegektől leszel sikeres.” (K., CV)
„Legyünk őszinték, azért a pénzért is dolgozunk. A pénz egy eszköz, de lehetővé tesz
dolgokat. Én például az elmúlt 15 évben sokat kirándultam, olyan helyekre, amikről az
emberek nagy része álmodik, én meg megvalósítottam. Ez is valami, hogy azt az
anyagit megteremtettem.” (P., CV)
„Az sem hátrány, hogyha meg tud élni valaki a vállalkozásából” (E., CV)
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8.5.4. „Nagyot fejleszteni nem tudok, de a piacon hátha megmaradok”
Kivétel nélkül mindegyik résztvevő vállalkozása iránt nagyon elkötelezett, legalább
azon a szinten szeretné tartani, ahol jelenleg van, de mindenki dédelget kisebb vagy
nagyobb beruházásokat, fejlesztéseket. Van, aki újabb és újabb termékeket szeretne a
piacra dobni, van, aki alkalmazotti segítségben reménykedik, amennyiben a cég
profitja engedni fogja. A fiatalabbak, akiknek még nincs családjuk, mindannyian a
gyerekvállalást belekalkulálják, és azzal együtt tervezik, látják a cég közeljövöjét.
Viszont vannak félelmeik és aggályaik a munka és gyermeknevelési feladatok
összehangolását tekintve.
„A párommal már ott tartunk, hogy szeretnénk családot alapítani. De nem tudom hogy
lesz. A szüleim még dolgoznak, rájuk annyira nem számíthatunk. Nem tudom
elképzelni mi lesz, ki fogja a céget vinni két évig, amíg én kiesek.” (K., CV)

Nagyon jellemző a csupán kis léptékű tervezés, az apró lépések tervezése, a stabilitás
fenntartása, a klienskör megtartása. Nem jellemző a nagy beruházás tervezése, az
újabb és újabb telephelyek létesítésének az ötlete, az ipari méretű termelésnek vagy a
profit jelentős növelésének tervezése.

8.6. Nemek és igenek
A férfi vállalkozókkal folytatott beszélgetés nagyon sok szinten bizonyult hasznosnak
és a téma megközelítése és megértése szempontjából sarkallatosnak. Itt viszont csak
egy rövid kitérőt van módunk tenni, alapvetően a hasonlóságokra és különbségekre
fókuszálva. Összességében azt mondhatjuk, hogy a székelyföldi női vállalkozók egy
sor dologban sokkal inkább hasonlítanak a székelyföldi férfi vállalkozókra, mint más
térség, más ország női vállalkozóira. Vagyis mondhatjuk, hogy Székelyföldön
vállalkozni kicsit hasonló módon lehet akkor is, ha férfiként, akkor is, ha nőként
tesszük ezt.
Ez igaz például a vállalkozói motivációkra, igaz a profithoz való nagyon szerény
viszonyulásra, igaz a hobbi és kedvelt tevékenység-alapú vállalkozásra, igaz ez a
munka miatt a család háttérben kerülése miatt érzett lelkiismeretfurdalásra, sőt: még
a sikeresség mércéjére is. Viszont vannak eltérések is: alapvetően a férfiak esetében
sokkal kevésbé jellemző az egyszemélyes és a mikrovállalkozások aránya, és valamivel
markánsabban jelenik meg a gazdasági nyereség kérdése. Ugyanakkor sokkal
jelentősebb a vállalkozói identitás, az önmagukra bátran vállalkozóként tekintés,
illetve a vállalkozói létről való gondolkodás. Ugyanakkor sokkal jellemzőbb a
„klasszikus” értelemben vett profit és növekedésorientált vállalkozói hozzáállás: itt
hallottunk már beruházásról, nagy léptékű fejlesztésről, telephely építésről,
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növekedésről, innovációról. És sokkal konkrétabbak és határozottabban fogalmazzák
meg azokat a problémákat és nehézségeket, amelyek a vállalkozói tevékenységüket
nehezítik, akadályozzák.
„Ma már alig találsz alkalmazottat. Mindenki külföldre megy dolgozni” (A, HR.)
„Az embereknek fizetést kell adjál, felelsz értük. Nem mondhatod, hogy nincs profit.
Valahonnak azt elő kell teremteni.” (Z., HR)
„Ha beruházol, nem számolgathatod azt, pontosan hány hónap múlva térül meg. Ha
fejlődni akarsz, be kell ruháznod” (Gy., HR)

A férfiak szinte kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy kiegyensúlyozott magánélet és
családi élet nélkül nem tudnák a vállalkozást ilyen szinten és módon működtetni, és
ebben nagyon nagy szerepet tulajdonítanak feleségeiknek.
„Én tényleg azt sem tudom hogy nőttek fel a gyermekeim. Egyszer elutazott a
feleségem pár napra... Hát azt hittem soha nem jön haza. Azután igyekszem még
inkább értékelni és mondani neki, hogy nélküle én nem tudnék dolgozni” (Z., HR)

A sikereket és megvalósításokat ugyanígy nemcsak egyéni sikereknek látják, hanem
közös eredményeknek, és próbálják ezt otthon is érzékeltetni.
„A feleségemnek az elején nagyon nehezen ment pénzt kérnie tőlem. Mindig mondtam
neki: ha én keresek 100 lejt, abból 50 lej a tiéd. Mert én azért tudtam a 100 lejt
megkeresni, mert te intézel helyettem sok mindent.” (F., HR)

Noha a férfiak esetében is sok szempontból hasonlóságokat tapasztaltunk, a munkamagánélet egyensúlynál azért több eltérés is mutatkozik. Az egyik ilyen különbség a
siker értelmezése és a saját vállalkozói tevékenység értékelése. A férfiak bátrabban
merték azt mondani magukról, hogy igen, sikeresnek látják magukat és
vállalkozásukat, lokális és regionális szinten, mint a nők. A nőknek nagyon nehezükre
esett az, hogy egyetlen mondatban szerepeltesssék az „én” személyes névmást és a
sikeres vállalkozó, vagy a sikeres vagyok szóösszetételeket.
Egy másik ilyen sarkallatos különbség pedig a vállalkozásra fordítható idő és energia.
Úgy tűnik a nők sokkal kevesebb időt és energiát tudnak a vállalkozásukba ruházni,
mint férfi társaik. A férfiak többsége arról beszélt – nagyon elismerően! – hogy
feleségük nélkül nem működne a családi élet, és a legtöbb esetben egyértelművé
tették, hogy a családban a nők sokkal több időt fordítanak a családi élet szervezésére
és a gyermekek programjainak a levezénylésére. A vállalkozónők is pont így érzik: nő,
anya, feleség szerepük gyakorlása nélkül nem működne a család. Vagyis úgy tűnik,
hogy függetlenül attól, hogy milyen területen és milyen típusú vállalkozást
működtetnek, a nők mégis ugyanolyan feladatuknak látják és tekintik a család és
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gyermeknevelési teendőket, mint azok a nők, akik nem vezetnek vállalkozást, vagy a
férjeik vállalkozók és a családban a terhek jelentős többségét ők vállalták fel.
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9. Családbarát bank: „nem csak egy pink bankkártya”?
A kutatás során kiemelt célkitűzésnek tekintettük a családbarát bank jelentéseinek
feltárását a vállalkozók körében. Ennek az volt a célja, hogy az összegyűjtött
empirikus adatok révén kijelölhessük azokat a lehetséges irányokat, amelyekben egy
családbarát jelleget kialakítani kívánó bank el tud indulni.
Megvizsgáltuk, hogy mit értenek a vállalkozók családbarát bank fogalma alatt,
milyen képzetek élnek bennük és milyen várakozásokat fogalmaznak meg a
fogalommal kapcsolatosan. E célból öt fókuszcsoportos kutatást végeztünk – négyet
Székelyföldön és egyet Kolozsváron37, valamint az induktív módon nyert válaszokra
építve három, családbarát

bankra vonatkozó kérdést

is belefoglaltunk

az

anyavállalkozóknak szóló on-line kérdőívbe.
Ezt a módszertani háromszögelést az indokolta, hogy az empirikus adatgyűjtés
érvényességét biztosítani tudjuk, e téma vizsgálatának ugyanis nem nagyon álltak
rendelkezésünkre sem empirikus, sem elméleti előzményei. Ezért, annak érdekében,
hogy be tudjuk azonosítani azokat a fogalmakat, amelyekben kutatásunk alanyai
gondolkodnak, és így magukat a kérdőívkérdéseket is meg tudjuk fogalmazni, a
fókuszcsoportos beszélgetéseknek ezt a részét kevésbé strukturáltan, brainstormingszerűen bonyolítottuk le.
A fókuszcsoportos beszélgetések során ötletek gyűjtöttünk a vállalkozóktól arról, hogy
hogyan képzelnek el egy családbarát bankot. A négy székelyföldi és a kolozsvári
beszélgetés résztvevői eltérő módon viszonyultak ahhoz az általánosabb kérdéshez,
hogy a vállalkozó nemének van-e jelentősége a bankválasztás szempontjából.
Miközben a székelyföldi beszélgetések, amelyek közül három kizárólag nők, egy pedig
kizárólag férfi vállalkozók részvételével készült, azt sugallták, hogy egy női
vállalkozónak (esetleg anyai vállalkozónak) sajátos szempontjai vannak egy bank
szolgáltatásának igénybe vételekor, a vegyes kolozsvári csoport a vállalkozót ebben a
kontextusban nemileg semlegesnek látta.
Székelyföldön a válaszok alapján az derült ki számunkra, hogy a vállalkozónők jól
érzékelik azokat a problémákat és hiányosságokat, amelyek egy vállalkozó nő és anya
számára kihívást és nehézséget jelentenek a banki ügyintézésük során. Sokféle ötletet
sikerült összegyűjteni, és ezek közül több olyan van, amely megvalósulása ténylegesen
egy bankot családbaráttá tenne.
37 A székelyföldi beszélgetések abban tértek el a kolozsváritól, hogy míg az előbbiek keretében a családbarát bank
egy volt a felvetett hat téma közül, a kolozsvári fókuszcsoportos beszélgetést kizárólag e téma vizsgálatának
szenteltük (a fókuszcsoportos interjúk részletes leírását l. a módszertani részben).
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Ezzel szemben Kolozsváron egy vállalkozó és egy magánember között sokkal nagyobb
különbségek vannak a bank használata, az azzal szemben kialakított elvárások terén,
mint egy férfi és egy női vállalkozó között. A vállalkozó neme nem lényeges abban,
ahogyan a banki szolgáltatásokat igénybe veszi. A családos és egyedülálló vállalkozók,
gyermekes és gyermektelen ügyfelek és azok igényei között valamivel több
különbséget

látnak.

Az

alábbiakban

ezeket

a

székelyföldi

eredményekkel

összekapcsolva mutatjuk be.

9.1. Ügyfélbarát bank
A legtöbb javaslat a szolgáltatások minősége és gyorsasága kapcsán fogalmazódott
meg, ez mindegyik beszélgetésre egyaránt érvényes volt. Úgy is mondhatnánk, hogy
ez az elvárás már-már független attól, hogy férfi-e vagy nő, gyermekes-e vagy sem az
ügyfél. Ehelyett általánosságban él egy olyan várakozás a vállalkozásokban, hogy
elérhetőbb, közvetlenebb, az ügyfelek igényeire jobban odafigyelő legyen a
szolgáltatás. Ez legtipikusabban a gyorsaságra és a közérthetőségre, illetve a
transzparenciára vonatkozik.
Az egyik legbeszédesebb megfogalmazás szerint „az a legjobb bank, ahova be se kell
menni.” Jóllehet nem kizárólag a családos ügyfeleknek kedvez, az nagyon nagy előnyt
jelent, ha a szolgáltatások nagy része igénybe vehető on-line vagy telefonon. Fontos
az, hogy jól megközelíthető legyen, minden lakónegyedben egy-egy bankfiókkal és
bankautomatákkal. Ugyanide sorolható az az elvárás, hogy minden bankfiók
rendelkezzék saját parkolóval, ahol esetleg a családos ügyfelek előnyt is élveznek.
A sorban állás az egyik legkellemetlenebb dolog, amit mindenképp tanácsosnak
látnak kiküszöbölni. Volt, aki javasolta az ügyfélhívót, ami megkönnyítheti a
várakozást és a korrekt sorrend szerinti haladást. Mások egyenesen előnyt
biztosítanának gyermekkel érkező ügyfeleknek. „A legtöbben rövid idő alatt
szeretnének sok mindent elintézni, amelyik bank gyors és jó szolgáltatást nyújt, azt
mindenki szeretni fogja, de főleg a családosok”, véli az egyik résztvevő.
Az átlátszó ügymenet és döntési folyamat, az érthető és őszinte, egyértelmű
magyarázatok nagyon fontosak, jegyezték meg többen is. Ha valaki úgy fordulhat a
banki ügyintézőhöz, mint egy ismerőshöz, akkor szívesebben veszi igénybe a bank
szolgáltatásait. Egy javaslat szerint ne legyenek apróbetűs részek. Vagy ha mégis,
akkor azok is részletesen legyenek elmagyarázva, megelőzendő az utólagos
meglepetéseket. És az sem baj, ha a régi ügyfelek megkülönböztetett figyelemmel
vannak kezelve. Az ügyfélgondozás tipikusan a nagyobb cégek tulajdonosai által
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megfogalmazott elvárás volt, és az nem csak a protokolláris figyelmességekre
vonatkozott, hanem a rugalmasságra, a házhoz is kimenő ügyfélszolgálati
munkatársra vagy a rugalmasan kezelt és személyre szabott ajánlatokra.
Az ügyfélbarát jelleg tehát a következő három jelszó köré szerveződik: gyorsaság,
rugalmasság, közérthetőség.

9.2. Otthonosság-barát bank
A családbarátság fogalma, ha teret engedtünk a fókuszcsoportos beszélgetések során
a szabad asszociációknak, akkor az leginkább a belsőépítészeti megoldásokra és
berendezésre vonatkozó javaslatokhoz vezetett. A komfortosság és az otthonosság
jegyében többen azt javasolták, hogy egy családbarát banknak kicsit úgy is kellene
kinéznie, mint egy otthoni lakásbelső, mint egy család nappalija. Kényelmes, tágas,
olyan, ahol várakozni sem kellemetlen. Ne egy hivatalhoz hasonlítson, „ne egy olyan
hely legyen, ahova az ember nem kíván belépni, de ha muszáj, akkor is alig várja,
hogy elmenekülhessen onnan”. Úgy érezhesse magát az ügyfél a bankban, akár a saját
nappalijában: egy kényelmes fotelben, kanapén nyugodtan el tudjon beszélgetni, és
fel merje tenni a kényelmetlen kérdéseket is. Viszont az intimitás is biztosítva legyen,
nyugodtan lehessen beszélni személyes problémákról, ne hallhassa más, bárki.

9.3. Anyabarát bank
Egy bankfiók csak úgy tud családbarát lenni, ha egyben gyermekbarát is. Ez azt
jelenti, hogy ne legyen kínos kisgyerekkel bemenni. Erre különféle megoldásokat
javasoltak: játszósarok vagy épp ellenkezőleg, kis játék, esetleg videó, amit a szülő
mellett ülve is nézhet; futósarok; dadus, vagy akár ugráló is. Összegezve, az a
legszerencsésebb, ha a gyermeket egy bankfiókban nem csak megtűrnek, hanem
jelenlétét magától értetődőnek tekintik.
A családbarát jelleg legfőbb kedvezményezettjeinek a nőket, az anyákat gondolják, az
a legritkább esetekben merült csak fel, hogy ezeknek a megoldásoknak és
bútordaraboknak a célközönsége apákból is állhat.
A parkolási lehetőséget többen is megjegyezték, azzal indokolva, hogy kisgyerekes,
illetve többgyerekes édesanyáknak nehéz úgy boldogulni, hogy a banki ügyintézés és
várakozás mellé még társul egy hosszabb séta is.
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9.4. Ifjúságbarát bank
Többen is javasolták a kedvezményes takarék számlát gyermekeknek. Ugyanakkor
elhangzott egy nagyon érdekes ötlet a Hargita megyei fókuszcsoportos interjún,
miszerint a bankba 14 év felettiek már mehessenek ügyeiket intézni, tanulni,
tapasztalni, hogy mire kell figyelni. Illetve legyenek játékok, akciók, praktikák
szervezve középiskolásoknak, takarékoskodás, pénzügyi döntések kapcsán. Legyen
számlájuk, de már kiskoruktól ők is ott legyenek, és gyakorolják, hogyan kell ebben a
szférában mozogni.
Mindezek mellett volt egy további érdekes ötlet: legyen kedvezményes fészekrakó
hitel vagy esküvői hitel, amely a fiatalokat segítené az otthonteremtésben,
családalapításban.
Az ifjúságbarát jelleget erősítené az is, ha a bank kezdeményezne vagy továbbra is
erősítené azokat az edukációs programjait, melyeknek célja fiatalokat, iskolásokat (de
akár felnőtteket is) a pénzkezelés stratégiáira tanítani.

9.5. Idősbarát bank
Érkezett javaslat arra vonatkozóan is, hogy az idős emberekre is kiemelten oda
kellene figyelnie egy családbarát banknak, azaz legyenek számukra kedvezményes
csomagok, és megkülönböztetett törődés és türelem. Például az online bank
használatának a kicsit másfajta ismertetése, hogy akiknek a digitális képességei
másak, szintén bátran és magabiztosan használhassák.
Illetve egy másik értelmezés szerint a családbarát bankban a várandós kismamák
mellett az idős embereknek se kelljen sorba állniuk és sokat várakozniuk. További
javaslat a kedvezményes számlavezetés és takarékszámla 60 év felettieknek.

9.6. Környezetbarát bank
Egyik ötlet szerint jó lenne csökkenteni a hatalmas papírmennyiséget, amit egy bank
használ, és lehetne egyszerűsíteni a folyamatokat, több online felületet használni akár
a bank fizikai terében is. És minél több digitális eszközt és megoldást használni a
fizikai eszközök helyett.

9.7. Takarékoskodás-barát bank
„Érdemes legyen spórolni és ne otthon malacperselyben tartani” – summázhatnánk
az egyik hozzászóló véleményét, aki azt javasolta, hogy a bank segítse és úgymond
nevelje az embereket a megtakarítás gyakorlata fele, és érje meg a bank segítségével a
családoknak takarékoskodni.
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9.8. Kisvállalkozás-barát bank
A kisvállalkozások számára kialakított kedvező hitelkonstrukciók ösztönzőek
lehetnének kezdő vállalkozók számára. Illetve a kedvező, például az első három évben
ingyen számlavezetési lehetőség is a kezdő vállalkozókat segíthetné.
Fontos, hogy miként alakítja egy bank hitelezési procedúráját, az mennyire átlátható,
illetve egyéni igényekre szabott. Fontos ezeknek a költsége, az átfutása – ezek mind a
családbarát jelleget tudják erősíteni.

9.9. Közösségbarát bank
Érkezett ötlet arra vonatkozóan is, hogy egy családbarát bank családoknak szervezett
kulturális-szabadidős eseményeket, rendezvényeket is támogat, illetve családokért,
anyákért, gyermekekért tevékenykedő civil szervezetek tevékenyégét is. A CSR
tevékenység kedvezményezettjei fontos adalékot jelentenek a bankról alkotott imázs
szempontjából.

9.10. Emberbarát bank
Az egyik sepsiszentgyörgyi vállalkozónő fogalmazta meg: emberbarát legyen a bank,
és akkor család-, anya- és gyermekbarát is lesz.
Összegzésképpen tehát elmondható, hogy a családbarát bank fogalom hallatán a
legerősebb asszociációk az ügyfélbarát, rugalmas és átlátható jelzőkkel mutatható ki,
amelyeknek nincsen feltétlenül „neme”, illetve nem is köthetők közvetlenül a
családhoz. Másodsorban azonban, konkrétabb, jobban operacionalizált kérdések
reflektálni tudnak arra is, hogy mit jelent gyermekkel, babakocsival, kevés idővel
banki ügyet intézni, és ennek megfelelően alakítanák általában a fiókok belső tereit is.
Az alábbiakban megmutatjuk, az erdélyi magyar anyavállalkozóknak szóló on-line
kutatásban a különféle, előre megfogalmazott lehetőségek közül melyeket hányan
tekintették fontosnak a családbarát jelleg erősítésében. A kérdőívben a banki
termékek és szolgáltatások 3 szintjét különítettük el: a bankfiók, a termékek és a
szolgáltatások terén kezdeményezhető változtatásokat. Mindegyik blokkon belül a
kérdőív kitöltőit arra kértük, válasszanak ki legfeljebb hármat az általuk
legfontosabbnak ítélt megoldásokból és helyezzék őket sorrendbe. Így a fontosságnak
két dimenziója is van: az említések gyakorisága és a sorrend a rangsorban. Ez utóbbi
szám minél kisebb, annál fontosabb szempontot jelöl (56. táblázat).
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56. táblázat: Preferált megoldások a bank családbarát jellegének erősítésében (%)
Említések
gyakorisága

Rangsorok
átlaga

Soron kívüli ügyintézés gyermekkel érkezőknek

137

1,66

Közvetlenebb ügyintézők

126

2,05

Saját parkoló

115

2,1

Játszósarok

102

1,78

Sorszámhúzó rendszer

57

2,11

Otthonosabb belső dizájn

36

2,03

Akadálymentes bejárat

30

2,55

Rajzfilmek

15

2,6

Zsebpénzgyűjtő gyermekszámla

125

1,52

Közérthető hiteltanácsadás

115

1,73

Állami támogatáskra speciális számlacsomagok

111

2,08

Családi krízishitel

98

1,89

Hitelek GYES-en levőknek

93

2,16

Pénzügyi ismertető iskolásoknak

161

1,45

Pénzkezelési ismertető felnőtteknek

150

1,69

Családbarát jótékonysági tevékenység

112

2,02

Családbarát foglalkoztató

86

2,31

Bankfiókok

Banktermékek

Banki szolgáltatások

A fenti táblázatban az elemek az említések gyakoriságának sorrendjében szerepelnek,
dimenziónként csoportosítva. A bankfiókokban a válaszadó anyavállalkozók azt
látnák leginkább családbarát változtatásnak, hogyha a gyermekes ügyfelek soron kívül
kerülnének sorra, illetve sokkal kevésbé idegen nyelvezetben beszélnének a
tisztviselők a kliensekkel. A megközelíthetőség fontosságát jelzi a saját parkoló, bár az
akadálymentesítés az utolsó helyre csúszott. A játszósarok népszerűbb megoldás
lenne, mint a rajzfilmek.
A termékek vonatkozásában a családbarát imázst valószínűleg hatékonyan szolgálná
az, ha a gyerekeket is megszólítanák, ugyanakkor viszont ismét a közérthetőség
fontosságát látjuk ebben a dimenzióban is. Figyelemre méltó, hogy bár
anyavállalkozók a válaszadók, a gyermeknevelési szabadságon levőknek kínált
kedvezményes hitelek az utolsók az említések gyakoriságát tekintve. Ez feltehetőleg
azzal is magyarázható, hogy bár a hitelhez való hozzáférés kiemelt nehézsége a női
vállalkozóknak, a jobbára kisebb léptékben dolgozó anyavállalkozóknak csak kis
hányada gondolkodik hitelfelvételben.
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Végül a banki szolgáltatások terén fontosabbnak ítélik meg az edukációs
tevékenységeket, mint azt, hogy ügyfeleik felé a bankok milyen politikát képviselnek.
A családbarát jelleg tehát, a kvalitatív és kvantitatív adatok alapján, elsősorban az
általánosan értelmezett ügyfélbarátságot jelenti – közvetlenséget, közérthetőséget,
rugalmasságot és gyorsaságot -, és csak másodsorban azokat a plusz szolgáltatásokat,
melyeknek célja a sajátos kisgyermekes igények figyelembe vétele.
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10. Konklúziók
Ebben a projektben azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy mérjük fel, kik a mai
székelyföldi vállalkozónők, miként jellemezhetők ők és cégeik, milyen tényezők segítik
és nehezítik munkájukat. Ezzel mintegy azt a hiányt is pótolni szerettük volna, amely
a női vállalkozók romániai magyar kontextusban történő kutatását jellemezte. A
székelyföldi fókuszt több dolog is indokolta. Egyrészt a tömbben élő magyarság
sajátos, nem túl előnyös gazdasági helyzete, a munkaerőpiac néhány nehézsége,
másrészt azonban a tradicionálisnak gondolt értékrend és nemi szerepek. Ezek mind
arra sarkaltak, hogy nézzük meg „közelebbről” és „távolabbról” is, hogy mit jelent ma
Székelyföldön nőként vállalkozni. Mindezt azonban úgy tekintettük legjobban
kivitelezhetőnek, ha módszertanilag komplex módon közelítünk a kérdéshez:
használtunk kvantitatív és kvalitatív adatfelvételi módszereket, gyűjtöttünk magunk
empirikus adatokat és elemeztünk készen előállított hivatalos statisztikákat is a desk
research nevű munkafázis keretében. Mindeközben arra törekedtünk, hogy meg
tudjuk a populáció helyzetének alakulásában az időbeliséget is ragadni, ugyanakkor
viszont arra is, hogy földrajzilag és társadalmilag is kontextusba tudjuk helyezni a
számokat.
A székelyföldi munkaerőpiac legnagyobb problémája az országosnál is magasabb
inaktivitása. Azt viszont az adatok nem igazolják, hogy a foglalkoztatás és aktivitás
terén mért nemi rés nagyobb lenne Székelyföldön, mint Romániában általában. A
nemi egyenlőtlenség a vállalkozási kedv terén a legnagyobb. Míg országos szinten a
nemi olló némileg zárult a vállalkozások terén, Székelyföldön stagnált.
Eredményeink a téma és a szakirodalom alapos ismerői számára kevesebb
meglepetést tartogatnak: a székelyföldi női vállalkozók férfi társaiknál képzettebbek,
de kisebb a jövedelmük, családjaik élet- és fogyasztási színvonala is. Mindez azonban
a

nehezen

mérhető

diszkrimináción

túl

ágazati

és

céges

sajátosságokkal

magyarázható: a nők tulajdonában levő vállalkozások kisebbek, „fiatalabbak”,
kevesebb alkalmazottal működnek és kisebb forgalmat is bonyolítanak.
A női vállalkozók egyik sajátos csoportját képezik az anyavállalkozók, akiket egész
Erdélyre kiterjedően igyekeztünk felmérni egy on-line kérdőív segítségével. Az
anyavállalkozók a vállalkozói karrier elején vannak, abban a szakaszban, amelyet
szerényebb lehetőségek, de ugyanakkor nagy kihívások jellemeznek.
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A munka és magánélet összeegyeztetése fontos, de nem kizárólagos motivációja volt a
vállalkozásindításnak. Az az adatokból is látszik, hogy a család és munka egyensúlya
miért kardinális kérdés a nőknek: a háztartási és gondoskodási feladatok részletes
áttekintéséből kiderül, hogy a munkamegosztás a legtöbb családban igen tradicionális
és a cégét fejleszteni kívánó nő számára komoly szerepzavart okozhat.
A motivációkat legjobban a fókuszcsoportos kutatás adataiból lehet feltárni: ezekben
a beszélgetésekben a magánéleti szál mellett megjelent a függetlenség vágya, a
kompetenciák kibontakoztatásának vágya, de a menekülés is az alkalmazotti létből. A
kvalitatív módszertan alkalmazásának legfontosabb hozadéka a férfi és női vállalkozói
identitás szembeállítása és annak kidomborítása, hogy miként épül be egy férfi és egy
nő öndefiníciójába a vállalkozás, a siker, egyáltalán milyen kritériumoknak is kell
érvényesülniük a sikerességhez.
Végül, az adatokból kinyerhető összefüggések a lehetséges policy-válaszokra is
ráirányították a figyelmünket. Ahogyan azt a fókuszcsoportos részben kifejtettük, a
nők vállalkozásának ösztönzését a feltárt nehézségek és akadályok ismeretében
többféle szinten is el lehet képzelni. A döntéshozatal az adórendszerrel, de leginkább
a gyermekfelügyelet támogatásával tudna erre pozitívan hatni, más, „alsóbb szintű”
szereplők viszont képzések, mentorprogramok szervezésével, illetve a hálózatokba
való szerveződés elősegítésével tudna a nőknek löketet adni. A gondoskodási munka
egyenlőbb elosztása férfiak és nők között már bizonyította pozitív hatását, amely cél
eléréséhez többféle eszköz is van az állam kezében. Sokakban és sűrűn felmerül az,
hogy

üdvös

lenne

a

női

vállalkozókról

alkotott

társadalmi

képzetek

és

viszonyulásmódok javítása annak érdekében, hogy ezt a pályát fiatal nők számára
vonzóbbá tegyék. Mindez azonban a jelen állapotokban elég nagy ellentmondásban
lenne a ténylegesen érvényesülő munkamegosztásbeli egyensúlyhiánnyal.
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11. Policy javaslatok
A kutatási projekt célja az volt, hogy azt a széles körben elterjedt és megerősített
megállapítást, hogy a Székelyföldön alacsony a női vállalkozók aránya, kevesebb
esélye van a nőknek vállalkozást indítani, illetve ha meg is teszik, az általában kisebb
léptékű vállalkozásokat jelent, adatok tükrében is megvizsgáljuk. Ehhez sokféle
adatforrást használtunk: népszámlálást, fókuszcsoportos interjúkat, valamint egy
személyes kérdőívre támaszkodó és egy on-line kérdőív segítségével lebonyolított
adatfelvételt. Ezek az elemzések alátámasztják a vállalkozói életben kimutatható nemi
egyenlőtlenségek kérdését. Ezekre támaszkodva az alábbiakban olyan javaslatokat
fogalmazunk meg, amelyek gyakorlatba ültetése a társadalmi élet különféle szintjein
járulhatnak hozzá mind a vállalkozói kedv ösztönzéséhez, mind pedig a már önálló
gazdasági tevékenységet folytató nők helyzetének javításához.

11.1. Kormányzati, döntéshozatali szinten
A politikai döntéshozók elsősorban a jogi keret és a strukturális feltételek kialakítása
és javítása révén tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy egy-egy hátrányos helyzetű csoport
részvétele javuljon a vállalkozói szférában. Erre mind központilag, mind pedig
lokálisan van mód, különféle eszközök állnak a döntéshozók rendelkezésére.
11.1.1. Az adórendszer és a bürokratikus rendszer egyszerűsítése
A nemzetközileg elfogadott Ease of Doing Business index 2018-as számai alapján
Romániában az átlagosnál jobbak a vállalkozás indítás és működtetés jogi és
gazdasági feltételei. A már aktív cégvezetők és szakértők megkérdezésére támaszkodó
adatfelvétel 2018-as eredményei szerint a vizsgált 190 ország közül Románia a 45.
helyen áll, azaz a felső egynegyedben. A megkérdezett szakértők és vállalkozók a
legjobbnak a nemzetközi kereskedelem szabályozását, a legnehezebbnek pedig az
építkezési engedélyek megszerzését, valamint az áramellátáshoz való hozzáférést
ítélték meg
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. Miközben tehát a vállalkozói környezetet az azt használók

perspektívájából és nemzetközi összehasonlításban akár pozitívnak is lehet tekinteni,
a székelyföldi interjúalanyok (akik tehát főleg a mikro- és kisvállalkozások, valamint
az önfoglalkoztatók világát reprezentálják) úgy érzékelik, az számtalan akadályt
görget működésük útjába.

További részletek itt olvashatók: http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/AnnualReports/English/DB2018-Full-Report.pdf.
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Az adók befizetésének szempontjából Románia az Ease of Doing Business keretében
vizsgált 190 ország közül a 42. helyen áll. Mindazonzáltal feltételezhető, hogy az
adminisztratív rendszer, a bürokrácia a nagyobb vállalkozásoknak kedvez inkább, a
kisebbek az esetleges egyszerűsítésekből is kevesebbet éreznek. Továbbá, az is
valószínűsíthető, hogy ezeknek az egyszerűsítéseknek a kommunikációja javíthatná
azt a képet is, amely a leendő-potenciális vállalkozókban az állami adminisztrációról
kialakul.
11.1.2. Kedvezmények a mikro- és kisvállalkozásoknak
A legtöbb, nők által birtokolt cég nem éri el a középvállalkozások szintjét, így
amennyiben ezek a mikro- és kisvállalkozások adó és pénzügyi kedvezményeket
kapnának (például nem kötelező mérlegképes könyvelőnek aláírnia a mérleget),
valószínűleg sokkal többen vennék fontolóra a vállalkozásindítást, illetve többen
alkalmaznának állandó munkatársakat. Ismét az Ease of Doing Business-indikátorra
hivatkozva, a vizsgált 10 dimenzió közü a két legrosszabban értékelt – az építkezési
engedélyek megszerzése, valamint az áramellátáshoz való hozzáférés után – maga a
vállalkozás indítás volt a harmadik legrosszabb pontszámot kapott dimenzió. Ehhez
még hozzáadódnak a hitelhez jutás körülményei, amelyek együttesen eltántoríthatják
szándékuktól a vállalkozni vágyókat.
11.1.3. A vállalkozók bevonása az őket is érintő döntésekbe
A vállalkozói érdekvédelmi szervezetek, hálózatok képviselőinek jelentősebb és
állandó konzultatív szerepet kellene kapniuk a kormányzat részéről, az adóemelések,
minimálbérek meghatározása, járulékok fizetése stb. döntéshozási folyamataiban.
Egy ilyen kormányzati nyitás jelentősen befolyásolná a vállalkozók bizalmát és
növelné a vállalkozókedvet. Mindez természetesen nem valósulhat meg anélkül, hogy
maguk a vállalkozók részéről ne érkezne kezdeményezés és közös tenni akarás. A
nagyobb vállalkozókat tömörítő vállalkozói szervezetek és kamarák fontos szereplői a
döntéshozatalnak, de a kisebb cégek tualjdonosainak láthatóságát javító szervezetek
sajátos szempontokat és érdekeket tudnának érvényesíteni.
11.1.4. A munka-magánélet összehangolásának támogatása
A munka és családi feladatok összehangolása természetesen nem kizárólag a nőket
érintő problémakör, mégis az ő esetükben gördít a gondoskodási munka akadályokat
a fizetett munkavállalás és így a vállalkozás útjába is. A nemzetközi tapasztalatok azt
mutatják, hogy azokban az országokban magasabb nem csak a munkavállalási és
vállalkozási kedv a nők körében, hanem a termékenység is, ahol az állam nagyobb
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szerepet vállal valamilyen módon az egyensúly megteremtésében. Ez több modellben
is megvalósulhat. A „skandináv modell” a kisgyerek-gondozási, és gyerekfelvigyázási
szolgáltatásokat nyújtó állami intézmények (bölcsődék és 3 évnél kisebbeket fogadó
óvodai csoportok) számának növelése, amely igen jelentősen befolyásolná a nők
gazdasági aktivitását, első sorban olyan falvakon, ahol erre igény lenne, de
önkormányzati önerőből nem kivitelezhető.
A másik modell a gyermek napközbeni ellátásának magánúton történő megoldását
anyagilag támogatja, ez az ún. „francia modell”. A dadus-támogatás is jelentősen
megnövelné a főleg városon élő kisgyerekes anyukák munkakedvét: többen
beszámoltak arról, hogy nagyon sokszor a gyerekekkel együtt csomagolnak,
címkéznek,

telefonálnak,

ügyfélfogadnak,

ami

jelentősen

csökkenti

a

teljesítményüket. Amennyiben államilag támogatott módon lehetne dadát alkalmazni
napi 4-6 órában, egy nagyon jó alternatíva lenne olyan anyák számára, akiknek a
gyereke még nem jár óvodába, vagy betegség miatt otthon lábadozik. Vagy a vakációk
időszakában, ugyanis míg a szülőknek alig 3-4 hét szabadságuk van egy évben, addig
az óvodás és kisiskolás gyermekeknek körülbelül 20 hét vakációjuk van egy évben, az
intézmények nagy többségében pedig nincs is lehetőség vakációs gyerekfelügyeletre.

11.2. Érdekképviseleti szinten
Miközben tehát az állam sokat tehet a vállalkozói környezet „nőbaráttá” tételéért,
maga a vállalkozói társadalom is sok módon támogathatja a női vállalkozókat. Az
üzletasszonyok tipikusan kisebb mértékben integráltak vállalkozói szervezekben, és
férfitársaiknál jelentősebb ún. networking-lemaradást kell behozniuk. A társadalmi
tőke felhalmozását kiemelten akadályozó tényező az, hogy abszolút értékben
kevesebb a női vállalkozó, a már létrejött szervezetek, illetve hálózatok tagjainak
zöme férfi, valamint az is, hogy a nőknek leginkább abból a szabadidőből van
kevesebb, ami kapcsolatok építésére lenne alkalmas.

11.2.1. Hálózatok, gazdasági együttműködések és közösségépítés
Nagyon sok lehetőség kínálkozik arra, hogy egy vállalkozónő saját tevékenységi
területén helyet adjon egy másik vállalkozó tevekenységének, termékeinek. Ehhez
viszont nagyon fontos lenne, hogy tudjanak egymásról, ismerjék egymást termékeit,
szolgáltatásait. A férfias vállalkozói szférában a kizárólag nőknek szóló szerveződések
vonzóbbak és komfortosabbak lehetnek a nők számára és esélyt adnának arra, hogy
üzlettársakat, partnereket találjanak.
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11.2.2. Képzések és mentorprogramok
A legtöbb nemzetközi kutatás azt mutatja, hogy a kompetencia érzése fontos
prediktora a vállalkozói döntésnek, vagyis aki úgy ítéli meg, hogy kellő mennyiségű
ismerettel és megfelelő készségekkel rendelkezik, szívesebben kezd önálló vállalkozói
tevékenységbe. A pénzügyi, adózási képzések, valamint a vezetői kompetenciák
fejlesztése interakítv, workshopokon keresztül elsősorban nők számára jelentős
mértékben tudná kompenzálni a másfajta hátrányokat. Célszerű lenne ezeket a
gyakorlatra összpontosítani, nagyon praktikus, alkalmazható tudást átadni. Ilyen
eseményeket lehetne szervezni egy vagy több vállalkozónők által működtetett
vendéglátó egységben, akár termékekkel is.
A mentorprogramok peer-to-peer módon segíthetik a kezdő női vállalkozók indulását
és törekvéseit, a már tapasztaltabb üzletasszonyok hathatós támogatása révén. E
mentorálásoknak szigorú módszertana van, amelyet a legjobb, ha erre szakosodott
képzők vagy szervezetek irányítanak.

11.3. Közösségi szinten
A tágabb közösség vállalkozónőkhöz való viszonyulása, valamint a róluk kialakult
képek és reprezentációk sokféle módon alakíthatják a nők karrieraspirációt. Ezért
minden, a közvélekedést alakító szereplő részt vehet abban a törekvésben, hogy a
vállalkozói karriert vonzóbbá tegye a nők számára.

11.3.1. Jó példák és gyakorlatok
Célkitűzés lehetne olyan női vállalkozók bemutatása, megszólítása, akik kisgyerek és
család mellett, akár férfiasabb szakterületeken is sikeresek. A média ebben nagy
szerepet játszhatna: interjúsorozatok folyóiratokban, videóinterjúk helyi és országos
adókon.
A vállalkozói történetek társadalmi és egyéni megrajzolásában, a vállalkozók
sikerének közösségi „nyereségének” folyamatos tudatosítása hosszú távon jelentős
változást eredményezhet a vállalkozók össztársadalmi megítélésében.
11.3.2. A kudarc és sikertelenség közösségi megítélésének formálása
Az emberek egy része kudarckerülő, és a Székelyföldön élőkre ez hangsúlyosan igaz.
Aki bebuktatott már egy vállalkozást, az sikertelennek ítélheti meg magát, de a
közösség is annak látja többnyire. Jelentős előrelépést jelentene, ha a mentalitás
szintjén itt változás lenne: a sikertelenség, a kudarc a kitartó próbálkozás szinonímája
lenne, nem az ügyetlenségé. Itt is nagyon sok, ma sikeres vállalkozó narratívájának
150

mediatizálása (is) lehetne egy út, amelyben kiderülnek a sokféle sikertelenségek, a
zsákutcák, de a kitartó próbálkozások és majd a siker.
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12. Executive summary
Raționalitatea proiectului
Situația economică a populației maghiare din România este în continuă degradare în
comparație cu cea a populației majoritare, fapt ce îi preocupă nu doar pe cercetători
ci și sfera decizională. Însă în timp ce acest subiect se află în vizorul cercetărilor
sociologice și economice, există foarte puține analize care să se concentreze asupra
inegalităților de gen pe piața forței de muncă. Inegalitățile dintre femei și bărbați sunt
puternice nu doar la nivel național, cât și în rândul populației maghiare din România,
iar accesul femeilor maghiare la diferitele forme de antreprenoriat – care ar putea
contribui la îmbunătățirea situației lor economice – este și mai redus, decât în rândul
populației de naționalitate română.

Probleme de cercetare
Ținând cont de cele de mai sus, în cadrul prezentului proiect ne-am propus să
descriem caracteristicile mediului antreprenorial din Secuime, concentrându-ne în
mod principal asupra pozițiilor ocupate de către femei. Decizia de a limita studiul
doar la această zonă (și nu doar asupra populației maghiare) am luat-o ca urmare a
situației economice mai precare în context național, precum și datorită valorilor
tradiționale ce caracterizează această regiune. În Secuime în ultimul deceniu și
jumătate a crescut numărul antreprenorilor și cea a întreprinzătorilor individuali, dar
de această creștere au beneficiat mai degrabă bărbații.

Metodologie
Proiectul se caracterizează printr-o abordare complexă a tematicii din punct de
vedere metodologic.
Studiul central al proiectului îl constituie cercetarea bazată pe un chestionar aplicat
personal pe un eșantion reprezentativ (N=1176) în rândul femeilor și bărbaților
antreprenori. Cercetarea s-a derulat în perioada iulie-noiembrie 2018, iar
eșantionarea multistadială-stratificată s-a realizat după județe, tip de localitate și
naționalitate.
La aceasta se adaugă o cercetare on-line în rândul mamelor antreprenor maghiare din
Transilvania. Acest segment este unul special în cadrul antreprenorilor femei, dar
decizia de a derula studiul a fost motivată și de constituirea recentă a unui grup
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Facebook, un important punct de plecare al mișcării femeilor antreprenor aflat în
curs de dezvoltare.
În cadrul proiectului un rol important l-a avut abordarea calitativă prin focusgrupuri. Prin acestea ne-am propus să descriem și să înțelegem contextul și
experiențele legate de pornirea și de conducerea unei afaceri, precum și interpretările
personale ale antreprenorilor. Pe parcursul verii din 2018 am organizat trei astfel de
focus-grupuri cu femei, unul cu bărbați – toate discuțiile de grup au avut loc în
Secuime. Un al cincilea a fost organizat la Cluj în vederea identificării percepțiilor
referitoare la conceptul „băncii familiei”.
Abordarea empirică a fost complementată de o analiză bazată pe desk research a
cărei scop a fost descrierea situației femeilor antreprenori din Secuie începând cu anii
2000, pe baza datelor de recensământ.
Background-ul conceptual și teoretic a fost asigurat prin studierea atentă a literaturii
ce ne-a permis identificarea direcțiilor principale de analiză, precum și a rezultatelor
deja existente în acest domeniu.

Rezultatele analizei desk research: antreprenori femei din
Secuime în oglinda datelor de recensământ
Analiza noastră am efectuat-o pe datele individuale și anonimizate de recensământ
din România din anii 2002 și 2011. Pe de o parte aceste două baze de date ne-au
permis analiza fenomenelor și proceselor ce s-au derulat în perioada dintre 2002 și
2011, însă pe de alta comparația a fost îngreunată de neconcordanța înregistrărilor
activităților economice individuale cu ocazia celor două recensăminte (în timp ce în
2002 antreprenorii și persoanele fizice autorizate au fost înregistrați separat, aceste
două categorii au fost unificate în 2011 sub eticheta de întreprinzători individuali).
Problema cea mai accentuată cu care se confruntă actorii de pe piața forței de muncă
din România, din Secuime, sau din rândul femeilor din Secuime este nivelul crescut
al inactivității, și în consecință, nivelul mai scăzut al ocupării. În contrast cu
tendințele înregistrate la nivelul Uniunii Europene diferențele de gen în domeniul
ocupării s-au accentuat în România. Dintre grupurile etnice din România situația
romilor este cea mai precară, în timp ce cea a românilor este cea mai avantajoasă.
Decalajele de ocupare și de (in)activitate dintre români și maghiarii din România au
scăzut în perioada dintre 2002 și 2011.
În ceea ce privește indicatorii de mai sus, piața forței de muncă din Secuime se
caracterizează printr-un nivel crescut al inactivității și o inegalitate accentuată dintre
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urban și rural. În contrast cu așteptările noastre inegalitățile de gen ale ocupării și ale
activității nu sunt mai puternice în Secuime, decât la nivel național.
În regiunea studiată oamenii lucrează într-o proporție mai mare ca și angajați, decât
în România în ansamblu, deși aceste diferențe au scăzt în 2011 față de 2002. Cea mai
mare parte a acestor „dezavantaje de antreprenoriat” a dispărut în 2011, dar din date
nu reiese, în ce măsură se datorează acest lucru creșterii numărului antreprenorilor
sau a persoanelor fizice autorizate. În 2011 diferențele de gen din zona
antreprenoriatului din Secuime au devenit și mai accentuate. Probabilitatea ca un
bărbat din Secuime să pornească o afacere a fost de 4,3 mai mare, decânt în cazul
unei femei (aceeși rată la nivel național a fost în jur de 3). În perioada dintre 2002 și
2011 proporția femeilor în rândul întreprinzătorilor a crescut cu mai puțin în
comparație cu cât a crescut prezența femeilor în rândul persoanelor ocupate.
Întreprinzătorii individuali secui trăiesc într-o proporție de 75% în zona rurală, sunt
în medie mai în vârstă decât populația angajată. În timp ce proporția persoanelor în
vârstă este într-adevăr mai ridicată, în perioada 2002-2011 a apărut un segment
tânăr semnificativ în rândul întreprinzătorilor. Majoritatea agenților economici
individuali se caracterizează printr-un nivel de școlaritate mediu, dar cu mențiunea
că nivelul de instruire al femeilor este mai polarizat. Acest lucru înseamnă că în
rândul femeilor antreprenori este mai semnificativă atât proporția acelora care au
absolvit doar școala generală, cât și a acelora care dețin o diplomă universitară. O altă
diferență de gen este aceea că viața de întreprinzător este un fenomen mult mai
accentuat urban, decât în rândul bărbaților. Cu toate acestea, pe parcursul deceniului
cuprins de către cele două recensăminte, activitatea economică individuală s-a
concentrat în zona rurală.

Chestionarul aplicat personal în rândul antreprenorilor femei
și bărbați din Secuime
Cercetarea cantitativă a fost desfășurată pe două eșantioane a câte 600 de
respondenți: femei și bărbați. Ambele eșantioane sunt reprezentative după județ, tip
de localitate (urban și rural), respectiv naționalitate. Această împărțire a eșantionului
în două eșantioane individuale a fost necesară în vederea obținerii unui eșantion de
femei suficient de mare (mai mare decât proporția lor reală, 27%) să putem reliza o
analiză detaliată.
Întreprinzătorii secui au în medie 46 de ani, aproape jumătate dintre ei au absolvit o
facultate (într-o proporție mai mare decât persoanele fizice autorizate și angajații în
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general). Conform tendințelor generale femeile antreprenori sunt mai înalt școliți
decât bărbații, în schimb, sunt în dezavantaj în domeniul limbilor străine și a limbii
române. În general însă competențele de limba română sunt bune în rândul
antreprenorilor. Jumătate dintre respondenți au considerat că pe durata studiilor lor
au beneficiat de cunoștințe economice și de business.
Veniturile declarate operatorilor au fost relativ scăzute, dar și în cazul acestora se
poate identifica diferențele de venit pe bază de gen. Aceste diferențe pot fi explicate
într-o mare parte prin caracteristicile firmelor conduse: mărimea acestora, precum și
volumul cifrelor de afaceri. Cu toate acestea, dezavantajele femeilor se pot detecta și
la nivelul dividendelor, în valoarea mașinii posedate personal sau prin firmă sau în
general în nivelul de trai al familiei. Per ansamblu jumătate din eșantion nu are nici
un fel de economii, iar 40% dintre cei intervievați nu au călători în străinătate în
vacanță anul trecut.
În ceea ce privește vârsta, eșantionul este relativ omogen, din care rezultă că
majoritatea respondenților este căsătorită și are copii (în medie 1,5 copii). Femeile au
mai puțini copii. Diferențele dintre numărul mediu de copii crescuți de femeile și
bărbații antreprenori devin și mai mari dacă avem în vedere doar respondenții cu
copii mai mici de 7 ani. În ciuda veniturilor relativ scăzute, antreprenorii sunt în
general mulțumiți cu nivelul lor de trai.
Două treimi din firmele incluse în eșantion își desfășoară activitatea în mediul urban,
iar într-o proporție de 98% acestea sunt întreprinderi micro și mici. Majoritatea
respondenților a fost reticentă să ne ofere informații în ceea ce privește cifrele de
afaceri. Femeile sunt mai înclinate să colaboreze cu parteneri de afaceri în pornirea
firmei, în comparație cu bărbații care preferă să lucreze singuri. Jumătate din cei
intervievați își desfășoară activitatea în afacerea familiei.
În general cea mai mare parte din venitul firmei este realizată pe plan local. Acele
firme care reușesc să iasă din regiunea locală, optează pentru piețele din afara
Transilvaniei. Prezența pe piața internațională este neglijabilă și caracterizează în
principal firmele din județul Harghita.
Firmele conduse de femei angajează mai puțini oameni, dar angajează mult mai
probabil femei și mame. Desigur, acest lucru se află în strânsă legătură și cu sectorul
feminin în care lucrează.
Contrar așteptărilor noastre majoritatea femeilor a ales cariera de antreprenor nu din
lipsa de alternative, ci din dorința de a se autoafirma, de a lucra individual. Pentru
întreprinzătorii chestionați criteriul succesului este capacitatea de a persevera în
competiția de pe piață.
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Cercetarea on-line în rândul mamelor antreprenor maghiare
din Transilvania
Cercetarea on-line a urmărit mai multe scopuri. Pe de o parte am dorit ca proiectul
nostru să beneficieze de vizibilitate. Un chestionar on-line este un instrument ideal în
acest sens, el primind publicitate atât pe internet, cât și în presa audio și electronică.
Pe de altă parte prin acest studiu am dorit să atragem atenția asupra unui segment
special din rândul femeilor antreprenor, și anume femeile cu copii. Nașterea și
creșterea unui sau mai multor copii scade brusc probabilitatea ca o femeie să fie
activă pe piața forței de muncă, în timp ce în cazul bărbaților este exact invers: rata
lor de ocupare crește odată cu trecerea la statutul de tată. De asemenea, apariția unui
copil în familie transformă divizia muncii în gospodărie într-una și mai puțin
echitabilă. De aceea activitățile de antreprenoriat în rândul mamelor este o temă cu
atât mai importantă, cu cât ne permite să analizăm în ce măsură întreprinderea
individuală conduce la îmbunătățirea statutului economic al femeii. De asemenea neam propus să descriem acest segment al populației, precum și posibilitățile lor.
Chestionarul on-line a fost pus la dispoziția respondenților în primele 3 săptămâni
ale lunii octombrie, beneficiind de publicitate pe internet (pe Facebook), în radio și pe
portaluri on-line. În total un număr de 385 de femei antreprenor au completat
chestionarul, din care 224 în totalitate. Cu toate că acest eșantion nu este
reprezentativ din punct de vedere statistic, majoritatea respondenților fac parte din
acel grup al femeilor de afaceri care sunt active în formarea mișcării și rețelelor
mamelor antreprenor maghiare din Transilvania.
Majoritatea celor care au completat chestionarul trăiesc în județele Harghita, Cluj și
Mureș, iar restul acoperă toate ariile geografice ale Transilvaniei. Domeniile în care
aceste femei își desfășoară activitatea sunt cu preponderență următoarele: arte,
recreație, industria creativă, organizarea de evenimente și comerț. Aproximativ o
zecime a respondenților clădește o firmă într-un domeniu sau altul legat de
maternitate și creșterea copilului. Alte domenii de activitatea menționate sunt:
profesional, științific, tehnic, agricultură, industrie și sănătate, precum și asistență
socială.
60% a firmelor incluse în eșantion este afacere de familie, deci mamele antreprenor
se sprijină într-o proporție ridicată pe familie și pe comunitate. Aproximativ jumătate
dintre respondenți sunt co-proporietare ale firmelor lor, în general pe lângă soți sau
alți membri de familie, fiind proprietare minoritare (în medie cu 46% din valoarea
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companiilor). Firmele deținute și conduse de mamele antreprenor sunt relativ tinere
și mici, iar proprietarele se confruntă cu o supra-încărcare de sarcini. Acestea sunt
înalt pregătite și tinere, cu diplomă de universitate. Cresc în medie 1,8 copii. În
proporție de 75% desfășoară și o altă activitate sau sunt în concediu de maternitate.
Dețin rolul principal în domeniul creșterii copilului, întrucât în majoritatea cazurilor
copiii sub 3 ani sunt acasă, sub supravegherea mamelor. Diviziune muncii în familie
este relativ tradițională.

Cercetarea de focus-grup
Această secțiune prezintă și oferă analiza celor patru focus-grupuri realizate în
Secuime: trei cu participarea exclusivă a femeilor și realizate în cele trei județe din
Secuime, iar cea de-a patra în care au luat parte doar bărbați antreprenori. Analiza se
concentrează asupra motivațiilor pornirii unei afaceri, respectiv a factorilor ce
sprijină și acelea care îngreunează activitatea economică individuală. De asemenea
prezentăm elementele principale ale indentității antreprenoriale feminine, respectiv
percepțiile referitoare la inegalitățile de gen din sfera antreprenorială.
Participanții au enumerat o serie de factori care i-au determinat să devină
antreprenori: lipsa de flexibilitate a statutului de angajat, incapacitatea de a acomoda
viața de familie cu munca remunerată, dificultățile statutului de subordonat. Printre
factorii care i-au atras către activitatea individuală au menționat următoarele: dorința
de a transforma un hobby în activitate remunerată, dorința de realizare profesională,
de a produce schimbare sau cea de a se alătura afacerii de familie.
Succesului activității antreprenoriale feminine poate depinde de o serie de lucruri:
sprijinul oferit de partener, modelul antreprenorial existent în familie, proiectarea
activităților, un plan de afaceri bine gândit și structurat, o diviziune echitabilă a
muncii în familie, competențe profesionale adecvate, simțul succesului și beneficiile
materiale aduse de firmă. Obstacolele au apărut și ele pe durata discuțiile într-un
număr ridicat: cel mai des menționată pare a fi lipsa cunoștințelor economice și
financiare, respectiv a deprinderilor de conducere și management. Un alt obstacol în
calea succesului îl constituie existența alternativei de a se întoarce la statutul de
angajat, o opțiune întotdeauna atractivă pentru persoanele care se confruntă cu lipsa
de siguranță. Stereotipiile de gen sunt considerate la nivel discursiv ca în cale de
dispariție, însă exemplele concrete aduse din viața de zi cu zi relevă o serie se situații
în care femeile sunt dezavantajate într-un fel sau altul. Din seria factorilor externi
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participanții au enumerat lipsa forței de muncă, normele inflexibile ale Uniunii
Europene, volumul mare de sarcini din cadrul firmei și lipsa angajaților.
Participantele la focus-grupuri au dat dovadă de o anumită reticență în a se defini ca
antreprenoare, iar atitudinea lor față de succes este mult mai ambivalentă ca și în
cazul bărbaților antreprenori. Femeile pun accent mult mai mic pe profit sau pe alți
indicatori economici în definiția succesului. În definirea planurilor de afaceri
creșterea cifrelor de afaceri sau a profitului sunt mai puțin importante, decât dorința
de a putea dedica suficient timp familiei, echilibrului familial și sarcinilor
gospodărești.
Comparația cu focusul la care au participat doar bărbați relevă diferențele din
domeniul împărțirii sarcinilor: în timp ce femeile acceptă diviziunea muncii
gospodărești ca și ceva de la sine înțeles, bărbații de cele mai multe ori se gândesc cu
afecțiune și recunoștință la soțiile și partenerele lor care s-au ocupat de toate sarcinile
casei în timp ce soții lor au clădit afacerea.
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