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Roma vállalkozások, vállalkozó romák*

A kutatás1 háttere

A romák magas munkanélküliségi rátája viszonylag ismert, érdemes
azonban legutóbbi, országos roma kutatásunkból2 idézni néhány adatot.

A teljes, 19 éves kor feletti roma népesség 36 százaléka munkanélküli,
illetve mindössze 25 százaléka aktív dolgozó; a dolgozó nõk aránya ennél
jóval alacsonyabb. A 19 és 48 éves kor közötti sávban az aktívan foglal-
kozatott romák aránya átlagosan 30 százalék körüli, azonban az ötven
éves kor feletti sávban rohamosan csökken. Ez a csökkenés a rokkant-
nyugdíjasok elképesztõen magas arányának köszönhetõ (az okokról lásd:
a romák egészségügyi helyzetét feltáró tavalyi kutatásunkat az irodalom-
jegyzékben).

Az arányokon túl azonban érdemes abszolút lélekszám-adatokban is
kifejezni az inaktivitás mértékét. A közel hatszázezer fõre becsült roma
népességben belül a 19–48 éves romák lélekszáma 192 000 fõ, ebbõl a
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Vizsgálatunk legfõbb célkitûzése az volt, hogy az eddigieknél
pontosabb képet kapjunk azokról a lehetõségekrõl, amelyek

hozzájárulhatnak a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások
számának szélesítéséhez, a meglévõ vállalkozások fejlesztéséhez és

mindezen keresztül a romák foglalkoztatottságának javításához.
Noha a romák foglalkoztatottságának javítása – amelynek lényeges
eleme lehet a roma önfoglalkoztatás, családi vállalkozói kör, illetve
az említett mikro- és kisvállalkozói kör fejlesztése – rendszeresen

visszatérõ, prioritást élvezõ témának tûnik, úgy véljük, hogy
érdemes adatok alapján jellemezni a romák foglalkoztatottságának

helyzetét. Ezek nélkül az adatok nélkül ugyanis véleményünk szerint
nehezen érthetõ, hogy miért éppen a vállalkozás és az

önfoglalkoztatás az a terület, amelytõl a romák
foglalkoztatottságának tényleges javulását remélhetjük.

* A szerzõ a Delphoi Consulting társadalomtudományi kutatómûhely vezetõje.
1 Kutatásunkat 2004 õszén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium megbízásából vé-
geztük.
2 Babusik Ferenc: Az esélyegyenlõség korlátai Magyarországon. L’Harmattan Kiadó, Bp.
2005.
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reprezentatív felvétel alapján becsült munkanélküliek lélekszáma összesen
79 700 fõ. A 19–48 éves korú roma férfi népesség lélekszáma 98 000 fõ,
a becsült munkanélküli lélekszám pedig 41 000 fõ. Látjuk tehát, hogy
igen nagy lélekszámról van szó – ráadásul a magas rokkantnyugdíjas
arány miatt ez az adatsor nem a nyugdíjas korig, hanem csak a 19–49
éves kor közötti sáv roma népességérõl beszél.

Az összesen 25,2 százalék aktív dolgozóból adatfelvételünk szerint mindössze
3,2 százalék vállalkozó vagy egyéni gazdálkodó, tehát az aktív dolgozók tö-
redéke. Mégis, e kis arány ellenére is roppant lényeges a roma vállalko-
zói, illetve önfoglalkoztatói réteg növekedése; ennek okait tekintjük át
röviden a következõben.

A romák erõfeszítése a munkahely megtalálása, illetve az aktív fog-
lalkoztatottság iránt a népesség ez irányú erõfeszítésének mintegy az öt-
szöröse, ahogy ezt Kertesi elemzése3 kimutatta; egyúttal a saját kutatá-
saink empirikus adatai ugyanezt igazolják. A roppant magas arányú
inaktivitás, illetve munkanélküliség legfõbb okai abban keresendõk, hogy
a romák zöme foglalkoztatási szempontból hátrányos megyékben, kis-
térségekben, ezen belül is apró falvakban él (amelyekben a munkaerõpiac
még nyomottabb), egyúttal foglalkoztatásának közel hasonló fajsúlyú
gátja az aluliskolázottság, illetve a foglalkoztatók szegregatív maga-
tartása.

Egy 2001-ben elkészült, a romákat foglalkoztató, illetve a romák által
tulajdonolt vállalkozásokat feltáró kutatásunk4 tapasztalatai szerint a ro-
mákat foglalkoztató vállalkozások elsõsorban fizikai munkára alkalmaz-
nak romákat, az alkalmazásban a vállalatok munkaerõ-piaci támogatá-
sának jelentõs szerep jut, egyúttal a romák jövedelme nem éri el az azo-
nos munkakörben foglalkoztatott nem romákét. Minden adat arra mutat,
hogy a versenyszféra szereplõinek humánpolitikai gyakorlata szegre-
gatív. Ugyanakkor azokban a régiókban, amelyekben nagy arányban él-
nek munkanélküli romák, sem most, sem a közeljövõben nem várhatók
jelentõsebb mértékben olyan beruházások, amelyek egyúttal nagyobb
arányban alkalmaznának romákat.

A munkaerõ-piaci orientációjú nonprofit szervezetek munkahelyte-
remtõ potenciálja önmagában jelentõs. Ugyanakkor ha figyelembe
vesszük az aktív korú, nem foglalkoztatott romák fentiekben becsült lé-
lekszámát, azt kell megállapítanunk, hogy a tömeges foglalkoztatást a
nonprofit szektor képtelen lesz megoldani, szerepe inkább a példaértékû
modellek kidolgozása, illetve a kistérségi önfoglalkoztatás szellemének
erõsítése.5

Idézett kutatásunk másik jelentõs tanulsága a következõ: Az általunk
vizsgált, romák által tulajdonolt, illetve vezetett vállalkozások lényegesen ma-
gasabb arányban alkalmaznak romákat, mint a nem romák vezette vál-
lalkozások. Egyúttal az alkalmazott romák jövedelme jobban közelít a
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3 Kertesi Gábor: Cigányok a munkaerõpiacon (105–150.) In: Az átmenet foglalkoztatás-
politikája Magyarországon. Bp., 1995. vagy Közgazdasági Szemle 41. 1994. 11. (991–1023.)

4 Babusik Ferenc – dr. Adler Judit: Roma vállalkozások kutatása. In: A romák esélyei
Magyarországon. Szerk.: Babusik Ferenc. Kávé Kiadó, Bp. 2002.

5 Lásd: Frey Mária: Munkahelyteremtés a munkaerõpiac fõáramlatán kívül. NVNSZA,
OFA. Bp. 1997.



szektorális átlaghoz, mint a nem romák vezette vállalkozások esetében.
A vállalkozó romák gyermekei iskolázottabbak a romák átlagánál, tehát
a vállalkozók kitermelik azt a jövendõ generációt, amelynek társadalmi-
gazdasági pozíciója várhatóan jobb lesz. A vállalkozó romák vállalkozá-
sainak többsége ugyan közgazdasági szempontból periferikus jelentõsé-
gû, azonban az ilyen családokban elért egy fõre esõ jövedelem messze
meghaladja a roma népesség jövedelmi átlagát.

A roma gazdálkodó szervezetek és családi mikrovállalkozások fejlesz-
tése, megjelenésük fokozott elõsegítése tehát a roma foglalkoztatás nö-
vekedésének reális „királyi útja”, még abban az esetben is, ha jelenleg
az aktív foglalkoztatott romáknak csak valamivel több mint tizede él a
saját vállalkozásából.

A kutatás minden részletére kitérõ tanulmányt terjedelmi okokból
ehelyütt nem ismertetjük, így kimarad a roma vállalkozások gazdasági
jellemzõinek elemzése éppúgy, mint a vállalkozó romák lélekszámára
vonatkozó becslések kritikai elemzése.6

A vizsgált vállalkozói kör

Ma Magyarországon elviekben sincs olyan adat, amelybõl kiindulva meg
lehetne állapítani, hogy hány roma vállalkozás mûködik, milyen ezeknek
a területi eloszlása stb.7. Mindebbõl következõen, mivel nem ismerjük a
roma vállalkozások ún. alapsokaságát, nem lehetséges reprezentatív min-
tavétel sem, mindössze arra szorítkozhatunk, hogy egy elegendõen nagy
mintát véve e vállalkozói körbõl, következtetéseket vonjunk le arra néz-
ve, hogy milyenek a mintába került vállalkozások. A mintára vonatkozó
megállapítások azután becslést, kiinduló alapot jelenthetnek arra, hogy
mi jellemzi a roma vállalkozásokat, mint olyanokat.

Vizsgálatunk során, költségvetési okokból, nem vehettünk egy statisz-
tikai szempontból „elegendõen nagy” mintát, ezzel együtt kérdezõbiz-
tosok segítségével sikerült 356 mûködõ roma vállalkozóval felvennünk
az adatlapot.

A vizsgált vállalkozói kör 12 megyében, illetve összesen 107 telepü-
lésen található. Ez a jelentõs földrajzi szórás. Egyúttal a vállalkozások
véletlenszerû kiválasztása biztosítja azt, hogy a relatíve alacsony minta-
elemszám ellenére adataink megbízható képet festenek a roma vállalko-
zásokról.
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A mintába került vállalkozások, illetve a roma népesség eloszlása
a mintába került megyékben (%)

Mintaeloszlás Országos eloszlás

Budapest 5,2 7,6
Baranya 1,4 7,9
Bács-Kiskun 0,3 4,9
Békés 26,1 3,1
B-A-Z 13,2 25,3
Gy-M-S 1,4 1,4
Hajdú-Bihar 12,0 7,4
Heves 2,0 6,9
Nógrád 9,7 5,9
Pest 3,2 6,8
Szabolcs-Szatmár 24,4 20,9
Veszprém 1,1 2,1

A vállalkozások megyei eloszlásából látszik, hogy azon megyékben,
amelyekben országos átlag feletti a romák aránya, egyúttal átlag felett
vehettünk fel vállalkozással is adatot; egyedül Békés megye felülrepre-
zentált, vagyis a roma népesség valós megyei arányaihoz képest itt több
vállalkozást találtunk. Mindennek következtében a mintaeloszlás vi-
szonylagos hûséggel tükrözi a roma népesség valós megyei eloszlását.

Lényeges kérdés, hogy a mintába került vállalkozások hogyan oszla-
nak el településtípus szerint – elvégre ismeretes, hogy a roma népesség
jelentõs aránya él falvakban, amelyekben egyúttal korlátozottabbak a
munkaerõ-piaci lehetõségei.8

A mintába került vállalkozások, illetve a roma népesség eloszlása
településenként (%)

Mintaeloszlás Országos eloszlás

Budapest 1,0 5,2
Megyei jogú város 4,9 8,5
Város 23,3 21,9
Község 70,9 64,3

A két adatsor azt mutatja, hogy jó közelítéssel a minta eloszlása tük-
rözi a romák települési eloszlását; egyedül a Budapesten, illetve a megyei
jogú városokban mûködõ roma vállalkozások képviselnek kisebb arányt,
mint a teljes roma népesség.

Mivel kutatásunk alapvetõ haszna, hogy a romák munkaerõ-piaci
helyzetét az önfoglalkoztatás, illetve a vállalkozói lét erõsítésén keresztül
javítani lehessen; igen lényeges, hogy a vizsgált vállalkozói kör székhe-
lyét jelentõ települések hogyan tükrözik az ország romák lakta települé-
seinek fõ gazdasági mutatóit. Mivel ez a kérdés a romák szempontjából
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lényeges, három fõ mutató mentén hasonlítjuk össze az ország romák
lakta településeit, illetve a mintába került településeket: mekkora a mun-
kanélküliségi arány, milyen a roma népesség aránya, valamint milyen a
nyugdíjasok aránya (ez utóbbi arra utal, hogy milyen a települések kor-
szerkezete, mennyire fiatal vagy elöregedõ).

Munkanélküliek, nyugdíjasok és romák aránya országosan, illetve a mintába
került településeken (%)9

Munkanélk. átlag % Roma átlag % Nyugdíjas %
minta országos minta országos minta országos

Budapest 1,0 1,0 1,9 1,9 30,3 30,3
Megyei jogú város 3,8 2,7 3,0 2,8 25,3 24,8
Város 6,3 4,0 12,7 6,2 23,6 24,4
Község 7,6 5,5 29,0 12,3 24,6 27,7

A mintába került településeken valamivel magasabb a munkanélkü-
liek aránya, illetve a városokban és községekben a romák aránya, mint
országosan. A nyugdíjasok aránya viszont közel azonos vagy valamivel
alacsonyabb, ami azt mutatja, hogy a mintába olyan településeken élõ
vállalkozók kerültek be, akiknek lakhelye az országos viszonyokhoz ké-
pest kevésbé tükrözi az elöregedõ, „kihaló” kistelepülések problémáit.

Az elmondottak azt mutatják, hogy a mintába került települések az
átlaghoz képest egyrészt valamivel hátrányosabb helyzetûek, mint az or-
szágos átlag, másrészt jobban képviselik a roma népesség valós körül-
ményeit.

A mintába került megyék eloszlása, a települések magas száma, va-
lamint a hátrányosabb helyzetû, illetve magasabb roma arányú telepü-
lések enyhe felülreprezentáltsága biztosítja azt, hogy az adatok megbíz-
ható képet adnak a romák vállalkozási lehetõségeirõl, egyúttal tükrözik
az ország romák által inkább lakott településein a roma vállalkozók le-
hetõségeit.

Vállalkozó és nem vállalkozó romák szociális-gazdasági
helyzetének összehasonlítása

Mivel a vizsgált vállalkozói kör egy részét magánvállalkozók, illetve egy-
személyes társaságok teszik ki, valamint minden kisebb vállalkozást ma-
gától értetõdõen alapvetõen meghatároz a tulajdonos személye, ezért el-
sõként a vállalkozások tulajdonosainak szociális-gazdasági helyzetét te-
kintjük át. Kérdésünk nemcsak az, hogy önmagában milyen a vállalko-
zók helyzete, de igen lényeges felvetésnek tekintjük azt is, hogy a vál-
lalkozók miben térnek el a roma népesség egészének helyzetétõl. Az
összehasonlítás alapját saját elõzõ országos roma kutatásunk adatai szol-
gáltatják.
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Iskolai végzettség

A mintába került vállalkozók, illetve a roma népesség iskolai végzettsége (%)

Országos Minta

8 oszt. kevesebb 30,2 3,1
Általános iskola 36,4 46,9
Szakmunkásképzõ 20,6 35,6
Szakközépiskola,

techn., gimnázium 11,4 10,5
Egyetem, fõiskola 1,3 4,0

A roma népesség egészéhez képest a vállalkozók iskolai végzettsége
magasabb; elenyészõ számban találunk köztük az általános iskolát be
nem fejezetteket, egyúttal jóval magasabb arányban szakmunkásokat, de
felsõfokú végzetteket is. Mindezzel együtt nem szabad megfeledkezni
két dologról: a vállalkozók korszerkezete, valamint a férfiak és nõk ará-
nya erõsen eltér a roma népességre jellemzõ számoktól. A vállalkozók
85 százaléka férfi. Koruk közel normál eloszlást követ, míg a roma né-
pesség egészének koreloszlása alapvetõen demográfiai jellegzetességeket
tükrözõen torz. Mivel a romák iskolai végzettségi mutatóit befolyásolják
a nemi valamint a korcsoport-közi különbségek, ezért röviden kitérünk
e kérdésre.

A mintába került vállalkozók, illetve a roma népesség iskolai végzettsége,
nemek szerint (%)

Roma népesség Vállalkozói minta
férfi nõ férfi nõ

8 oszt. kevesebb 24,2 36,1 2,1 8,0
Általános iskola 37,9 34,9 45,2 50,0
Szakmunkásképzõ 26,6 14,7 38,1 24,0

összes érettségizett 10,5 12,4 11,4 10,0
Egyetem, fõiskola 0,9 1,8 3,2 8,0

A nemi különbségek adatai azt mutatják, hogy a vállalkozók iskolai
végzettsége magasabb, a nemi különbségek követik az országos arányo-
kat. Ugyanakkor figyelemreméltó, hogy a vállalkozó roma nõk között a
felsõfokú végzettségûek aránya viszonylag magas, ötszöröse a roma nõk
átlagának.

A mintába került vállalkozók, illetve a roma népesség fõ korcsoportjai eloszlása (%)

Roma Vállalkozói
népesség minta

19–34 éves 54,2 29,2
35–48 éves 25,0 56,3
49–62 éves 14,1 14,5
63 év feletti 6,8
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A vállalkozó romák zöme középkorú, a 19–34 évesek aránya körükben
az országos átlagnál jóval alacsonyabb, míg 62 évnél idõsebbet nem ta-
lálunk a mintában. Mindez azt vetíti elõre, hogy a kor szerinti iskolai
végzettségi mutatók jelentõsen eltérhetnek a roma népesség egészének
mutatóitól.

A mintába került vállalkozók illetve a roma népesség iskolai végzettsége,
fõ korcsoportok szerint (%)

Roma népesség Vállalkozói minta
19–34 35–48 49–62 19–34 35–48 49–62
éves éves éves éves éves éves

8 oszt. kevesebb 15,2 30,8 64,4 1,0 2,7 6,4
Általános iskola 40,6 42,0 21,0 35,1 46,8 59,6
Szakmunkás-

képzõ 26,0 17,8 11,4 38,1 40,3 21,3
összes

érettségizett 17,0 7,8 1,7 20,6 7,0 6,4
Egyetem, fõiskola 1,2 1,6 1,4 5,2 3,2 6,4

A vállalkozók iskolai végzettsége korcsoportonként valóban jelentõs
eltérést mutat a romák átlagától; még a legidõsebb, 49–62 éves korcsoport
esetén is alig találunk általános iskolát be nem fejezettet, illetve e kor-
csoportban is, minden iskolai kategóriában magasabb a végzettek aránya,
mint az országos átlag.

A fiatalabb vállalkozók közt az érettségizettek aránya jóval magasabb,
mint az idõsebbek esetében; a két alsó korcsoport közti különbség há-
romszoros, nagyobb, mint a romák összességére vonatkozó korcsoportos
különbség. Mindezzel együtt figyelemreméltó, hogy a legfiatalabb kor-
csoportban is a mindössze általános iskolai végzettséggel rendelkezõk
aránya viszonylag magas, miközben a felsõfokú végzettek aránya a vál-
lalkozók korcsoportjai között nem növekszik a fiatalabbak elõnyére.

Adatainkból azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a roma vállalko-
zók és a nem vállalkozó romák közti iskolai végzettségbeli különbség
alapvetõen és tömegében a szakmai végzettséggel magyarázható; alapve-
tõen a vállalkozók szakmai végzettségi szintje magasabb. Jelen pillanatban a
roma vállalkozókra nem jellemzõ a felsõfokú vagy érettségihez kötött
végzettség lényegesen magasabb szintje, egyúttal közel harmaduk a
puszta általános iskolai végzettséggel is boldogul pályáján.

Aktivitási múlt

Mint láttuk, a vállalkozók között a szakmai végzettségûek aránya orszá-
gos átlag feletti; közvetlenül adódik tehát a kérdés, hogy mielõtt vállal-
kozóvá váltak, milyen volt a gazdasági aktivitásuk. Ez a kérdés úgy is
megfogalmazható, hogy a vállalkozó romák aktivitási szerkezete – a vál-
lalkozás indítása elõtt – mennyiben tért el a roma népesség hasonló át-
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lagától: vajon a vállalkozók, múltjukat tekintve esetleg más munkaerõ-
piaci sorsot futottak-e be mint más, nem vállalkozó romák?

A múltbeli aktivitás eloszlása a vállalkozók között (%)

Eloszlás

Fõállásban tanult 5,1
Alkalmazásban álló dolgozó 50,6
Egyéb váll. õstermelõ 4,3
Szövetkezeti tag 2,6
Regisztrált munkanélküli 10,8
Munkanélküli 8,5
Segítõ családtag 18,2

Elsõ pillantásra feltûnõ, hogy a vállalkozók régebben igen nagy arány-
ban voltak aktív dolgozók, ezen belül alkalmazásban állók. Egyéni vál-
lalkozó vagy õstermelõ körükben viszont kis arányban fordult elõ. Ah-
hoz, hogy az adatokat a roma népesség hasonló adataival összevethes-
sük, a következõkben összevont kategóriák szerint számolunk.

A múltbeli aktivitás eloszlása a vállalkozók között és a 19–62 éves korú
roma népességben, korrétegenként (%)

Vállalkozói minta Roma népesség
19–34 35–48 49–62 19–34 35–48 49–62
éves éves éves éves éves éves

Csak tanul 9,4 3,8 8,8
Aktív dolgozó 58,3 58,4 45,8 28,5 32,7 10,6
Munkanélküli 21,9 20,5 16,7 39,7 43,3 24,3
Gyes, gyed,

segítõ 10,4 17,3 37,5 20,9 8,3
Rokkant

nyugdíjas 2,0 15,6 65,0

Az egyik legfõbb, sõt legdrámaibb különbség a vállalkozó, illetve a
nem vállalkozó romák között a megváltozott munkaképességûek („rok-
kantnyugdíjasok”) arányában mutatkozik: míg a vállalkozók között – el-
végre aktív dolgozók – nem találunk leszázalékoltakat, addig a teljes
roma népességben ezek aránya 35 éves kor felett roppant magas.10

A következõ feltûnõ különbség az, hogy a vállalkozók fele – hatvan
százaléka elõzõleg aktív dolgozó volt, ráadásul korcsoporttól függetle-
nül; ezzel szemben nemcsak a roma népesség egészét tekintve alacsony
az aktív dolgozók aránya, de korcsoportjaik között is jelentõs különbség
található.

Noha a roma népesség egészében magas a munkanélküliek aránya,
feltûnõ, hogy a vállalkozók múltjában a munkanélküliség szinte korcso-
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porttól függetlenül mutat azonos értéket; közel ötödük volt munkanél-
küli.

Mivel látjuk, hogy a vállalkozók egy nem elhanyagolható hányada a
múltban a háztartásban volt foglalkoztatott, ráadásul ismerjük azt a je-
lenséget, hogy ez az aktivitási forma elsõsorban a nõket érinti, a követ-
kezõkben tehát nemek szerint tekintjük át a kérdést.

A múltbeli aktivitás eloszlása a vállalkozók között és a roma népességben,
nemenként (%)

Vállalkozói minta Roma népesség
ffi nõ ffi nõ

Csak tanul 4,6 10,4 7,1 2,4
Aktív dolgozó 60,5 50,0 32,1 18,4
Munkanélküli 20,6 6,3 38,1 33,9
Gyes, gyed, segítõ 14,2 33,3 0,3 26,0
Rokkant nyugdíjas 16,7 14,3

A roma népesség egészében a háztartás munkaerõpiacán való foglal-
koztatottság szinte kizárólag a nõket érinti – ennek pandanjaként az aktív
dolgozók között a nõk aránya a férfiakénak közel fele, illetve alacsonyabb
a munkanélküliségi rátájuk is.

A vállalkozó romák esetében a férfiaknak már egy nem elhanyagol-
ható százaléka a múltban „fõállásban” nevelte gyermekét vagy háztar-
tásbeli volt, ugyanakkor a vállalkozó nõk harmada szintén „gyesrõl” vál-
tott a vállalkozói létformába.

Miközben a roma népesség egészében a nõk aktív foglalkoztatottsági
szintje húsz százaléknál kisebb, addig a vállalkozó nõk fele aktív dolgozó
volt; hasonlóan a vállalkozó férfiak esetében az aktív munkavállalói
múlttal rendelkezõk aránya a népesség ilyen átlagának duplája.

A fenti adatokból következõ fõ tendencia tehát az, hogy a vállalkozók
a vállalkozást megelõzõen lényegesen nagyobb arányban voltak dolgo-
zók, véleményünk szerint nem magyarázható kizárólag az iskolai vég-
zettséggel; ugyanis a végzettségi adatokban mutatkozó különbségek vál-
lalkozó és nem vállalkozó romák között nem olyan mértékûek, mint az
aktivitási különbségek. A vállalkozói lét hátterében megtalálható múlt-
beli aktivitás sokkal inkább oka annak, hogy valaki egyáltalán vállalkozni
kezdett, magyarán valószínûbb, hogy inkább azon romák indítottak vál-
lalkozást, akiknek már volt munkatapasztalatuk.

A lakhatás minõsége

A lakhatás minõségi tényezõi közül vizsgálatunk keretében néhány olyan
fõ kérdéssel foglalkozunk, amelyek mentén a vállalkozók körülményei
markánsan összehasonlíthatók a roma népesség egészével.

A szegregált vs. asszimilált lakókörülmények között való élet az egyik
legjelentõsebb különbség a roma vállalkozók és a nem vállalkozó romák
között. Míg a teljes roma népesség közel fele (44,7 %) él szegregáltan,
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ezen belül jóval több mint ötödük gettószerû körülmények között, addig
a vállalkozó romáknak „csak” 16,5 százaléka él szegregáltan, egyúttal
tizedük gettóban. Egyrészt ezek az arányok arra mutatnak, hogy a vál-
lalkozó romák lényegesen jobb körülmények között élnek – egyúttal ada-
taink arra is rámutatnak, hogy szegregált, sõt gettószerû körülmények
között is mûködhetnek vállalkozások. Ugyancsak figyelemreméltó, hogy
a vállalkozók tizenöt százaléka teljesen asszimilált környezetben él (nem
lakik a környéken más roma), miközben ez az arány a roma népességben
négy százalék.

Lakóhelyek jellegének eloszlása a vállalkozók között és a roma népességben (%)

Roma Vállalkozói
népesség minta

Csak romák lakta, de nem telep 16,9 6,7
Romák lakta telep, „gettó” 27,8 9,8
Vegyes lakókörnyezet 47,3 67,1
Nem lakik más roma család 4,1 15,2
Nem lehet megállapítani 3,8 1,1

Lakóhelyek jellegének eloszlása a vállalkozók között és a roma népességben,
településtípusonként (%)

Roma népesség Vállalkozói minta
megyei város község megyei város község

jogú jogú
város város

Csak romák lakta,
de nem telep 10,4 11,2 19,1 11,1 3,1 8,0

Romák lakta telep,
„gettó” 32,1 28,4 29,4 10,9 12,0

Vegyes
lakókörnyezet 40,5 51,0 46,7 66,7 74,2 68,0

Nem lakik más
roma család 6,1 7,7 2,8 22,2 10,2 11,4

Nem lehet
megállapítani 10,9 1,8 2,0 1,6 0,6

Településtípusok szerint áttekintve a kérdést látjuk, hogy míg pl. a
megyei jogú városok roma népességének harmada él gettószerûen, addig
a vállalkozók e településtípusban egyáltalán nem szorultak gettóba, noha
közel tíz százalék elkülönülten él. S bár a falvakban a legmagasabb a
gettósodottan élõ roma vállalkozók aránya, számuk így is jóval alatta
marad a teljes roma népesség hasonló átlagának.
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A lakóépület jellegének eloszlása a vállalkozók között és a roma népességben (%)

Roma Vállalkozói
népesség minta

Hagyományos
városi ház 15,2 45,3

Önálló ház 67,3 53,9
Szükséglakás, -épület,

egyéb 17,5 0,9

Míg a roma népesség tizenhét százaléka szükséglakásban él, a vállal-
kozók között ez az arány elenyészõ. Az, hogy a vállalkozók hagyomá-
nyos falusi épületben, illetve családi házban vagy városias épületben él-
nek, alapvetõen a település jellegzetességeitõl függ, ugyanakkor erre a
kérdésre nincs hatása a vállalkozás korának (azaz a régi vállalkozások
tulajdonosai hasonló arányban élnek falusi vagy családi házban, mint a
fiatal vállalkozások tulajdonosai).

A lakáshoz tartozó infrastruktúra eloszlása a vállalkozók között
és a roma népességben (%)

Roma Vállalkozói
népesség minta

Fürdõszoba 60,9 97,7
Lakáson belüli WC 54,1 97,2
Villany 98,6 99,7
Vezetékes víz 72,6 98,6
Csatorna 42,0 77,3

A vállalkozók túlnyomó többsége a szükséges infrastruktúrával ellá-
tott lakásokban él, ellentétben a roma népesség egészével. Mivel ennél
az adatnál felmerülhet, hogy esetleg a már stabilan mûködõ vállalkozá-
sok „javítják ezt a statisztikát”, megvizsgáltuk a vállalkozás korának ha-
tását a lakás komfortjára vonatkozóan. Azt találtuk, hogy nincs ilyen ha-
tás: tehát a legújabb vállalkozások tulajdonosai is jobb körülmények kö-
zött élnek. Ez az adat viszont azt a természetes feltételezést erõsíti meg,
hogy a jobb körülmények között élõk – még abban az esetben is, ha a
jobb körülményt képviselõ lakás gettóban található – nagyobb eséllyel
képesek vállalkozni.
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Az együtt élõk átlagos lélekszáma és összetétele a vállalkozók között
és a roma népességben (%)

Roma népesség Vállalkozói minta
Együtt élõk átlag 19–34 35–48 49–62 átlag 19–34 35–48 49–62

éves éves éves éves éves éves

Házastárs/
élettárs 61,7 59,5 79,9 60,5 92,5 85,7 93,8 97,6

Gyermek 63,9 59,1 81,6 58,2 91,3 83,1 93,9 95,3
Szülõk 28,5 47,0 10,6 2,9 19,7 26,1 13,6 44,4
Testvér 17,7 29,2 4,0 4,3 12,3 20,5 7,0 10,0
Egyéb rokon 9,9 6,1 8,7 19,6 6,7 9,1 3,7 25,0
Más, nem

rokon 3,1 2,8 2,1 5,4 2,1 2,4 1,2

A roma népesség egészéhez képest a vállalkozók családjában átlago-
san többen élnek; korcsoporttól függetlenül több közöttük a házas, több-
nek van gyermeke, illetve többen élnek együtt szülõkkel, testvérekkel és
másokkal. Mivel az elõzõ adatok a vállalkozók abszolút és relatív érte-
lemben vett jobb körülményeit mutatták, az együtt élõk számából arra
a talán nem meglepõ következtetésre jutunk, hogy a vállalkozók családjának
eltartóképessége lényegesen magasabb, mint a romák átlagáé. Ugyanakkor –
éppen mivel többen élnek együtt – az adat arról is beszél, hogy a vállal-
kozók, kapacitásuk függvényében több szolidaritást is vállalnak rokonaikkal kap-
csolatban, mint szegényebb társaik; azaz nemcsak megengedhetik maguk-
nak, hogy többen éljenek egy fedél alatt, de meg is teszik.

A gondolattal szemben kézenfekvõ ellenvetés lehet az, hogy többek
között azért lehetnek vállalkozók, mert sûrûbbek a rokoni kapcsolataik,
amely kapcsolatok segítik õket a vállalkozásban, munkaerõt jelentenek
stb. Tehát az adat nem a szolidaritásról szól, hanem a rokoni kapcsolatok
„tõkésíthetõségérõl”. Ezt az ellenvetést egy próbának vetettük alá. Noha
a szociális kapcsolati hálózatok erejét a továbbiakban elemezzük, kissé
elõreszaladva, épp a próba okán, ehelyütt is leírjuk a következõt. A vál-
lalkozók egy része mondhatni kapcsolati vákuumban szenved, míg a ská-
la másik végén azok foglalnak helyet, akiknek különösen erõs a kapcso-
lataik hálója, és sok emberre számíthatnak. Az elemzés azt mutatja, hogy
a kapcsolati hálózat ereje szinte független attól, hogy a vállalkozó ház-
tartásában él-e valamely rokona, illetve hogy hány rokonnal él. Sajátos
módon azok között, akik együtt élnek minden rokonukkal, ugyanúgy
találunk elszigetelt embereket, ahogy a kevés rokonnal élõk között erõs
kapcsolatokkal rendelkezõket. Ráadásul a kapcsolati hálózat ereje alap-
vetõen befolyásolja a megszerezhetõ jövedelem mértékét; azaz nem a ro-
koni szálak mennyisége tõkésedik, hanem az egyes emberek kapcsolatépítõ képes-
sége, és az ebbõl következõ kapcsolati tõke válik financiális tõkévé. Mindez azt
a feltevést bizonyítja, hogy azon romák, akik vállalkozásuk következté-
ben jobb anyagi nívón élnek a többieknél, egyúttal szolidárisabbak ro-
konaikkal. Mindez közvetlenül átvezet minket az anyagi erõ kérdéseinek
tárgyalásához.
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Anyagi erõ

A roma vállalkozók és családjuk anyagi erejét egy, az eddigi roma ku-
tatásaink során már jól bevált módszerrel vizsgáltuk. Noha a különbözõ
háztartáspanel vizsgálatokban bevett eljárás a háztartás anyagi nívóját
különbözõ tartós fogyasztási cikkekkel mérni, esetünkben, az eddigi ta-
pasztalatok fényében ez a módszer kevésbé vezet eredményre, mint a
jövedelmi adatok forintértékének közvetlen lekérdezése. Ez utóbbi ada-
tok az addigi kutatásaink tanulsága szerint meglehetõsen megbízhatóak
és a többi adattal egybevetve konzisztensen tagolják a megkérdezett so-
kaságot.

Az anyagi erõt tehát a továbbiakban két jelzõszámmal mérjük: egy-
részt a vállalkozó által elért jövedelem mértékével, másrészt a családban
egy fõre jutó összjövedelem mértékével. Az elsõ index arról beszél, hogy
maga a vállalkozó a tevékenysége során milyen személyes jövedelmet
képes elérni, a másik szám pedig arról, hogy családjának milyen az anya-
gi életnívója (ugyanis az egy fõre esõ jövedelembe beleszámítódik a há-
zastárs, stb. által elért jövedelem is, ugyanakkor e jövedelmek egy fõre
esõ mértékét a nem keresõ családtagok – gyermekek, idõsek, stb. – csök-
kentik).

A személyes jövedelem mértéke bizonyult a vállalkozás sikerét leg-
jobban mérõ indexnek is, ráadásul a vállalkozások intervallumjelleggel
kérdezett mérlegadatai hiányosak (e kérdéseket nagy számban elutasí-
tották), miközben a személyes jövedelem adatai sokatmondóak.

Munkajövedelmek átlagos forintértéke a roma vállalkozók között, illetve a roma
népességben, feltüntetve a kettõ közötti szorzót – településtípus szerint (Ft)

Roma Vállalkozói Szorzó
népesség minta

Budapest 59 522 111 944 1,9
Megyei jogú város 27 082 157 000 5,8
Város 24 857 124 992 5,0
Község 21 779 127 671 5,9

A vállalkozók a roma népesség átlagához képest lényegesen jobb jö-
vedelemhez jutnak: a Budapesten elérhetõ átlagjövedelmük mértéke re-
latíve a legkisebb, itt csak átlagosan a kétszeresét keresik a romák átla-
gának. Ezzel szemben a falvak vállalkozói az ottani roma átlagjövedelem
hatszorosát keresik meg.

A településtípusonkénti differenciák persze a vállalkozók jövedelmei
között már nem ilyen drámaiak, közel azonos, százezer forint körül in-
gadoznak. Azonban a különbségek érdekesek: a legalacsonyabb átlagos
jövedelmet a budapesti vállalkozók érik el (noha a fõváros a teljes né-
pességre vetítve a legmagasabb átlagos jövedelmeket biztosítja). A me-
gyei jogú városok roma vállalkozói érik el a legmagasabb átlagértéket,
ugyanakkor szintén izgalmas adat, hogy a falvak vállalkozóinak jövedel-
me még kissé magasabb is mint a városiaké. (E kérdések kulcsa a vál-
lalkozások jellemzõiben rejlik.)
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Az urbanizációs foktól függõ jövedelmi differenciák vállalkozó és nem
vállalkozó romák között azonban kevésbé drámaiak, mint az iskolai fo-
kozattól függõ különbségek.

Munkajövedelmek átlagos forintértéke a roma vállalkozók között, illetve
a roma népességben – nemek és iskolai végzettség szerint (Ft)

Roma népesség Vállalkozói minta
átlag férfi nõ átlag férfi nõ

8 oszt. kevesebb 6 237 8 492 4 598 118 364 160 000 60 500
Általános iskola 19 298 22 646 15 354 1260 88 134 210 92 193
Szakmunkás-

képzõ 43 585 48 570 34 428 128 100 131 410 116 083
Összes

érettségizett 37 164 48 779 27 489 146 056 146 719 140 750
Egyetem,

fõiskola 77 219 94 448 69 167 108 500 113 333 105 750

Munkajövedelmek átlagos forintértékeinek szorzatdifferenciái a roma vállalkozók
között, illetve a roma népességben – nemek és iskolai végzettség szerint

Vállalkozó/roma Férfi/nõ szorzó
népesség szorzó

átlagszorzó férfi nõ roma vállalko-
népességben zóknál

8 oszt. kevesebb 19,0 18,8 13,2 1,8 2,6
Általános iskola 6,5 5,9 6,0 1,5 1,5
Szakmunkásképzõ 2,9 2,7 3,4 1,4 1,1
Összes érettségizett 3,9 3,0 5,1 1,8 1,0
Egyetem, fõiskola 1,4 1,2 1,5 1,4 1,1

Az általános iskolát el nem végzett vállalkozók jövedelmi átlaga közel
hússzorosa a hasonlóan befejezetlen általánossal rendelkezõ, de nem vál-
lalkozó romákénak. Ez egyúttal abszolút értékben annyit jelent, hogy egy
olyan vállalkozó, aki nem fejezte be az általánost, átlagosan annyi mun-
kajövedelemhez jut, mint a vállalkozó budapesti romák átlaga, egyúttal
valamivel magasabb átlagos jövedelemhez, mint a diplomás roma vál-
lalkozók.

Az iskola jövedelmeket differenciáló hatása elsõsorban a roma vállal-
kozók és nem vállalkozók között mutatkozik meg tehát; a vállalkozók
körén belül az érettségizett vállalkozók vezetnek jövedelmi szempontból.

A jövedelmeket differenciáló nemi különbségek éppúgy megjelennek,
mint a társadalom egészében. A roma népesség átlagában a férfiak
1,4–1,8-szeres értéket keresnek, mint a nõk, köszönhetõen a romák szem-
pontjából roppant nyomott munkaerõpiacnak. A vállalkozók között a ne-
mi differenciák már kevésbé erõsek: a szakmunkás végzettségû vagy ma-
gasabb iskolai fokozatot végzett nõi vállalkozók csak hajszálnyival ke-
resnek kevesebbet férfi társaiknál. Egyedül az általános iskolát el nem
végzett roma nõi vállalkozók jövedelme alacsonyabb jelentõsen a férfia-
kénál – de ez utóbbi elsõsorban ágazati kérdés (az általánost be nem
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fejezett nõk elsõsorban mezõgazdasági õstermelõk és értékesítõk, „ko-
fák”).

Végezetül tekintsük át a családok életszínvonalát jellemzõ, egy fõre
jutó jövedelmek alakulását. Az alábbi grafikon a roma népesség egészé-
ben, illetve a vizsgált vállalkozói kör családjában szemlélteti az egy fõre
jutó jövedelmek alakulását, mégpedig jövedelmi tizedenként. A szorzó
az a szám, amely megmutatja, hogy az adott jövedelmi tizedbe tartozó
vállalkozói családokban az egy fõre jutó jövedelem hányszorosa a roma
népesség azonos jövedelmi tizedbe esõ családjai egy fõre esõ jövedelmi
átlagának.

Egy fõre jutó jövedelmek

A grafikon adatai többféle következtetés levonására alkalmasak. Egy-
részt már elõzõ vizsgálatokból is ismert, hogy a roma népesség egésze
az életszínvonalat jellemzõ egy fõre esõ jövedelem tekintetében szinte
szétszakadt. Az alsó két jövedelmi tizedben a családok egy fõre jutó jö-
vedelme nem éri el a tízezer forintot, illetve a roma népesség 70–90 szá-
zaléka létminimum alatt él.11

Noha adataink azt mutatják, hogy a roma vállalkozók viszonylag jól
keresnek, a család életszínvonalát jellemzõ adatok szerint a vállalkozói
családok 40–50 százaléka ugyancsak létminimum alatt él (bár a romák
egészéhez mérten lényegesen jobb nívón).

A roma vállalkozók családjainak húsz-harminc százaléka viszont (õk
esnek a felsõ két-három jövedelmi tizedbe) kifejezetten jó anyagi körül-
ményekkel jellemezhetõ.

A szorzó értékei azt mutatják, hogy a vállalkozók és a nem vállalko-
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zók családjainak körülményei közötti különbség a legalsó jövedelmi ti-
zedben drámai: itt hússzoros különbséget találunk. Ne feledjük el azon-
ban, hogy a roma népesség legalsó jövedelmi tizedbe esõ családjaiban
az egy fõre esõ jövedelem embertelenül alacsony, miközben látjuk, hogy
a legalsó jövedelmi tizedbe esõ vállalkozói családok egy fõre jutó jöve-
delme is igen alacsony, jóval a szegénységi küszöb alatti. Mindez annyit
jelent, hogy a legalsó jövedelmi tizedbe esõ vállalkozói és nem vállalkozói családok
között a szegénység méretékében van különbség; mélyszegénység és szegénység
különbségérõl beszélhetünk.

A felsõ hét jövedelmi tizedben ugyanakkor a vállalkozó és nem vál-
lalkozó roma családok egy fõre esõ jövedelmi különbsége 2,5 és 1,8 kö-
zött változik; e rétegekben a vállalkozó családok csak két–két és félszer
élnek jobban, mint a nem vállalkozó romák családjai. E két–két és félszeres
különbség azonban már elegendõ ahhoz, hogy relatíve jó színvonalról beszélhes-
sünk.

Természetesen a vállalkozások távlatokban mindenképpen jobb, és az
idõben növekvõ jövedelmet biztosítanak a családnak. A következõ táb-
lázatban azt látjuk, hogy minél régebbi a vállalkozás, annál nagyobb jö-
vedelmet biztosít nemcsak magának a vállalkozónak, de családjának is.

A családban egy fõre jutó jövedelem és a vállalkozók jövedelme,
a vállalkozások kora szerint (átlagos Ft értékek)

Vállalkozás kora Jövedelem/fõ Vállalkozó
réteg jövedelme

2 éves vagy fiatalabb 46 499 101 100
2–4 éves 53 799 120 980
4–6 éves 62 621 130 216
6 évesnél régebbi 71 174 170 920

Az elmondottak összefoglalásaként annyit jegyzünk meg, hogy noha
a vállalkozó és nem vállalkozó romák (mint egyének) közti jövedelmi
különbségek átlagosan két–hatszoros arányúak, e két csoportban a csa-
ládok életnívója közti különbségek már átlagosan csak két–két és félsze-
resek. E különbségnek többek közt az is oka, hogy a vállalkozók családjai
átlagosan több embert tartanak el. A vállalkozói létforma következtében
nemcsak maguk a vállalkozók élnek jobban, mint a roma átlag, de egyút-
tal több közvetlen hozzátartozójuk is részesedik a többletjavakból. (Mind-
ebben még nem szerepel az a kérdés, hogy a vállalkozások a helyi kö-
zösség tagjainak egy részét is munkához juttatják.) A vállalkozások –
idõbeni perspektívában – emelkedõ jövedelmet biztosítanak.

Kapcsolati tõke

Az elõzõekben már röviden utaltunk arra, hogy a közvetlen rokoni kö-
telékek száma nem azonos azzal, hogy valaki milyen mennyiségû és erejû
kapcsolatokkal rendelkezik; másként fogalmazva hogy milyen a kapcso-
lati tõke ereje, nagysága.
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A kapcsolati tõke financiális tõkévé konvertálhatósága általában is
igen lényeges kérdés, jelentõs különbséget teremt a társadalom tagjai,
illetve egyes eltérõ kapcsolati tõkével rendelkezõ csoportjai között. Ez a
kérdés a vállalkozók esetén különösen élesen vetõdik fel; az elemzés so-
rán ugyanis lényeges megvizsgálni, hogy a kapcsolati tõke (amelyet a
vállalkozók egyrészt személyes tehetségük mértéke szerint építenek ki,
másrészt e tõke önmagát képes gerjeszteni) hogyan járul hozzá a vállal-
kozás sikeréhez, közvetve vagy közvetlenül a vállalkozó által elkérhetõ
jövedelemhez. Ugyancsak lényeges, hogy a kapcsolati tõke mennyire
váltja ki, vagy éppen helyettesíti az iskolai, illetve szakmai végzettséget,
a szakismeretet, a rendelkezésre álló pénzt stb. E kérdésekre adható vá-
laszok nem csak és nem elsõsorban elméleti szempontból érdekesek: az
iskolai végzettség átlagos szintjének emelkedése generációk közti kér-
dés.12 A családban rendelkezésre álló pénz (a befektethetõ tõke) mennyi-
sége ugyancsak nem áll korlátlanul rendelkezésre azon családokban,
amelyek a jövõben vállalkozni szeretnének. A kapcsolatok mennyiségé-
nek növekedése, illetve az ehhez szükséges kapcsolatépítõ képesség
azonban fejleszthetõ, és nem igényel hosszadalmas vagy éppen graduális
képzést.

A kapcsolati tõkemodellek hagyományos megközelítései ugyan rop-
pant differenciált képet festenek az emberek kapcsolati típusairól, azon-
ban nem képesek igazán számot adni e tõke nagyságáról, illetve nem
teszik lehetõvé a kapcsolati tõke konvertálhatóságának precíz mérését.
Ebbõl a felismerésbõl kiindulva egy, a szociológiában, illetve általában a
társadalomtudományokban újszerû megközelítést alkalmaztunk, a szo-
ciális kapcsolatok sûrûségét a skálafüggetlen hálózatok elméletének se-
gítségével vizsgáltuk.13

Felesleges elméleti kitérõ nélkül, röviden megfogalmazva; az elsõdle-
ges kérdésfeltevés roppant egyszerû, és úgy hangzik, hogy az egyes em-
bereknek hány olyan kapcsolatuk van, amelyekre a mindennapi életben
valóban támaszkodhatnak probléma, baj, vagy megoldandó feladat ese-
tén. A mérés során kialakítunk egy indexet, amely az egyes emberek
illetve csoportok szociális kapcsolati sûrûségét jellemezi. E kapcsolati sû-
rûséget jellemzõ számmal meglehetõs pontossággal vagyunk képesek jel-
lemezni a kapcsolati tõke nagyságát, egyúttal erejét; ennek megfelelõen
az index segítségével azután akár oksági elemzések szintjéig juthatunk
el.

A mérõeszközben három élethelyzetre, problématípusra vonatkozóan
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12 Nyilván lényeges a felnõttkorban, pótlólag megszerezhetõ képzettség, azonban har-
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13 Az elmélet alkalmazhatóságát elõzõ, már hivatkozott, a roma népesség egészének kö-

rében végzett kutatásunk alkalmával teszteltük, kiváló eredménnyel. A skálafüggetlen há-
lózatok elmélete alig ötéves pályafutása során hihetetlen karriert futott be, elsõsorban a
matematikai alapokra épülõ természet- és társadalomtudományokban; lehetõvé téve azok-
nak a természetesen fejlõdõ hálózatoknak a leírását, amelyek egyes elemei, mint a hálózat
szemei önálló aktorként viselkednek. Minderrõl bõvebben: Barabási Albert-László: A há-
lózatok új tudománya. Magyar Könyvklub, Bp. 2003.



tettünk fel kérdéseket A válaszolók egyrészt jelölhették, hogy akire szá-
míthatnak, milyen szociometriai távolságban helyezkedik el tõlük (rokon,
közeli jóbarát, ismerõs), másrészt válaszoltak arra, hogy az egyes prob-
lématípusok esetén az egyes szociometriai távolsági fokozatokat képvi-
selõk közül összesen hány fõre számíthatnak. A megkérdezett három
problématípus az élet három olyan határhelyzetét reprezentálja, amely-
ben lényeges az informális, személyközi segítség: milyen szociális távol-
ságban, egyúttal hány fõre számíthat, ha tágan fogalmazva „bajban” van,
ha pénzt kell kölcsönkérnie, illetve ha ügyes-bajos dolgokat kell elintézni.

Az egyes problématípusok nem egyenrangúak: lényegesen kevesebb
ember számíthat bárkire is, ha pénzt kell kölcsön kérnie, mint a másik
két problématípus esetében; hasonlóképpen: ha van kire számítani az
anyagi bajban, ez akkor is kevesebb személy, mint más esetben.

A nyers adatokat megvizsgálva azt tapasztaljuk: meglehetõsen nagy
a valószínûsége annak, hogy ha valaki a bajban nem számíthat senkire,
úgy az ügyes-bajos dolgokban sem. Hasonlóképpen: ha valaki igen sok
emberre számíthat, amikor kölcsönre szorul, akkor nagy valószínûséggel
sok emberre számíthat más probléma esetében is stb. Ezek az adatok
tehát egy sokdimenziós kapcsolati teret írnak le, ugyanakkor ebben ön-
magában egyelõre semmilyen meglepõt nem látunk: az adatok minden-
napi tapasztalatainkat erõsítik meg. Célunk azonban az, hogy ezekbõl az
adatokból olyan újabb adatokat generáljunk, amelyekkel azután a kap-
csolatok sûrûségére és erejére következtethetünk. A megoldást a kapcso-
latsûrûségi index bevezetése adja.

Említettük, hogy a skálafüggetlen hálózatok elméletében a kapcsola-
tok számossága döntõ tényezõ. Az iméntiekben láttuk, hogy az egyes
emberek nemcsak e számosság tekintetében különböznek, hanem a kap-
csolat erejében is; van, aki nem számíthat senkire semmiben, van, aki
csak pénzt nem tud kölcsönkérni, illetve vannak olyanok, akik szinte
mindenben számíthatnak néhány távoli ismerõsre is. Nyilvánvaló tehát,
hogy a kapcsolat számossága és az adott kapcsolat szociális távolsága
egyaránt meghatározza azt, hogy valakinek mekkora az a szociális tõkéje,
amely védõháló funkciót is elláthat.

Láttuk, hogy az élethelyzet, a probléma típusa épp úgy differenciáló
tényezõ, mint a szociális távolság, ez utóbbit azonban jól tudjuk súlyozni,
mivel a rokonok, a barátok, illetve az ismerõsök közötti távolság jobban
meghatározható, mint a három életprobléma közötti távolság. A követ-
kezõ lépésben tehát az egyes problématípusokra vonatkozóan meghatá-
roztuk a kapcsolatok erejét jellemzõ számot. Mivel a kapcsolatok szá-
mossága a döntõ, ezért az az ember, aki sok más emberre számíthat,
„sûrûbb” szociális hálóval jellemezhetõ, tehát az indexet kapcsolatsûrû-
ségi indexnek nevezzük. Mivel az egyes szociális távolságban elhelyez-
kedõk segítsége nem azonos súlyú, ezért a kapcsolatok számát (hány
fõre számíthat) súlyozni kell a szociális távolsággal: minél nagyobb szo-
ciális távolságban helyezkedik el valaki, segítsége annál nagyobb súllyal
határozza meg a kapcsolat sûrûségét (kisebb valószínûségû, tehát érté-
kesebb egy távoli ismerõs segítsége, mint egy rokoné).

A súlyozott kapcsolatsûrûségi indexet az adott problématerületre te-
hát úgy számoljuk ki, hogy az egyes szociális fokozatot képviselõk sú-
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lyozott számának összegét osztjuk az adott szociális távolságot az adott
problématerületen képviselõk számának csoportátlagával.

A végsõ index a három problématerületre érvényes súlyozott kapcso-
latsûrûségi index átlaga. Az index eloszlásfüggvénye, az elméleti vára-
kozásoknak megfelelõen egy hatványfüggvény. Igen kevés számú ember
rendelkezik nagyon sûrû, azaz igen nagyszámú, sok területre kiterjedõ
szociális kapcsolattal, amelyeket rokonok és távoli ismerõsök egyaránt
alkotnak, míg a vállalkozók zömének kapcsolati sûrûsége átlagos vagy
viszonylag alacsony. A vállalkozók sokaságából csak maroknyi olyan
ember találunk, akiknek kapcsolati tõkeereje (kapcsolatsûrûségi indexe)
több nagyságrenddel meghaladja a vállalkozók átlagának felsõ korlátját;
õk minden bizonnyal egyúttal közösségük központi figurái, a közösségi
háló csomópontjai.

A következõkben, az eddigi gyakorlatnak megfelelõen, elsõként
összehasonlítjuk a vállalkozók, illetve a teljes roma népesség kapcsolati
tõkeerejét jellemzõ értékeket.

Az egyes szociális tõkeerõvel ( kapcsolati háló-sûrûséggel) jellemezhetõk
eloszlása a roma népességben és a vállalkozók között (%)

Index rétegek Réteg elnevezése Roma Vállalkozói
népesség minta

0–0,5 kapcsolati vákuum 31,2 25,3
0,51–1 gyenge háló 17,2 10,7
1,1–2 közepes háló 24,9 19,9
2,1–5 erõs háló 18,2 37,4
5 felett extra erõs háló 8,5 6,7

A cigány népesség közel harmada (31,2 %) viszonylagos vagy abszo-
lút kapcsolati vákuumban él, azaz nem vagy alig számíthat érdemben
másokra az élet néhány jellemzõ, szolidaritást és tevõleges segítséget
igénylõ helyzetében. A vállalkozók között is viszonylag sokan, 25 szá-
zaléknyian élnek kapcsolati vákuumban.

A roma népességben gyenge, közepes vagy erõs kapcsolati hálóval
rendelkezõk aránya viszonylag közel áll egymáshoz: 17–25 százalék kö-
zött mozog. Ezzel szemben a vállalkozók zöme, 37 százaléka erõs kap-
csolati hálózattal rendelkezik, az õ kapcsolati tõkeerejük magas.

A másik végletet azok adják, akik igen erõs kapcsolati hálózattal bír-
nak, sok embertõl sok mindenre számíthatnak. Az õ arányuk a legala-
csonyabb: a roma népességben mindössze 8,5 százalék, a vállalkozók kö-
zött pedig 6,7 százalék. Ugyanakkor a hálózatok elméletébõl jól ismert
jelenség, hogy a hálózatok jellegzetességétõl tökéletesen függetlenül tesz-
nek ki mindig igen kis százalékot a központi figurák, csomópontok (ese-
tünkben õk jellemezhetõk az extra nagy szociális tõkével). Az ugyanis,
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hogy valaki képes ilyen erõs hálózatot kiépíteni, kevesek sajátja, mert
ritka, karizmatikus képességet feltételez.14

Az egyes kapcsolati tõkeerõvel jellemezhetõ vállalkozók átlagos kapcsolatszáma
(fõ)

Átlag Maximum

Kapcsolati vákuum 0,2 1,1
Gyenge háló 0,8 2,8
Közepes háló 1,4 4,4
Erõs háló 2,6 6,9
Extra erõs háló 5,8 19,1

Az adatokban azt követhetjük nyomon, hogy az egyes szociális tõke-
erõvel jellemezhetõk átlagosan és maximálisan hány emberre támaszkod-
hatnak az élet kritikus pillanataiban; míg az elszigeteltségben élõk kap-
csolatai roppant gyengék, addig a hálózati csomópontot jelentõk efféle
kapcsolatszáma roppant magas, maximum húsz, de átlagosan is hat em-
ber. E vállalkozók legnagyobb hányadát kitevõ, erõs kapcsolati tõkével
rendelkezõk ugyancsak sok emberre számíthatnak – átlagosan két és fél,
maximum hét fõre.

A fentiekbõl logikusan két kérdés adódik: az elsõ az, hogy miként
függ a kapcsolat ereje a vállalkozás korától, illetve hogy van-e különbség
a szegregáltan vs. asszimiláltan élõ roma vállalkozók között. Az elsõ kér-
dés egyebek közt azért érdekes, mert ennek révén képet kaphatunk arról,
hogy már a kezdõ vállalkozók is erõsebb kapcsolatokkal jellemezhetõk-e,
mint a roma népesség (ez esetben nyilván az, hogy valaki vállalkozást
indít, összefügghet kapcsolatai erejével), illetve hogy miként változik a
kapcsolati tõkeerõ a vállalkozás elõrehaladtával.

Az egyes kapcsolati tõkeerõvel jellemezhetõ vállalkozók eloszlása
a vállalkozás kora szerint (%)

Roma 2 éves 2–4 4–6 6 évesnél
népesség vagy éves éves régebbi

átlaga fiatalabb

Kapcsolati vákuum 31,2 25,6 22,8 23,4 19,5
Gyenge háló 17,2 17,1 19,6 22,1 11,7
Közepes háló 24,9 29,3 25,0 24,7 16,9
Erõs háló 18,2 23,2 27,2 26,0 46,8
Extra erõs háló 8,5 4,9 5,4 3,9 5,2

Az adatok azt mutatják, hogy valóban még a legfiatalabb vállalkozá-
sok vezetõi is valamivel több kapcsolati tõkével rendelkeznek, mint a
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romák átlaga (ezt a tényt nem befolyásolja, hogy a legfiatalabb vállalko-
zók között a központi figurák aránya némileg kisebb).

A vállalkozás kora viszont alapvetõen azt határozza meg, hogy a vál-
lalkozók abszolút értékben és belsõ arányaikban egyaránt egyre több
kapcsolati tõkére tesznek szert, mint a romák átlaga. Ugyanakkor ha a
vállalkozás kora szerint magukat a vállalkozókat hasonlítjuk össze, azt
látjuk, hogy körükben enyhén csökken ugyan a kapcsolati vákuumban
élõk, vagy a gyenge kapcsolatokkal rendelkezõk aránya, ugyanakkor az
a meghatározó, hogy az idõsebb vállalkozások tulajdonosai már erõs
kapcsolati tõkére tehettek szert. Ez azonban csak az átlagosan hatéves
vállalati kort meghaladóan érvényesül. Mûködik tehát a szakirodalom-
ban az „aki gazdag, még gazdagabb” megjegyzéssel illetett jelenség, de
nem azonnal, hanem egy stabil vállalati kor után.

Az egyes kapcsolati tõkeerõvel jellemezhetõ vállalkozók eloszlása
a lakóhely jellege szerint (%)

Szegregált Vegyes Asszimilált

Kapcsolati vákuum 44,1 18,4 33,3
Gyenge háló 16,9 18,0 14,8
Közepes háló 13,6 25,1 24,1
Erõs háló 18,6 33,9 25,9
Extra erõs háló 6,8 4,6 1,9

A vállakózókat jellemzõ kapcsolati tõkeerõ már igen komoly mérték-
ben különbözik a vállalkozások székhelyét jelentõ, eltérõ szegregáltságú
települések vagy településrészek szerint ( ahol a mintánkban szereplõ
vállalkozók élnek). Ez a jelenség viszont semmiképpen sem magyaráz-
ható mással, mint a települések jellegének hatásával: milyen erejû kap-
csolatokat képesek kiépíteni azokon a vállalkozók.

A szegregált helyzetben élõk között igen magas az elszigeteltek ará-
nya – egyúttal itt találjuk a relatíve legtöbb erõs kapcsolati tõkével ren-
delkezõket is. A másik végleten a teljesen asszimiláltan élõ vállalkozók
között ugyancsak magas az elszigeteltek aránya, ráadásul körükben ta-
láljuk a legkevesebb erõs kapcsolati tõkével rendelkezõt. A köztes állapot
– amikor romák és nem romák vegyesen élnek egy településen vagy településré-
szen – hatását tekintve igen jelentõs: ez a lakóhelyi állapot teszi lehetõvé a legtöbb
erõs kapcsolati hálót, azaz ebben a helyzetben rendelkezik a legtöbb roma erõs
kapcsolati tõkével. A tény egy ismert szociálpszichológiai jelenséggel függ
össze: a kapcsolatok mintázatának, gazdagságának lehetõsége erõsen
összefügg azzal, hogy milyen gazdagok és erõsek lesznek a kapcsolata-
ink. A szegregált körülmények „szürkévé” teszik a kapcsolatokat, míg
az asszimiláltan élõ romák elszigetelõdnek; az igazán erõs kötelékeket a
kulturális sokszínûség valószínûbbé teszi.
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A vállalkozók jövedelmét befolyásoló fõ tényezõk

A személyes jövedelem mértéke nemzetközi viszonylatban is az egyik
legjobban bevált indexe a vállalkozás sikerének, e siker mérhetõségének.
Ez az elemzés egyrészt azért fontos, mert kiválóan méri a nem közvetlen
gazdasági-gazdálkodási kérdésekbõl, hanem az egyének és családok jel-
lemzõibõl fakadó hatásokat. Másrészt, és nem utolsó sorban, az „üzlet-
menet” bizonyos oldalai az empirikus kutatás módszerével nehezen mér-
hetõk, holott erõsen befolyásolják, sok esetben pedig alapvetõen megha-
tározzák az egyének jövedelmét; ez pedig a fekete- vagy szürkegazdaság
kérdése.

A kérdõívet úgy építettük fel, hogy elõször a személyes, illetve a ház-
tartásra, családra vonatkozó kérdéseket tettük fel, s csak ezután tértünk
rá a gazdálkodást illetve a céget firtató kérdésekre. Mint már korábban
jeleztük, az egyéni jövedelmekre adott válaszok általában is megbízha-
tóbbak, mint a vállalkozás gazdasági paramétereire vonatkozóak.15 Adat-
felvételünk azt mutatja, hogy a vállalkozások prosperitásának egyik leg-
jobb mutatója a vállalkozó egyéni jövedelme, ugyanis ez – épp a válaszok
sajátos megbízhatósága okán – már tartalmazza az általános „üzletme-
net” következményét (bizonyos mértékig feketegazdaságostul).

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy azon vállalkozók esetében,
akik pl. õstermelõként, építõipari vállalkozóként stb. egy bizonyos szá-
zalékban „feketén” foglalkoztatott munkaerõvel is dolgoznak, a vállal-
kozás még oly korrekten bevallott, de jure adatai alig mondanak valamit
az üzletmenet valóságáról; miközben eme valóság alapvetõen határozza
meg életüket és munkájukat. Hasonló mondható el pl. azokról az egyéni
vállalkozókról is, akik tényelegesen kevés foglalkoztatottal dolgoznak
(vagy legtöbb esetben a családtagjaikkal), ugyanakkor – mint az a honi
mikrovállalkozások napi gyakorlatából ismert – könyvelésük enyhén
szólva hézagos vagy összetákolt.

Elsõként kezdjük azokkal a tényezõkkel, amelyek minden hiedelem
dacára érdemben alig befolyásolják a roma vállalkozók által elérhetõ jö-
vedelem mértékét.

Az iskolai végzettség és a jövedelmek kapcsolatáról írtaknál láttuk,
hogy noha az érettségivel rendelkezõ vállalkozók keresnek a legjobban,
az általános iskolát el nem végzettek jövedelme alig marad el a vállal-
kozói átlagtól. A többváltozós eljárások közül variancia analízissel vizs-
gáltuk azt, hogy milyen oksági hatása van az iskolai végzettségnek a
jövedelemre, s azt találtuk, hogy nincs oksági kapcsolat, ami annyit je-
lent, hogy végsõ soron az iskolai végzettség a látszat ellenére nem meg-
határozó az elért jövedelem mértékében.

Ugyancsak nincs érdemi hatása az elérhetõ jövedelemre a vállalkozás
korát megelõzõ gazdasági aktivitásnak: a legfiatalabb, az iskolapadból
nemrégiben kikerültek kivételével az elért jövedelmek százharminc-ezer

MAGYAR VALÓSÁG

100 Esély 2005/5

15 Ez természetesen elsõsorban a mikro- és kisvállalkozások esetén van így. Abban az
esetben, ha nagyvállalatok vizsgálatát végzik, a fõ mérlegadatok – azok kötelezõ nyilvá-
nossága miatt jól vizsgálhatók. Azonban a kisvállalkozók egyrészt nem feltétlenül ismerik
fejbõl ezeket az adatokat, másrészt vonakodnak azokat közölni, harmadrészt egy ilyen
adatfelvétel esetén a nyilvános mérlegadatok hozzáférhetetlenek.



forint körül mozognak – függetlenül attól, hogy a vállalkozó elõzõleg
dolgozott, munkanélküli volt, vagy gyermeket nevelt. A variancia ana-
lízis ugyanezt a függetlenséget erõsíti meg.

A jövedelmekre enyhe – de nem döntõ – hatást gyakorló tényezõk a
következõk:

A vállalkozók közül a középgeneráció képes vállalkozásából a legjobb
jövedelemhez jutni, az idõsebb generáció pedig a legkevésbé. Az eltéré-
sek azonban nem kifejezetten jelentõsek; a variancia analízis eredménye
azt mutatja, hogy a vállalkozók életkorának a jövedelemre gyakorolt ha-
tása mindössze 1,5 százalék (ez annyit jelent, hogy a számtalan lehetséges
ok közül a kor ilyen kis mértékben járul hozzá a jövedelmek szórásához).

A lakóhely szegregáltsági foka ugyancsak befolyásolja a jövedelmeket,
ráadásul érdekes módon a szegregált, de nem gettósodott körülmények
között élõ vállalkozók javára. A variancia elemzés azonban azt mutatja
ki, hogy a lakóhely hatása ugyancsak alacsony, mindössze 1,4 százalék.

Érdemes itt egy kérdésnél megállni: miért keresnek a legjobban a
szegregáltan, de nem gettóban dolgozó vállalkozók? A válasz voltaképp
igen kézenfekvõ: ezeken a területeken találnak – a többi vállalkozóhoz
képest – relatíve legolcsóbban munkaerõt (sok esetben feketén, tehát jobb
a rentabilitásuk).

A vállalkozások átlagos kora komoly befolyásoló tényezõje a jövedel-
meknek; a legfiatalabb és a legidõsebb rétegbe tartozó vállalkozások tu-
lajdonosainak jövedelme között hatvanezer forint különbség van. A
variancia analízis ráadásul azt mutatja, hogy ez a tényezõ már erõs ok-
sági hatást is gyakorol: 9,7 százalékban határozza meg, hogy milyen jö-
vedelmet ér el a vállalkozó.

A vállalkozás ágazata ugyancsak erõsen meghatározza a jövedelme-
ket: összességében 8,1 százalékos oksági hatást gyakorol. Legjobban azok
a vállalkozók keresnek, akik kizárólag építõipari vállalkozást vezetnek,
másodsorban a mezõgazdasági vállalkozók. (E kérdések ugyancsak nem
függetlenek a feketén alkalmazott munkásoktól.) Legkevésbé azon vál-
lalkozók járnak jól, akik párhuzamosan többféle ágazatban vállalkoznak.
Egyedül azok a vállalkozók keresnek átlag felett, akik mezõgazdasági,
és emellett kereskedelmi vállalkozást üzemeltetnek (a saját vállalkozásuk
„integrátorai”).

Végül legutoljára hagytuk azt a hatást, amely egyrészt a legerõsebben
befolyásolja a jövedelmek alakulását, másrészt igen közel áll a minden-
napok informális tapasztalataihoz, harmadrészt amely felé a gazdaság-
politika mind ez idáig a legkevesebb figyelemmel fordult: ez pedig a
szociális kapcsolati tõke, a kapcsolatok erõsségének jövedelmet megha-
tározó hatása.

Kapcsolati tõkeerõ rétegek Ft átlag

Kapcsolati vákuum 106 266
Gyenge háló 105 220
Közepes háló 111 792
Erõs háló 158 881
Extra erõs háló 200 563
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Ez az egyetlen hatás, amelynek két ellentétes végpontja között két-
szeres jövedelmi különbséget találunk, ezen belül a legerõsebb kapcsolati
tõkével rendelkezõ vállalkozók átlagos jövedelme a vállalkozók összátla-
gához képest kiemelkedõen magas. A kapcsolati tõke jövedelmet meg-
határozó oksági ereje magasabb, mint a többi hatásé: 12 százalék.16

Érdemes néhány hatás együttes jövedelmet befolyásoló erejét is szá-
mításba venni; a variancia analízis eredményei így a következõk:

– a vállalkozás korának és a lakóhely szegregáltsági fokának együttes
hatása 12 százalék,

– a vállalkozás korának és a vállalkozó kapcsolati tõkeerejének együt-
tes hatása 19 százalék,

– a vállalkozás korának, a vállalkozó kapcsolati tõkeerejének, valamint
a lakóhely szegregáltsági fokának együttes hatása már 22,4 százalék,
ugyanakkor a legmagasabb a hatása

– a vállalkozás korának, a vállalkozó kapcsolati tõkeerejének, valamint
a mûvelt ágazatnak együttesen van: ez már a jövedelmet 26,1 százalék-
ban határozza meg.

A vállalkozó jövedelmét befolyásoló tényezõk összefoglalásaként te-
hát érdemes kiemelni, hogy míg pl. az iskolai végzettség vagy a mun-
katapasztalatok hatása elenyészõ, addig önmagában legerõsebb hatásuk
a kapcsolatoknak van. Mindez nem azt jelenti, hogy iskolai végzettség
nélkül bárki vállalkozhatna, sõt!, viszont a már életképesnek bizonyult
vállalkozók esetében a fenti megállapítás nagyon is érvényes. Mindez
annyit is jelent, hogy a vállalkozói sikerességet befolyásoló egyik legerõ-
sebb tényezõ tökéletesen humán természetû – és mint ilyen, nemcsak
hogy fejleszthetõ, de megfelelõ, a vállalkozói léthez szükséges kapcsola-
tokat építõ „networking”, vagy a kapcsolatok inkubálása hatalmas táv-
latokat nyithat meg a roma vállalkozások fejlesztésében.

A roma vállalkozások fõ típusai, kudarc és sikertényezõk

A vállalkozói lét, illetve a vállalkozó személyiségének egyik jelentõs as-
pektusa az a kérdés, hogy miként gondolkodik a vállalkozás sikereihez
szükséges anyagi és humán erõforrásokról, mit tekint fontosnak vagy
kevésbé fontosnak. Ugyancsak lényeges, és az elõbbi kérdéstõl korántsem
független, hogy miként szemléli a vállalkozását: mely erõforrásai hiá-
nyoznak, illetve melyekben erõs. Az elsõ kérdéskörre adható válaszok
tehát elsõsorban az értékek szemléletérõl adnak számot, míg a második
a vállalkozás „önképérõl”. E kettõbõl együttesen a vállalkozó (avagy a
vállalkozás) vállalkozói személyiségére, illetve e személyiség típusaira
lehet következtetni.

A kutatás során megkíséreltünk választ kapni arra a kérdésre is, hogy
milyenek a roma vállalkozók ill. vállalkozások, s melyek azok a tipikus
jegyeik, amelyek bõven túlmutatnak az ágazatból, méretbõl, rentabilitás-
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ból kikövetkeztethetõ purista leírásokon. Egy vállalkozás ugyanis nyil-
vánvalóan lényegesen több, színesebb valóság, mint amennyi a
mikrogazdasági modelljébõl következik: gondolkodásmód, tapasztala-
tokból feltáruló szükségletek és vállalkozói-gazdasági valóság szoros
egysége. Nem szabad elfeledni, hogy a vizsgált vállalkozói kör nagyobb
része egyén, magánvállalkozó, ráadásul a kisebb vállalkozásokat is alap-
vetõen a tulajdonos személyisége, hagyományai, értékei határozzák meg.

A roma vállalkozók típusainak vizsgálata során a gondolkodásmód
és a szükségletek mátrixából következtetünk a valóságra – majd az így
kialakuló modellt a valóság kemény tényei (iskolai végzettség, ágazat,
jövedelem) igazolják vissza. E visszaigazolás után, a munka folyamatá-
ban adunk nevet a kialakult típusoknak.

Az alkalmazott módszer a következõ volt: a munka során megkértük
a vállalkozókat, hogy összesen tizennyolc olyan terület fontosságát ítéljék
meg a vállalkozói siker szempontjából, amelyek valamilyen erõforrást
jelentenek (materiális erõforrások, ismeretek, bizonyos szellemi elõkészí-
tõ tevékenységek, kapcsolatok17). Ezek után megkértük a vállalkozókat,
hogy ugyane tizennyolc terület vonatkozásában ítéljék meg, mennyire
állnak ezek rendelkezésükre, milyen mértékben hiányoznak vagy elegen-
dõek. A válaszokat mindkét kérdéskör esetében skálákon adhatták meg.

Elsõ lépésben a két kérdésben a tizennyolc-tizennyolc területre adott
skálaadatok faktorait elemeztük. A faktorelemzés eredménye a következõ.

A vállalkozói siker szempontjából három terület különül el, amelyek-
nek a következõ elnevezést adtuk:

– üzleti ismeretek (gazdasági folyamatok, bankok, pályázatok stb. is-
merete),

– üzleti potenciál (pénz, valamint piac, vevõk, szakma stb. ismerete),
– kapcsolatok, támogatók.

A szükségletek illetve a hiányok szempontjából négy faktor alakult ki:
– üzleti ismeretek,
– üzleti potenciál,
– nem romák támogatása,
– pénz és a roma közösség támogatása.

A vállalkozói profilt ezek után a sikerhez vezetõ, vallott értékek, il-
letve a szükségletek erõterében értelmeztük. Ennek megfelelõen a két
faktorrendszer faktoregyütthatóival együttesen dolgoztunk tovább. A
második lépésben a két faktorrendszer együtthatóival clusterelemzést vé-
geztünk. A munka során hat stabil cluster alakult ki.

Az alábbi táblázatban – egyelõre a clusterek, tehát a vállalkozói típu-
sok – elnevezése nélkül a faktoregyütthatók átlagait tüntettük fel. A si-
kertényezõk esetében a negatív értékek azt jelentik, hogy az adott cso-
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portba tartozó vállalkozók az adott faktor alkotóit inkább feleslegesnek
tekintik, a pozitív érték jelentése tehát a szükségesség. A szükségle-
tek/hiányok esetén a negatív értékek azt jelölik, hogy az adott csoportba
tartozó vállalkozók az adott faktor alkotói tekintetében inkább hiányt
szenvednek, míg a pozitív értékek azt jelentik, hogy az adott tényezõ
megléte számukra elegendõ, nem szenvednek hiányt.

Kialakult clusterek a sikertényezõk, illetve a szükségletek–hiányok mértékét jelzõ
faktoregyüttható átlagain (elnevezés nélkül)

Sikertényezõk Szükségleti/hiánytényezõk
isme- poten- támo- isme- poten- gázsók pénz,
retek ciál gatók retek ciál támo- romák

gatása támo-
gatása

cluster 1 –1,3114 0,5390 0,5455 –1,4542 0,8978 0,0069 –0,1755
cluster 2 0,6553 0,1768 0,8489 0,6310 1,0097 1,7429 0,2016
cluster 3 –0,9384 0,7170 –0,1363 0,9227 –0,6305 0,0153 –0,7405
cluster 4 0,5144 0,5234 –1,3673 0,1406 1,1516 –0,8301 –0,6396
cluster 5 0,5418 0,0034 0,3599 –0,4032 –0,5476 0,0997 –0,2401
cluster 6 –0,2662 –1,4800 –0,5562 0,2783 0,0100 –0,7259 1,6845

Némi szemrevételezés során feltûnõ: a vállalkozók egyes típusait, cso-
portjait jelentõ clusterek között találunk olyat, amelyben a vállalkozók
ellentmondásosan válaszolnak. Van olyan csoport, amely egy értékténye-
zõvel kapcsolatban jelzi, hogy számára az inkább felesleges – egyúttal
az adott tényezõrõl azt is vallja, hogy inkább hiányzik. Tehát egyszerre
felesleges valami és hiányzik is. Épp ezért elsõként – és a tartalomtól
függetlenül – a fõ variációs csoportokat nevezzük el:

– valami inkább felesleges, egyúttal inkább hiányzik: „zavar”
– valami inkább felesleges, egyúttal inkább elegendõ:„feles bõség”
– valami inkább szükséges, egyúttal inkább elegendõ:„minden OK”
– valami inkább szükséges, egyúttal inkább hiányzik: „valós hiány”

E variációk értelmezése után már a clustercsoportokat is értelmezhet-
jük, és nevet adhatunk nekik.

Típusnév Eloszlás %

cluster 1 tradicionális, talajavesztett 9,0
cluster 2 képzett, jól pozicionált 9,8
cluster 3 képzetlen, elszigetelt 16,9
cluster 4 mindennek dacára vesztes 11,0
cluster 5 átlagos 36,7
cluster 6 tradicionális, született vállalkozó 16,6

Tekintsük át a csoportok jelentését a két faktorcsoport együttható át-
lagain megjelenõ értékek szerint.
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A vállalkozói típusokat jelentõ clusterek a két faktorcsoport struktúrán

1. Tradicionális, talajavesztett
vállalkozói ismeretek: zavar
vállalkozói potenciál: minden OK
kapcsolatok, pénz: valós hiány

2. Képzett, jól pozicionált
vállalkozói ismeretek: minden OK
vállalkozói potenciál: minden OK
kapcsolatok, pénz: minden OK

3. Képzetlen, elszigetelt
vállalkozói ismeretek: feles bõség
vállalkozói potenciál: valós hiány
kapcsolatok, pénz: valós hiány

4. Mindennek dacára vesztes
vállalkozói ismeretek: éppen hogy OK
vállalkozói potenciál: minden OK
kapcsolatok, pénz: zavar

5. Átlagos
vállalkozói ismeretek: valós hiány
vállalkozói potenciál: valós hiány
kapcsolatok, pénz: valós hiány

6. Tradicionális, született
vállalkozó vállalkozói ismeretek: feles bõség

vállalkozói potenciál: inkább feles bõség
kapcsolatok, pénz: gázsó kapcsolatokból hiány,

roma kapcsolatokból
feles bõség

Az alábbiakban az egyes csoportokat azok nagyságának sorrendjében
írjuk le, egyúttal némi további türelmet kérünk a figyelmes olvasótól; a
csoportok elnevezésének okai a késõbbi elemzések során jobban megvi-
lágosodnak.

Átlagos. A roma vállalkozók 36,7 százalékát kitevõ csoport mindhá-
rom területen valós hiányt él át; épp olyan mértékben érzik szükségét a
vállalkozói ismereteknek, potenciálnak, kapcsolatoknak (és pénznek),
mint amilyen mértékben azt érzékelik, hogy e forrásokból hiányt szenved
a vállalkozásuk.

Tradicionális, született vállalkozó. E csoport nem jelentéktelen arányú,
összesen 16,6 százalékát alkotja a vizsgált vállalkozói körnek. Vállalkozói
ismeretek és vállalkozói potenciál tekintetében bõséget él át (mint késõbb
látjuk, joggal tekint önmagára büszkén); a roma közösség támogatását
tekintve elégedett, egyúttal hiányt szenved a nem roma részrõl kapható
támogatásokban (önkormányzatok, hivatalok, minisztériumok).

Képzetlen, elszigetelt – e kör a vizsgált vállalkozók 16,9 százalékát al-
kotja. Mint látjuk majd, nevét az átlagnál alacsonyabb képzettség és a
kapcsolatok hiánya együttesen indokolja. Paradox módon e vállalkozók
úgy érzik, hogy bõvében vannak a vállalkozói ismereteknek (régebben
ezt neveztük hamis tudatnak, ma öncsalásnak aposztrofálnánk), egyúttal
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a vállalkozói potenciál, a pénz és a kapcsolatok vonatkozásában egyaránt
szükséget és hiányt élnek meg.

Mindennek dacára vesztes – a roma vállalkozók e 11 százalékos csoportja
igen érdekes képet mutat. A vállalkozói ismeretek és potenciál dolgában
azt éli meg, hogy e források szükségesek, egyúttal a rendelkezésére áll-
nak (minden OK), ugyanakkor a kapcsolatok kérdésében zavart él át (fe-
lesleges és egyúttal hiányzó források). Nevét annak a ténynek kapcsán
nyerte, hogy a csoport tagjainak iskolai végzettsége valamivel jobb az
átlagnál, a kapcsolatai vonatkozásában átlagosnak mondható, jövedelmi
helyzete az átlagnál némiképp jobb, ugyanakkor az utolsó évek üzlet-
menete lefelé tendál a soraikban.

Képzett, jól pozicionált – e csoport (9,8 %) tagjai az egyetlenek, akik a
vállalkozói ismeretek, a vállalkozói potenciál, valamint a kapcsolatok te-
rületén egyaránt a „minden OK” pozíciót veszik fel (az adott területek
egyrészt fontosak, másrészt elegendõ mértékben állnak rendelkezésre).
Nevét annak köszönheti, hogy tagjainak van átlagosan a legmagasabb
iskolai végzettsége, õk szerezték legmagasabb arányban iskolapadban a
vállalkozói ismereteket, valamint fejlõdésük és jövedelmük jól megala-
pozott.

Tradicionális, talajavesztett – a legkisebb csoport (9 %). A vállalkozói
ismeretek területén zavart él át (felesleges és egyúttal hiányzó források),
vállalkozói potenciálját kiválónak érzi (szükséges és rendelkezésre áll),
egyúttal pénz és kapcsolatok vonatkozásában valós hiányt szenved. Ez
a csoport – kapcsolatai természetét kivéve – sokban hasonlít a „tradici-
onális, született vállalkozók” csoportjára, azonban talajt vesztettek, vesz-
teséges ágazati mûködés mellett veszteséget termelnek, jövedelmi szint-
jük a legalacsonyabb.

Mielõtt rátérnénk a csoportok részletesebb bemutatására, érdemes
összefoglalva megjegyezni: a vizsgált roma vállalkozói kör több mint negyede,
26,4 százaléka jól menõ vállalkozást vezet. A vállalkozóknak mellettük két, közel
azonos méretû rétege van; az átlagosnak mondható, átlagos nehézségekkel küsz-
ködõk 36,7 százalékos csoportja, illetve a valamilyen módon vesztes, és/vagy kép-
zetlenek összesen közel azonos, 36,9 százalékos arányú rétege.

Vállalkozói típusok eloszlása a vállalkozói tudás forrása szerint (%)

Iskola, Család, Gyakorlat
utóképzés környezet

Tradicionális, talajavesztett 10,0 80,0 10,0
Képzett, jól pozicionált 47,1 17,6 35,3
Képzetlen, elszigetelt 12,3 56,1 29,8
Mindennek dacára vesztes 43,6 33,3 23,1
Átlagos 23,6 42,3 33,3
Tradicionális, született

vállalkozó 98,3 1,7

A „tradicionális, született vállalkozók” szinte kizárólag a családban,
környezetükben „szedték fel” a vállalkozói ismereteket – innét származik
nevükben a „tradicionális” jelzõ, hasonlóan a „talajavesztett” csoporthoz,
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amely ugyancsak zömében hagyományokból nyeri vállalkozói tudását.
E két csoport között az erõs differenciáló tényezõ tehát nem a tudás for-
rása, hanem más.

A „képzett, jól pozicionált” csoport tagjai szerezték legnagyobb arány-
ban formális képzésben tudásukat, azonban ebbõl a szempontból hozzá-
juk igen hasonló a „mindennek dacára vesztes” csoport. Az „átlagos”-
nak nevezett réteg tagjai a vállalkozói tudás forrása szempontjából (is)
képviselik a teljes vizsgált vállalkozói minta átlagát.

Amennyiben az iskolai végzettség adatait tekintjük át, láthatjuk, hogy
a „tradicionális, született vállalkozók” végeztek legnagyobb arányban
szakmunkásképzõt; körükben a családi tradíciók mellett, azt alátámaszt-
va masszívan megjelenik a szakmai képzettség is (egyúttal közöttük nem
találunk olyat, aki ne fejezte volna be az általános iskolát).

Érdemes megjegyezni a következõt: az iskolai végzettség és a mun-
kaerõpiac összefüggéseit elemzõ tanulmányok általában egyetértenek ab-
ban, hogy a mai foglalkoztatottsági viszonyok között az érettségit nél-
külözõ szakmunkásképzés már alig jelent esélyt a munkaerõpiacon. Ada-
taink viszont azt mutatják, hogy azon romák körében, akiknél a szak-
munkás végzettség mellé erõs családi szakmai–vállalkozói hagyományok
társulnak, e végzettségi szint messze jobb esélyeket (és megélhetést) biz-
tosít, mint másoknak, jobban képzetteknek. E két tényezõ együttes hatá-
sát bizonyítja pl. az, hogy a „mindennek dacára vesztes” csoport tagjai
körében a szakmunkás végzettségûek aránya szinte azonos, viszont kö-
rükben a családi hagyományok gyengék, csak 33 százalék „hozta otthon-
ról” a vállalkozói tudást, ellenben igen magas arányban a tanulmányaik
során szerezték meg azokat. Mindebbõl azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy az a vállalkozói tudás és potenciál, amely a sikerek egyik záloga,
igazán akkor fejti ki hatását, amikor vállalkozói hagyomány és képzettség
egyszerre van jelen.

A jövõben reményeink szerint többen juthatnak majd képzés útján
vállalkozói tudáshoz, viszont a hagyományoknak sokan híján lesznek.
Éppen ezért gondoljuk azt, hogy ki kell dolgozni a munka- és vállalkozási
tradíciók átadásának eleddig ismeretlen rendszerét, olyan eljárásokat, mentorálási
és inkubálási módszereket, amelyek képesek valamennyire, ha nem is teljesen
pótolni mindazt, amit a jövõ e vállalkozói nem hozhattak otthonról.

Vállalkozói típusok eloszlása iskolai végzettség szerint (%)

8 oszt. Álta- Szak- Összes Egyetem,
kevesebb lános munkás érett- fõiskola

iskola képzõ ségizett

Tradicionális, talajavesztett 3,1 43,8 40,6 9,4 3,1
Képzett, jól pozicionált 2,9 20,0 40,0 20,0 17,1
Képzetlen, elszigetelt 3,4 63,8 27,6 5,2
Mindennek dacára vesztes 2,6 41,0 46,2 7,7 2,6
Átlagos 4,6 51,1 27,5 12,2 4,6
Tradicionális, született

vállalkozó 42,4 49,2 8,5
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A sikeres vállalkozóknak az elõbbitõl tökéletesen eltérõ csoportját
(„képzett, jól pozicionált”) azok alkotják, akiknek iskolai végzettségi
szintje átlagosan a legmagasabb. Mint a következõ táblázat adataiból lát-
juk (és az eddigi fejezetek olvasása után sejthetjük), e vállalkozói réteg
az, amely elsõsorban a szolgáltatások és a kereskedelem területén dol-
gozik. Mindez azzal együtt érvényes, hogy ötödük csak általános iskolát
végzett, azonban e rétegben találhatók a felsõfokú végzettségûek, és az
érettségizettek zöme.

A csak általános iskolát végzettek a „képzetlen, elszigetelt”, illetve az
„átlagos” rétegekben felülreprezentáltak. A végzettségi adatok azonban
ismét csak arra utalnak, hogy önmagában a képzettségi szint nem döntõ
a roma vállalkozók sikeressége szempontjából (a legsikeresebb réteg kö-
rében ugyancsak magas a csak általános iskolát végzettek aránya); a vál-
lalkozói sikerek kulcsa a háttértényezõk kompozíciójában rejlik.

Vállalkozói típusok eloszlása mûvelt ágazat szerint (%)

Több Mezõ- (Építõ)- Keres- Egyéb
ágazat- gazda- ipar kede- (szolgál-

ban ság lem tatás)

Tradicionális, talajavesztett 18,8 9,4 21,9 37,5 12,5
Képzett, jól pozicionált 2,9 11,4 22,9 31,4 31,4
Képzetlen, elszigetelt 25,0 6,7 30,0 36,7 1,7
Mindennek dacára vesztes 10,3 48,7 17,9 23,1
Átlagos 10,0 8,5 38,5 28,5 14,6
Tradicionális, született

vállalkozó 3,4 81,4 15,3

A mostani és az elõzõ fejezetek fejtegetései után korántsem meglepõ,
hogy a „tradicionális, született vállalkozók” szinte kizárólag az építõ-
iparban dolgoznak.

Mint láttuk, legkevesebb sikerrel az kecsegtet, amikor egy vállalkozó
egyszerre több ágazatban tevékenykedik; ez a hibás bár nyilván kényszer
szülte stratégia érvényes a „képzetlen, elszigetelt”, illetve a „tradicionális,
talajavesztett” vállalkozókra. Az ágazati koncentráltság igen lényeges siker-
tényezõ: úgy a „képzett, jól pozicionált”, mint a „tradicionális, született
vállalkozók” kizárólag egyetlen ágazatban mûködtetik vállalkozásukat.

Vállalkozói típusok eloszlása a kapcsolati tõke mértéke szerint (%)

Kapcso- Gyenge Közepes Erõs Extra
lati háló háló háló erõs

vákuum háló

Tradicionális, talajavesztett 31,3 31,3 25,0 12,5
Képzett, jól pozicionált 28,6 31,4 17,1 22,9
Képzetlen, elszigetelt 41,7 16,7 23,3 16,7 1,7
Mindennek dacára vesztes 12,8 20,5 30,8 25,6 10,3
Átlagos 29,8 16,0 26,0 24,4 3,8
Tradicionális, született

vállalkozó 5,1 1,7 11,9 71,2 10,2
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Az egyes vállalkozói típusok kapcsolati tõkéjének eloszlása éppúgy
utal a hagyományos közösség erejére, mint a kudarcok és az elszigetelt-
ség önmagát erõsítõ köreire. A „tradicionális, született vállalkozók” kö-
zött elképesztõen magas az erõs szociális hálóval, a magas kapcsolati
tõkével rendelkezõk aránya. Esetükben nyilván a családba, a helyi kö-
zösségbe való mély integráltság éppúgy megnyilvánul, mint a siker által
biztosított utólagos vonzerõ. Velük szemben a „képzett, jól pozicionált”
roma vállalkozók már kapcsolati tõke szempontjából inkább átlagosnak
nevezhetõk; a magasabban képzett (sok esetben nem szülõhelyükön élõ)
vállalkozók szociális kapcsolatai gyengébbek; ezt mutatja, hogy körük-
ben a kapcsolati vákuummal küszködõk aránya nem jelentéktelen.

A két leginkább sikertelen, kudarcos vállalkozói típus – a „képzetlen,
elszigetelt”, illetve a „tradicionális talajavesztett” él a legnagyobb arány-
ban elszigetelten. Az õ esetükben feltehetõen a személyes kapcsolati po-
tenciál gyengesége, a vállalkozói sikertelenség, illetve a közösségi háló
hiánya nemcsak egyszerre érvényesül, de e tényezõk egymás hatását fel
is erõsíthetik. Ezt a feltevést erõsíti meg az a tény, hogy az egyes vállalkozói
típusok eloszlása független a lakóhely szegregáltsági fokától, a vállalkozó életko-
rától, illetve a vállalkozás korától is. Mindez annyit jelent, hogy a megfelelõ
kondícióval18 rendelkezõ roma vállalkozók éppen olyan eséllyel lehetnek sikeresek
fiatalon, mint idõsen, illetve – várakozásainkkal ellentétben – a szegregált kö-
rülmények nem jelentenek akadályt e jobb kondíciójú vállalkozói rétegnek. Ha-
sonlóan: a kudarcosabb vállalkozók sem életkoruknak vagy rosszabb kö-
rülményeiknek köszönhetõen sikertelenebbek, hanem azért, mert képzet-
lenebbek és/vagy nem rendelkeznek megfelelõ munka- és vállalkozói
hagyományokkal, vállalkozói- és munkakultúrával.

Joggal gondolhatnánk, hogy a vállalkozás elindításának anyagi kon-
díciói erõsen befolyásolják a késõbbi sikereket vagy kudarcokat; magya-
rán, hogy a rosszabb anyagi helyzetben induló vállalkozások sikertele-
nebbek. Adataink azonban ezt a lehetséges és jogos feltételezést nem erõ-
sítik meg, sõt: az egyetlen vállalkozói réteg, amelynek alaptõkéje minden
esetben alatta maradt az 1 M Ft-nak, éppen a „tradicionális, született
vállalkozók” csoportja. (Ez az adat akkor is figyelemreméltó, ha lehetsé-
ges, hogy közülük sokan a családban már meglévõ eszközöket használják
vállalkozásukban, tehát kevesebbet kellett befektetniük)

E megállapítást támasztja alá az a tény, hogy a „mindennek dacára
vesztes” réteg körében találjuk a legnagyobb arányban (46,2 %) azokat,
akik 1 M Ft feletti tõkeinvesztációval indultak. Hasonlóan, az „átlagos”
csoport tagjainak 32,8 százaléka ugyancsak 1 M Ft feletti tõkével indította
vállalkozását. A „képzetlen, elszigetelt” csoport az egyetlen a vesztes vál-
lalkozók között, amelynek tagjai zömmel kispénzû vállalkozóként indul-
tak: ez a tény feltehetõen elsõsorban elszigeteltségüknek köszönhetõ,
ugyanis az iskolai végzettség mértéke nem magyarázza az induláskori
vagyon fokát.
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Vállalkozói típusok eloszlása az alapításkori vagyon mértéke szerint (%)

1 M Ft 1 M Ft
alatt felett

Tradicionális, talajavesztett 81,3 18,8
Képzett, jól pozicionált 71,4 28,6
Képzetlen, elszigetelt 93,3 6,7
Mindennek dacára vesztes 53,8 46,2
Átlagos 67,2 32,8
Tradicionális, született vállalkozó 100,0

A jövedelmek mértékét kifejezõ táblázat adatai, illetve az elmúlt há-
rom év fejlõdési perspektíváját kifejezõ index beszédes bizonyítékai az
eddig elmondottaknak.

Vállalkozói típusok eloszlása havi átlagjövedelem és fejlõdési index szerint (%)

Jövedelem Utolsó három év
(Ft) fejlõdési

indexe

Tradicionális, talajavesztett 73 586 –0,282
Képzett, jól pozicionált 138 029 0,166
Képzetlen, elszigetelt 93 847 –0,194
Mindennek dacára vesztes 118 000 –0,165
Átlagos 112 455 –0,023
Tradicionális, született vállalkozó 220 000 0,412

Érdemes azonban néhány dolgot kiemelni: a két legsikeresebb vállal-
kozói réteg között – noha jövedelmük átlag feletti – igen komoly különb-
ség van: a tradicionális, közösségébe mélyebben integrált, egyúttal épí-
tõipari vállalkozást vezetõk jövedelme nemcsak a roma vállalkozók, de
az országos jövedelmi szint átlaga felett található, kiemelkedõ jövedelem.
E két csoport az, amelynek fejlõdési indexe pozitív, tehát akiknek az el-
múlt három évben fejlõdött a vállalkozása: magas jövedelmüket (egyelõ-
re) nem veszélyezteti semmi belátható.

Az átlagosnak nevezett, illetve a „mindennek dacára vesztes” rétegek,
noha a sikeresebbekhez képest valóban vesztesek, a roma vállalkozók
átlagszintjén keresnek. Fejlõdési indexük azonban enyhén negatív, vagy
átlag körüli; vállalkozásaik enyhén átlag alatt prosperálnak.

A két legsikertelenebb vállalkozói réteg jövedelmi és fejlõdési adatai
egyaránt a vergõdést, a leépülést, a bizonytalan vállalkozói jövõt mutatják.

A roma vállalkozók tipológiájának olvastán felmerülhet a kérdés:
azon túl, hogy plasztikus képet kapunk a vállalkozók fõ csoportjairól,
azok esélyeirõl, perspektíváiról, ágazati stratégiáikról, kondícióikról, va-
jon hogyan járul hozzá mindez a vállalkozásokat fejlesztõ kormányzati intézke-
dések elõkészítéséhez? Milyen stratégiákat, eljárásokat preferáljon a gazdasági
tárca?

A fejezet számunkra egyik legfontosabb tanulsága az, hogy a sikere-
sebb vállalkozók eredményességének kulcsa a vállalkozói készségek mér-
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tékében rejlik. Az már más kérdés, hogy e készségek forrása milyen
arányban gyökerezik a családi hagyományokban vagy a formálisabb kép-
zésben. Lényegét tekintve az sikeresebb vállalkozó, akinek hátterében fellelhetõ
a vállalkozói szocializáció. E szocializációs faktor független a lakóhelytõl
vagy a rendelkezésre álló vagyon mértékétõl (noha ez utóbbi hihetetlenül
lényeges: nem találunk olyan vállalkozót, aki ne fektetett volna be pénzt;
indulótõke nélkül nincs vállalkozás19).

Mindebbõl az következik, hogy a gazdasági kormányzatnak igen jelentõs
hangsúlyt kell fektetnie a vállalkozói szocializáció elõsegítésére. E szocializáció
lényegesen összetettebb tanulást feltételez, mint egy szakma elsajátítása,
és lényegesen több, mint pusztán vállalkozói ismeretek oktatása, tanulá-
sa. Tanulás, képzés nélkül nincs szocializáció, viszont a képzés önmagá-
ban kevés és eredménytelen (mint ezt adataink bizonyítják); a vállalkozói
szocializáció szerves részei a gyakorlatban megszerezhetõ tudás, a ta-
pasztalat, valamint a sikeres és jól mûködõ vállalkozóktól „elleshetõ”
nüanszok. Épp ezért egyik fõbb javaslatunk egy olyan mentorálási rendszer
kiépítése, amely képes segíteni abban, hogy a formális képzésben elsajátítottakat
a vállalkozók átültethessék a gyakorlatba. Mivel a kezdõ vállalkozók hihetet-
len kockázatot vállalnak, miközben többségük nem rendelkezik a vállal-
kozáshoz nélkülözhetetlen szocializációs háttérrel, ezért a mentori rendszer
mellett, azzal együttmûködésben létre kell hozni egy nem hagyományos inkubá-
tori rendszert is. A hangsúly a „nem hagyományos” jelzõn van: a meg-
szokott „inkubátorházak” általában pusztán eszközöket, ezen belül is iro-
dai felszerelést biztosítanak, miközben a sikeres vállalkozói lét egyik kul-
csa az, hogy miképp használja valaki magát a vállalkozói tudást (hogyan
ismerje fel a piaci lehetõségeket, hogyan aknázza azokat ki, hogyan tár-
gyaljon stb.). Az inkubálási rendszer csakis akkor lehet hatékony, akkor
érheti el végsõ célját, a vállalkozások fejlesztését, ha egyúttal mentori és
képzõ funkciója is van, ha megtanítják a (kezdõ vagy már nem kezdõ)
vállalkozókat arra, hogyan értelmezzenek piaci, üzleti és szakmai jelen-
ségeket, és hogyan reagáljanak ezekre a gyakorlatban. Önmagában tehát
a képzés és az ettõl függetlenül rendelkezésre álló eszközrendszer nem
lehet hatékony; az inkubátor fogalmának lényege végsõ soron azt jelzi,
hogy a rendszer segít megerõsödni, és megtanít arra, hogyan erõsödjünk
tovább, már elhagyva a mesterséges fészket.

A sikeres vállalkozók erõs kapcsolatokkal rendelkeznek, ez sikerességük egyik
kulcsa és következménye. A tutoráló–inkubáló rendszer, ha mûködik is,
képtelen az élõ kapcsolatokat helyettesíteni. A vállalkozóknak számtalan
olyan információra van szükségük, amelyeket alapvetõen más vállalko-
zóktól képesek beszerezni (vállalkozói fogások, trükkök, piaci informá-
ciók, hírek stb.), illetve a vállalkozói szocializáció folyamatában lényeges
elem, amit jobb híján „ellesés”-nek nevezhetünk: a sikeres, jó minták szo-
cializáló hatásáról van szó. Ki kell tehát alakítani egy networking rendszert,
amelyen belül a vállalkozók képesek egymással érintkezni. Hiszen az a
lényeg, hogy ne egy exkluzív zárt klub jöjjön létre, amelyben a már si-
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19 Ez a tény a magánvállalkozókra is érvényes: amíg maga a vállalkozás sikeres nem
lesz, addig munkaidejét vállalkozása fejlesztésére fordítja, tehát valamivel fedeznie kell a
kiesõ munkajövedelmet.



keres vállalkozók szerepelnek, hanem épp ellenkezõleg: a fiatal, kezdõ,
sikerekkel még nem rendelkezõ vállalkozók jussanak információkhoz, de
elsõsorban kapcsolatokhoz. Javaslatunk tehát az, hogy – e feladatra ön-
ként jelentkezõ – a „haladó”, sikeres roma és nem roma vállalkozókból
létre kell hozni egy országos hálózatot, amely a kezdõ vállalkozók
mentorálásával és kapcsolataik kiépítésével, segítésével foglalkozik (eset-
leg érdekvédelemmel is). A sikeres vállalkozók ebben a hálózati rend-
szerben egyúttal mintául szolgálhatnak a kezdõknek, kevésbe sikeresek-
nek.

MAGYAR VALÓSÁG
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