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Bár korábban sem

 volt m
agas, az elm

últ években folya-
m

atosan csökkent a m
agyar fiatalok vállalkozási kedve. 

Ez azt jelenti, hogy egyre kevesebb 18-30 éves m
agyar 

gondolja úgy, hogy az életét, a jövőjét úgy alapozhatja 
m

eg, hogy saját vállalkozásba kezd, céget alapít, és saját 
tehetségével és m

unkájával terem
t értéket, foglalkozta-

tást és jövedelm
et m

agának és esetleg a leendő m
un-

kavállalóinak. Ezt a képet m
ost tovább árnyalja, hogy 

a 2008-as válság után m
egindult csökkenés néhány éve 

zuhanásba váltott. 
A

 G
U

ESSS elnevezésű, a felsőoktatási hallgatók diplom
a 

utáni karrierterveit firtató kutatás ism
ertté vált szám

ai 
szerint – a 2013-as adatfelvétel részletei ism

ertek – a 
m

agyar egyetem
isták 83 százaléka diplom

a után m
unka-

vállalóként akart elhelyezkedni, és csupán 6 százalékuk 
vélte úgy, hogy érdem

es saját vállalkozást indítania. Igaz, 
ennél valam

ivel jobb képet ad, hogy a diplom
át öt éve 

m
egszerzett fiataloknál ez az arány m

ár 35 százalékos. 
Vagyis a húszas éveik végén járó m

agyar fiatalok harm
a-

da m
ár el tudja képzelni m

agát önálló tevékenységből 
eltartóként. Ez azonban m

ég m
indig elm

arad az európai 
átlagtól, ahol a 18-30 évesek 44 százaléka látja járható 
útnak a saját vállalkozás vagy cég indítását. És ez egy-
részt csak az átlag, am

elyhez bizonyos országok m
essze 

m
agasabb vállalkozói kedvvel járulnak hozzá, m

ásrészt 
nem

 a fiatal vállalkozók szám
át m

utatja m
eg. 

Diplom
a után 

nagyon kevesen 
vállalkoznának, 

és a fiatal 
vállalkozók 

szám
ában eléggé 

rossz helyen állunk 
Európában. 

Ez pedig hosszú 
távon tehet 

rosszat m
indenki 

m
ás jövedelm

ének. 

Ahogy öregszik, azért m
égis belevágna
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Kotsis M
árk

Persze a létbizonytalanság, a bonyolult szabályok, a sok 
adm

inisztrációs teher m
ind elriasztó hatással van a fi-

atalokra, azonban a tém
ában nyilatkozó szakem

berek 
m

ásban látják a fő okot: a m
agyar egyetem

isták többsége 
nem

 is találkozik gazdasági típusú képzéssel. A
 vállalko-

zás nem
 ösztönös dolog, vagyis tanulni kell. És ha ezt a 

tanulást m
enet közben, m

ár éles céggel lehet csak m
eg-

tenni, az kom
oly anyagi kockázatokat jelent. N

em
 vélet-

len, hogy aki csak érintőlegesen is találkozott gazdasági 
típusú tanulm

ányokkal, jóval nagyobb vállalkozói hajlan-
dóságot m

utat.

EURÓPÁBAN SEM
 M

INDENÜTT
A

z Európai U
nió több szervezete is kiem

elt célnak tartja, 
hogy akár anyagiakkal, akár képzéssel tám

ogassa a fiatal 
korosztályok vállalkozási hajlandóságát. A

 fiatal vállalko-
zók jellem

zően m
ikro-, esetleg kisvállalkozásokat alapí-

tanak. És ez a vállalkozás-m
éret adja Európában az ösz-

szes vállalkozás 78 százalékát, ők term
elik m

eg az összes 
jövedelem

 71 százalékát, és ők adják az összes m
unkahely 

79 százalékát. H
a a fiatalok nem

 vállalkoznak, az egész 
országra nézve rosszak lehetnek a kilátásaink a G

D
P-nö-

vekedés, a m
unkahelyterem

tés, de m
ég a jövedelm

i szin-
tek szem

pontjából is.
H

a azt nézzük, hogy valójában hányan vállalkoznak Eu-
rópában, úgy sem

 állunk túl jól. A
 15-29 éves korosztályt 

figyelve az uniós átlag 6,5 százalék, vagyis ezer fiatalból 
65 vág bele egyéni vagy társas vállalkozásba. N

álunk ez 
az arány éppen 4 százalék alatt áll. És ezzel ugyan m

eg-
előzzük az osztrák vagy ném

et fiatalokat, azonban m
essze 

elm
aradunk a szlovák vagy rom

án korosztályos vállalko-
zói réteg m

éretétől. A
 két szom

szédos országban 10-11 
százalék a fiatalok között a vállalkozók aránya. A

z euró-
pai csúcstartók pedig az olasz és a görög fiatalok, akiknek 
15-16 százaléka m

er és tud is vállalkozni. 

M
IÉRT NEHÉZ? 

Két irányból is nehéz persze a vállalkozás. Egyrészt azon túl, 
hogy érdem

es ném
i ism

eretet összeszedni, kapcsolatok is 
kellenek. És itt nem

 a korrupciós hálózatokhoz való hozzá-
férésről beszélünk. Egy fiatal vállalkozónak sem

 árt ugyanis 
ism

ernie a lehetséges ügyfeleit, üzletfeleit, piacát, vásárlóit. 
Ebben pedig jelenleg m

ég az erre szakosodott állam
i segít-

ségnyújtást végző hivatalok és szervezetek sem
 nagyon tud-

nak segíteni. Persze kom
oly lehetőség van az online eszkö-

zökben, a m
ára alacsony belépési küszöböt jelentő – vagyis 

kis összeggel hozzáférhető – m
arketing csatornákban. Csak-

hogy ehhez is tanulni kell. Intézm
ényes oktatás pedig 

ilyen téren alig található az országban. M
intha az oktatási 

rendszerünk ott m
aradt volna a 90-es években. 

A
 m

ásik problém
a a forrás és tőkehiány. A

 kezdő vállalko-
zásoknak csak kis része szám

ít startup-nak, vagyis olyan 
induló cégnek, ahol az ötlet, a szerkezet, a term

ék vagy 
m

ás m
iatt iszonyú gyors, robbanásszerű növekedésre le-

het szám
ítani. M

ég a startup-ok sem
 igazán szám

íthatnak 
egyértelm

ű finanszírozásra, egy általánosabb, kicsiben 
gondolkozó fiatal m

agyar vállalkozó viszont nem
 hogy 

befektetőket, de sok esetben banki hitelt, és uniós pályá-
zatot sem

 talál m
agának. D

e a fiatalok nincsenek ezzel 
egyedül.

A NEM
 FIATAL VÁLLALKOZÁSOKNAK 

SEM
 KÖNNYŰ

N
em

 csak a fiatalok küzdenek a fenti problém
ákkal. 

Ezt m
utatja, hogy az elm

últ 10 évben általánossá vált 
az egyéni és társas vállalkozások szám

ának csökkenése 
évről-évre. Indul ugyan szám

os új cég és kisvállalkozás, 
azonban ezek sem

 tudják ellensúlyozni a m
űködési ne-

hézségek, tulajdonosi m
egfontolás, piac- vagy tőkehi-

ány m
iatt m

egszűnő vállalkozások hiányát. 2015-ben 
például 106 ezer új vállalkozást regisztráltak M

agyar-
országon. U

gyanebben az évben 122 ezer szűnt m
eg. 

Ezeknek a fele csődeljárással. 
Ezen belül jó hír, hogy az egyéni vállalkozások szám

a 
nem

 csökkent, am
elyhez hozzájárult a kisadózók té-

teles adója, vagyis a rendkívül egyszerű és m
éltányos 

KATA
 nevű adózási form

a bevezetése és népszerűvé 
válása. A

 csökkenést szinte kizárólag a társas vállalko-
zások szám

ának drasztikus esése okozta. A
 bt.-k, kft.-k 

szám
a évről évre 22-28 ezerrel csökken, am

i évi 4 szá-
zalékos csökkenést jelent a korlátolt felelősségű társa-
ságok és 7 százalék feletti csökkenést a 90-es években 
gom

ba m
ódra szaporodó betéti társaságok esetén. Tár-

sas vállalkozásból 2016 nyarán 546 ezer, egyéni vál-
lalkozásból 416 ezer m

űködött az országban. 
Persze a vállalkozásokat nem

 azért alapítják, hogy m
ű-

ködhessenek. A
 fő cél a jövedelem

szerzés. Ehhez pedig 
nyereség kell. Tavaly jó hírként jelentette be az adóha-
tóság, hogy 2014-ben végre láthatóan nőtt a nyeresé-
ges vállalkozások szám

a. Persze itt csak a társasági adó 
fizetésére kötelezett társas vállalkozásokról van szó. 
M

égis a csökkenő cégszám
 m

ellett látható, hogy évi 3 
százalék körül nő a nyereséget felm

utatni képes cégek 
szám

a. Egy ponton azonban véget ér az optim
izm

us. 
A

zzal együtt ugyanis, hogy nyereséges cégből több 
van, ezek a cégek összeségében m

ég növekvő árbevé-
teli szint m

ellett is 5,3 százalékkal kevesebb nyereséget 
tudtak elérni, m

int a kisebb szám
ú profitterm

elő egy 
évvel korábban.
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