
Bevezetõ

„A két világ legjava” fõként angol szövegkör-
nyezetben („the best of two worlds”) gyakran
használt szókapcsolat azoknak a bölcs, jó stratégi-
ai érzékkel meghozott döntéseknek a leírására,
amelyek egy látszólag eldönthetetlen dilemmát,
két egyformán vonzó alternatíva közötti választási
lehetõséget oldanak meg. Ilyenkor az embernek
nem kell semmirõl sem lemondania, nemcsak
„egy kicsivel” elégszik meg mindkettõbõl, illetve
nem is a határon egyensúlyoz, hanem mindkettõ
legjavát kapja. Nyugat-európai kontextusban,
a munka világában így szokták jellemezni például
a nõi részmunkaidõs foglalkoztatást,1 amelytõl
mind a döntéshozók, mind pedig maguk az érin-
tettek azt várják, hogy tegye lehetõvé a munkapia-
con és a családi életben való érdemi részvételt az
anyák számára. A romániai társadalomban nem
jellemezhetõ így a részidõs foglalkoztatás, tekint-
ve, hogy az EUROSTAT adatai2 szerint 2018-ban 
a nem mezõgazdaságban foglalkoztatott népesség-
nek csupán 1,2 százaléka dolgozott részmunka-
idõben. Egyre több anya gondol viszont így a vál-
lalkozásindításra: olyan stratégiaként, amellyel
egyszerre tud gazdaságilag aktív maradni gondos-
kodói szerepének betöltése mellett.

Õk az anyavállalkozók. Erdélyi magyar vi-
szonylatban e címke alig használt, a különbözõ
jellegû önszervezõdések, hálózatok és rendezvé-
nyek inkább a nõi vállalkozó kategóriát alkalmaz-
zák. A romániai román vállalkozónõk viszont,
akárcsak magyarországi és más külföldi társaik a
fogalom eredeti angol változatát használják szer-6
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vezeteik, hálózataik megnevezésére: õk a „mompreneurök”.3 Az anyavállalkozók –
bár az irodalom nem szolgál egyértelmû fogódzókkal a definícióhoz – azok a vállal-
kozónõk, akik jellemzõen anyává válásuk után indítanak vállalkozást annak érdeké-
ben, hogy jobb munka-magánélet egyensúlyt teremtsenek. Termékeik vagy szolgálta-
tásaik gyakran valamilyen módon kapcsolódnak a gyerekek vagy anyaság témájához,
valamint az anyává válás során megélt kreativitást bontakoztatják ki.4

Nemzetközi viszonylatban a szakirodalom aránylag kevés figyelmet szentel az
anyavállalkozás jelenségének, és még kevésbé foglalkozik azzal empirikusan. Az an-
golszász társadalmakban a fogalom normatív szereppel bír fõként a magasan képzett
nõk körében, a munka és család közötti egyensúlyt ígérve szakmai önmegvalósítás
mellett.5 Egy francia kutatás ezzel szemben viszont azt találta, hogy általában a nõi
vállalkozókkal szemben a mompreneurök idõsebbek, alacsonyabban iskolázottak, és
motivációik között határozottabb a kényszerek szerepe.6 Romániában a kontextus –
értelemszerûen – más: a teljes munkaidõs foglalkoztatás a norma, nagynak tekinthe-
tõ a nemi vállalkozói rés, magas a nõi inaktivitási ráta, a családpolitika pedig kon-
zervatív értékeket közvetít, juttatásai az anya foglalkoztatottságához kötöttek. Mit 
jelent tehát ebben a társadalomban anyavállalkozónak lenni? Kik azok a nõi vállal-
kozók, akik gyereket nevelnek? Kutatásunkat elsõsorban a jelenség általánosabb fel-
tárásának vágya motiválta az erdélyi magyar társadalom vonatkozásában.

Az erdélyi magyar anyavállalkozókat megcélozó, online kérdõívvel készült vizs-
gálat egy nagyobb kutatási terv részét képezte, melyet az Udvarhelyszéki Kis- és 
Középvállalkozók Szövetsége az OTP Bank Románia támogatásával végzett. Az in-
ternetes adatfelvétel 2018 szeptemberében és októberében zajlott 224 vállalkozó
anya részvételével. A kérdõív számos témája közül itt most arra keressük a választ,
hogy milyen vállalkozói stratégiák állnak kisgyermeket nevelõ nõk rendelkezésére 
a mai erdélyi magyar társadalomban, és ezek közül melyik, illetve milyen feltételek
mellett tudják „mindkét világ legjavát” biztosítani számukra. Vagyis valóban betölti-
e – és ha igen, milyen körülmények között – az anyavállalkozás azt a szerepet, me-
lyet mind az érintettek, mind pedig a tágabb közvélekedés tulajdonít neki: az anya
életminõségének javítását?

A tanulmány három részbõl áll: az elsõ azt a teoretikus és fogalmi keretet vázol-
ja, amelybe megközelítésünket ágyazzuk, a második rövidebb rész az adatfelvételt
ismerteti, a harmadik pedig az empirikus eredményeket mutatja be két lépésben:
elõbb magát az anyavállalkozói populációt ismertetve, majd arra keresve a választ,
hogy milyen vállalkozói stratégiák különíthetõk el a kisgyermekes, vállalkozni kívá-
nó nõk körében. Írásunkat az adatok értelmezésével, azok tágabb összefüggések 
közé helyezésével zárjuk.

Egy vállalkozói kategória genezise

Az anyavállalkozás jelensége nem új keletû, legfeljebb az elnevezés tekinthetõ an-
nak. A nõi vállalkozók csoportján belül korábban is, akárcsak most, voltak olyanok,
akik gyermekük születését követõen kezdtek önálló gazdasági tevékenységbe rész-
ben vagy egészen abban a reményben, hogy így megvalósítható lesz számukra a ru-
galmas munkavégzés. Az a mód viszont, ahogyan a döntéshozók, a szakma vagy akár
a közgondolkodás egyfajta modellként viszonyul a nõi vállalkozás kérdésköréhez, 
elválaszthatatlan az utóbbi évtizedek neoliberális kapitalizmusától. A vizsgált anya-
vállalkozó-fogalmat három, egymással szoros kapcsolatban álló jelenségre vezetjük
vissza, melyek a globális financializált kapitalizmusba ágyazottan vezettek el az
anyavállalkozó erõteljes képének kialakulásához. Ez a három jelenség: a vállalkozói
életforma népszerûségének növekedése, a nõi gazdasági aktivitás, valamint a kétke-
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resõs családmodell normává válása és korunk egyre meghatározóbb nõiség- és anya-
ságideálja, fõként az ún. intenzív anyaság. Ezek együttesen, a globális kapitalizmus
anyagi és ideológiai hatásai révén alakították ki az anyavállalkozás stratégiáját, és
tették azt egyre több nõ számára vonzóvá. Az alábbiakban elõbb a romániai kontex-
tust, majd ezeket az elõzményeket ismertetjük röviden.

Anyaság, munkavállalás és vállalkozás Romániában

Romániában, akárcsak más szomszédos vagy nyugati társadalmakban, a foglal-
koztatási és vállalkozási statisztikák jelentõs nõi hátrányt mutatnak. Egy vagy több,
iskola elõtt álló gyerek nevelése jelentõsen csökkenti a nõi foglalkoztatottság esélyét.
A romániai Labour Force Survey adatai szerint míg a férfiak foglalkoztatottságára
egyáltalán nem hat az iskoláskorúnál kisebb gyerek nevelése, a 7 évesnél kisebb gye-
reket nevelõ anyák inaktivitási aránya mintegy 9 százalékponttal magasabb, mint a
8 éves vagy idõsebb gyerekeket nevelõ nõké (43,5 vs. 34,6%). Mi több, a 20 és 45 év
közötti gyermektelen nõk körében az inaktívak aránya közel felére, 23 százalékra
csökken.7 Emellett a nõk vállalkozóvá válási esélye több mint kétszer kisebb, mint a
férfiak körében (3,7 vs. 9,5% a 15-64 éves népességben) a 2018-as romániai Gender
Barométer adatai szerint.8

Az anyák gazdasági boldogulása elválaszthatatlan attól a család- és szociálpoliti-
kai rendszertõl, amely nemcsak a transzferek nagyságrendjét jelenti, hanem azok
idõtartamán, a jogosultak meghatározásán, valamint a gyermekgondozó intézmény-
rendszeren keresztül alakítja a nõkkel szembeni elvárásokat, szerepeiket és lehetõ-
ségeiket. Romániában a gyerek kétéves koráig igényelhetõ gyermeknevelési támoga-
tás csak a szülés elõtt foglalkoztatott szülõnek (tipikusan: az anyának) jár. A „gyerek-
pénznek” fordított családi pótlék univerzális, de összege nagyon alacsony. A kétéves
gyermeknevelési szabadságot gyakorlatilag csak az anyák veszik ki, a kötelezõen az
apák számára fenntartott 24 hónap legtöbbször „kárba vész”. A két évvel Románia
európai viszonylatban az egyik leghosszabb nevelési szabadságot nyújtja, amely
alatt a jogosultak a gyermek születése elõtti jövedelmük 85 százalékát kapják. A böl-
csõdei férõhelyek messze elmaradnak a szükségestõl. Ilyen körülmények között fel-
tehetõleg Romániára is érvényes az a helyzet, amit Magyarország viszonylatában a
Fodor–Kispéter szerzõpáros9 úgy jellemez, hogy az anyák közül sokan rugalmasan,
otthonról, de legtöbbször informálisan, kiszolgáltatottan vállalnak munkát.

Mindezekkel párhuzamosan viszont az erdélyi magyar társadalomban, akárcsak
a romániaiban általában, megnõtt a vállalkozó életforma vonzereje, illetve a férfi és
nõi vállalkozók láthatósága. EU-s finanszírozással számtalan képzés zajlott az elmúlt
években, inkubációs programok mûködnek, az állam ösztönzõ programokat szerve-
zett, formális és informális csoportok, hálózatok és mentorprogramok szervezõdnek,
alulról, az érintettek kezdeményezésére, de civilek és cégek részvételével is. Amint
e sorokat írjuk, a Romániai Magyar Közgazdász Társaság elsõ alkalommal szentel kü-
lön szekciót éves vándorgyûlése keretében a nõi vállalkozóknak.10 Miközben tehát a
romániai társadalom néhány sajátos gazdasági és szociálpolitikai jellemzõvel bír, a
nõk helyzetében, a munka általános átalakulásaiban olyan globális folyamatokat is-
merhetünk fel, melyeknek hathatós szerepe volt abban, hogy a társadalom szereplõ-
inek figyelmét egyre inkább a vállalkozások felé irányítsa.

Vállalkozók és a vállalkozói életforma vonzereje

Az utóbbi évtizedekben megnövekedett a vállalkozókra irányuló tudományos és
szakpolitikai figyelem szerte a világon.11 A nyugati társadalmakban az 1980-as évek-8
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tõl kezdve került fokozatosan a politikai közbeszéd központjába a vállalkozói élet-
mód, nagyjából annak a neoliberális fordulatnak a hajnalán, amely a megszorítások
hatására munkanélkülivé vált embereket arra ösztönözte, hogy maguk tegyenek sa-
ját boldogulásukért. A vállalkozói szemléletmód vonzóvá tétele az önállóság, függet-
lenség, törekvés dicséretét jelenti, azét az emberét, aki nem szorul állami támogatás-
ra, hanem proaktívan veszi kezébe sorsát. A vállalkozó-központúság12 sajátos válto-
zatának lehettünk szemtanúi a volt szocialista országokban, ahol a rendszerváltás
veszteseinek gyakran éppen a  rugalmasság, felelõsség, tettrekészség – vagyis a vál-
lalkozói szellem – hiányát rótták fel.13 Vagyis a közbeszédben és a politikai diskurzu-
sokban az önállóság, a rugalmasság ethosza nem más, mint az egyéni boldogulás fe-
lelõsségének individualizálása.

A nõi gazdasági aktivitás normája

A nõk gazdasági termeléshez való hozzájárulása világszerte és évtizedek óta nö-
vekszik, egyre láthatóbb helyet foglalva el a vállalkozói világban is. A 20. század dere-
kától a piacgazdaságok és a szocialista rendszerek ugyan eltérõ modelleket kínáltak
a nõk számára a munkaerõpiacon, mára viszont lényegében a nyugati társadalmak
egyik megkérdõjelezhetetlen normájává vált a kétkeresõs családmodell. Ennek elle-
nére a foglalkoztatás terén a nemi egyenlõtlenségek tartóssága egyfajta megrekedt for-
radalomról tanúskodik, néhány szakértõ pedig úgy vélekedik, hogy az egyre javuló
nõi vállalkozói hajlandóság egyben egyfajta reakció is a munkahelyi diszkrimináció
különbözõ formáira, mint a a nemi bérrés, az anyasági hátrány (angolul: motherhood
penalty) vagy az üvegplafon-effektus.14

Nõiség- és anyaságideálok

Végül az anyavállalkozói stratégia népszerûvé válását napjaink domináns nõiség-
és anyaságnormái is elõsegítették. Röviden, a mai nyugati világban, és ez lényegében
Romániában sincs másként, a társadalom a nõktõl egyszerre két – a reproduktív és 
a termelõ – szerep betöltését várja el, mindez pedig kiegészül az ún. intenzív anya-
ság ideáljával. Orgad szerint a nyolcvanas, kilencvenes évek „szuperanya” vagy „kar-
rierépítõ” anya képével szemben a kétezres évek óta a „választás feminizmus”
(„choice feminism”) hatására erõteljesebb normatív szereppel bír a rugalmas, egyen-
súlyozó, aktív anya alakja. Mindezt erõsen átitatja az az individualista szemlélet,
mely szerint a megfelelõ életmód kizárólag választás, jó döntések függvénye: a ki-
egyensúlyozott élet egyéni érdem.

Ez a megközelítés nem vesz tudomást sem a strukturális kényszerekrõl, mint pél-
dául a hosszú munkaórák kultúrája vagy az osztályhelyzet következményei, sem ar-
ról, hogy az a szerepelvárás, amelyet a társadalom a nõkkel szemben támaszt, nem-
csak hogy ellentmondásos, hanem lényegében kivitelezhetetlen. A neoliberális ide-
ológia, amely az ember értékét a fizetett munka világában betöltött szerephez köti,
az önmegvalósító nõt helyezi középpontba, ezzel párhuzamosan viszont az anyai
szerephez olyan elvárásokat kapcsol a társadalom, amelyek a gyermek „bevállalá-
sát”, késõbbi érvényesülését szülõi, de inkább anyai felelõsségként definiálja.15

Ezek a szerepelvárások nyilván rétegzettek: a sikeres, önmegvalósító, harmoniku-
san egyensúlyozó nõ képe magasan képzett, középosztálybeli, mint ahogy a válasz-
kész anyaság normája is: ahogy egy brit sajtóelemzés kimutatta, az otthon maradó
(fõállású) középosztálybeli anya képével szemben a munkásosztálybeli (gyakran
egyedülálló) otthon levõ anya a Másik, aki nem a minõségi szülõséget képviseli.16 Az
intenzív vagy koncentrált nevelés normája ugyanígy a középosztálybeli szülõket cé-
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lozza meg, a nevelés tétjét abban láttatva, hogy sikerül-e megõrizni gyermekük kö-
zéposztálybeli kiváltságait vagy akár javítani társadalmi pozícióját.17 Mindezeket az
ellentmondásos elvárásokat a kétezres évek óta társadalmi szinten is rendkívül nép-
szerû liberális vagy populáris feminizmus táplálja, valamint maguk az állam intéz-
ményei is, amelyek az ún. „új szexuális szerzõdés” révén olyan sikerrecepteket kínál
a nõknek, amelyekkel egyszersmind a nemi egyenlõtlenséget is bebetonozzák18.

A kontextus: a neoliberális financializált kapitalizmus

A fenti jelenségek elválaszthatatlanok attól a tágabb neoliberális gazdasági rend-
szertõl, amelyet jelen írásban Nancy Fraserre hagyatkozva ismertetünk. Nyugaton 
a hetvenes évek után bekövetkezett neoliberális fordulat (mely a volt szocialista or-
szágokban csak a rendszerváltást követõen bontakozhatott ki) az állam közszolgálta-
tásokból való kivonulását, megszorításokat és deregulációt hozott, lényegében a pi-
ac kizárólagosságára támaszkodva. Ez vezetett a kapitalizmus e szakaszában a tõke
és gondoskodás közötti ellentmondáshoz, melynek lényege, hogy míg „az állam
externalizálja, és a családokra és közösségekre hárítja a gondoskodási feladatokat,
addig ezzel párhuzamosan fokozatosan csökkenti ezek képességét, hogy e feladato-
kat ellássák” (saját fordítás G. R.).19 A kortárs gazdasági rendszer anyagi síkon a bér-
színvonalak, a közszolgáltatások piaci szolgáltatássá válása révén tartja fenn a két-
keresõs családmodell elterjedtségét. Ezzel párhuzamosan az önfejlesztés, az indivi-
dualizmus, az önmegvalósítás, asszertivitás narratívája egyfajta pozitív pszichológi-
ai köntösbe csomagolva további fontos táptalaja az anyavállalkozói szemléletnek. 
Az egyén kizárólag maga felelõs életéért, a kudarcok saját hibás döntéseinek követ-
kezményei, ez a szemlélet pedig nem hagy teret annak átbeszélésére, hogy milyen
strukturális keretek és kényszerek között kell az egyes anyagi helyzetû, iskolázott-
ságú, bõrszínû stb. embereknek érvényesülniük.

Az anyavállalkozó (népszerû) szerepéhez tehát a vállalkozói életforma normatív
ereje, a nõi munkavállalás normája, valamint az ellentmondásos, egyszerre termelés-
re és gondoskodásra buzdító anyaságideálok vezettek, mélyen a neoliberális kapita-
lista rendszerbe ágyazottan, amely mind materiálisan, mind pedig ideológiai síkon
táplálja az egyszerre szakmai sikerekre, anyagi függetlenségre vágyó, de gyermekeik
jövõje miatt is aggódó anyákban a vállalkozás pozitív képét. A vállalkozást indító
kisgyermekes anyák számára tehát ez az életforma elsõsorban a munka és magánélet
egyensúlyával kecseget úgy, hogy közben a szakmai és kreatív kiteljesedés örömeit
is megélhetik. Milyen utak és lehetõségek állnak azonban e nõk elõtt az erdélyi (ma-
gyar) társadalomban? Mivel kecsegtetnek ezek az utak: megvalósul a mindkét világ-
ból a legjobbat vágya? Az alábbiakban erre keressük a választ.

Módszertan és populáció

Adatfelvételi módszerül az online kérdõívet választottuk, melyet a célpopuláció
tagjainak 2018 szeptemberében és októberében volt alkalmuk kitölteni. Az in-
ternetes kutatás mellett több érv is szólt: az elsõ, hogy ekkoriban vált egyre láthatób-
bá és sikeresebbé az a Facebook-közösség, amely Nõi vállalkozók Erdélyben név alatt
többnyire a gyermeket nevelõ nõi vállalkozókat szólította meg. Célunk ebben az ér-
telemben az volt, hogy ebben az alulról jövõ szervezkedésben részt vevõ, aktív vál-
lalkozónõket érjük el. A második, hogy korábbi tapasztalataink, illetve az irodalom
tanúsága szerint is az anyavállalkozók nagy része munkáját interneten keresztül vég-
zi. A harmadik pedig, hogy nem ismerve az alapsokaság jellemzõit, könnyebbnek
tûnt az online térben mûködõ csoportok, csomópontok révén megkísérelni megszó-10
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lítani a válaszadókat. Ilyen értelemben a minta, amelyen dolgozunk, nem tekinthe-
tõ reprezentatívnak – annak ellenére, hogy a csoporton belül mindenki számára
adott volt a válaszadás lehetõsége, aki a kritériumoknak megfelelt.

A kérdõívet összesen több mint 300-an töltötték ki, közülük azonban teljes egé-
szében 224-en. A már említett csoporton kívül számtalan fórumon, honlapon reklá-
moztuk a kérdõívet, nyereménnyel is ösztönözve a válaszadást. A válaszadóknak kö-
zel fele tagja az említett csoportnak, ami azt jelenti, a kérdõív népszerûsítése azon
kívül is sikeres volt. Fontos megjegyezni, hogy a felhívásban azt kértük, a gyermeket
nevelõ (vagy gyermeket váró) és formálisan is bejegyzett vállalkozást mûködtetõ nõk
válaszoljanak. A kitöltõk fõként székelyföldiek és Kolozs megyeiek voltak, egytized-
ük pedig Erdélyen kívülrõl töltötte ki a kérdõívet.

Kik az erdélyi magyar anyavállalkozók?

A válaszadók csoportja a legfõbb szociodemográfiai jellemzõk szerint meglehetõ-
sen homogén: zömében városi, harmincas éveik végén járó, házas, átlagosan 1,8 gye-
reket nevelõ, diplomás, korábban alkalmazottként dolgozó, az átlag fölötti családi jö-
vedelemmel rendelkezõ és az anyagiakkal elégedett anyák azok a mompreneurök,
akik kitöltötték a kérdõívet. Kedvezõ anyagi helyzetük annak ellenére is általános,
hogy a férjek összességében kisebb arányban végeztek egyetemet. A megkérdezettek
által birtokolt kulturális tõkét nemcsak a diploma (sõt, az esetek több mint egyhar-
madában posztgraduális végzettség) adja, hanem magas színvonalú román és más
idegen nyelvi kompetenciáikban is mérhetõ. 

A ma már vállalkozást mûködtetõ nõk kiterjedt munkaerõpiaci tapasztalattal ren-
delkeznek, mi több, legutolsó munkahelyükön egyharmaduk vezetõ pozícióban dol-
gozott. A vállalkozásindítás elõtt csupán 7 százalékuk nem dolgozott egyáltalán, 
háromnegyedük pedig nem inaktív idõszakban (vagyis GYES, tanulás vagy fõállású
anyaság mellett), hanem alkalmazotti státuszukat felváltva lettek önfoglalkoztatók.
A kérdezettek legutolsó munkahelye egyötöd arányban a közszférában, 23%-uk mul-
tinacionális közegben, közel 40 százalékban pedig valamely romániai cégnél volt. 
A gyermek melletti vállalkozás nem tekinthetõ a külföldrõl hazaköltözõk tipikus
stratégiájának: mintánkban alacsony, 5-7% körüli azok aránya, akik a cégalapítást
megelõzõen külföldön éltek.

Ami viszont kétségkívül a legmeglepõbb adat, az az, hogy a válaszadók 59 száza-
lékának a vállalkozás csak az egyik jövedelemforrása, mellette valamilyen más mun-
kát is végeznek az anyavállalkozók. Az már sajnos egy következõ kutatásra marad,
hogy az egyes pénzkereseti tevékenységek relatív súlyát, illetve jellegét megvizsgál-
juk: melyik az elsõdleges, és melyik a másodlagos. Az azonban mindenképpen kije-
lenthetõ, hogy az anyavállalkozók egy jelentõs része részidõs, több lábon álló, akár
óvatosnak is nevezhetõ vállalkozó. A jelenség, bármi legyen is az adekvát interpre-
táció, nem egyedülálló. Hanna-Mari Ikonen egy finnországi vizsgálat alapján azt ál-
lapította meg, hogy az általános képzetekkel ellentétben sok esetben a vállalkozás és
az alkalmazotti lét, illetve jövedelmek nem egymással szemben álló, egymástól éle-
sen elválasztható, hanem ugyanabban az életútban egymással váltakozó, sõt sokszor
egyidejû tevékenységek. Igaz, leírását elsõsorban alacsonyan képzett, vidéki nõkre
vonatkoztatja, akik jobbára prekár munkapiaci helyzetben vannak, ám mindennek
feltétele, hogy az ún. vállalkozói gondolkodásmód („entrepreneurial mindset”) ma
már mindenkivel, az alkalmazottként dolgozókkal szemben is elvárás.20

A több lábon állásnak kétségkívül jelentõs szerepe van abban, hogy a mintánkba
került „anyavállalkozások” zöme mikrovállalkozás vagy önfoglalkoztatás formáját öl-
ti: átlagosan négy alkalmazottal mûködnek, 60 százalékuknak az egy évvel korábbi
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forgalma 20 000 euró alatt volt. A cégek 60 százalékát az anyák egyedül birtokolják,
ugyancsak ennyien  nyilatkoztak úgy, hogy ha jogi értelemben nem is, de lényegét –
együttmûködés, rokoni segítség – tekintve családi vállalkozás. A vállalkozók elsöprõ
többségének legfeljebb egy évre volt szüksége ahhoz, hogy az ötlet megszületését kö-
vetõen bejegyezze a céget, ami arra utal, hogy nem jellemzõ a hosszas informális
mûködés a hivatalos cégalapítás elõtt. A vállalkozásindítás nem bizonyult túlságo-
san tõkeigényesnek, hiszen a vállalkozók háromnegyede saját erõforrásból oldotta
ezt meg, egyharmaduk bevont családi tõkét is, egyötödüknek pedig egyáltalán nem
volt szüksége tõkére. Elemzõk szerint a vállalkozóvá válásnak ez az alacsony küszö-
be igencsak kedvez a nõknek, anyáknak, hogy elinduljanak ezen az úton, másrészt
viszont a magasabb pályaelhagyást is magyarázza.

Az utóbbi idõszakban egyre több kutató hívja fel a figyelmet arra, hogy a vállal-
kozáskutatások a nõi vállalkozókat a Másikként, de egyben másodlagosként is defi-
niálják férfitársaikhoz képest, a cégek néhány olyan mérhetõ teljesítményére szorít-
kozva az elemzések során, amelyek alapján a nõk cégei könnyebben elkönyvelhetõk
mint kevésbé versenyképes vállalkozások.21 Mi több, e jellemzõket sokszor a biológi-
ai nemmel magyarázzák, a nõk vélt vagy valós jellemzõivel (mint alacsony kockázat-
tûrés, óvatosság, „nem megfelelõ célok” stb.), megfeledkezve arról, hogy eltérõ kon-
textusokban és erõforrások birtokában kezdenek vállalkozásba nõk és férfiak. Az er-
délyi magyar anyavállalkozók esetében is látható, hogy „a kispályán játszás” nem va-
lamiféle biológiai vagy tanult kishitûség következménye, hanem például azzal is ma-
gyarázható, hogy ezek a vállalkozások olyan ágazatokban mûködnek, amelyekben
eleve kisebbek a cégek, alacsonyabb forgalmat bonyolítanak: ezek fõleg a munka in-
tenzív szabadidõs, szakmai, kreatív szolgáltatások vagy a kereskedelem. Továbbá azt
is látjuk, hogy a vállalkozás érintetlenül hagyja a családokban a hagyományos mun-
kamegosztást: az esetek 60-70 százalékában mindig vagy rendszerint az anya marad
otthon a beteg gyermekkel, végzi a házimunkát vagy a gyerekekkel kapcsolatos gon-
doskodási feladatokat.

Annak ellenére, hogy a minta viszonylag homogén, a következõkben mégis arra
vállalkozunk, hogy megvizsgáljuk, a kutatásba bekerült anyavállalkozók milyen na-
gyobb csoportokba sorolhatók: beazonosíthatók-e eltérõ stratégiák, amelyek mentén
a vállalkozás világában részt vesznek.

Vállalkozói stratégiák kisgyermekes nõk körében

A vizsgált népesség három jól elkülöníthetõ csoportból áll, ha azt nézzük, milyen
fõbb vállalkozói döntéseket hoztak meg. Ennek érdekében olyan klaszterelemzést
végeztünk, melybe a következõ változókat vontuk be: (1) egyéni vagy társas vállal-
kozás-e; (2) a céges tulajdonrész nagysága (%); (3) a vállalkozásban végzett munka
idõtartama heti szinten (óraszám); (4) a családi bevételhez való hozzájárulás mérté-
ke (%); (5) 7 éves vagy annál kisebb gyermek nevelése.

A klaszterelemzés segítségével elkülönített három csoport lényegében három
vállalkozói stratégiára is utal. Az elsõ a valamelyest idõsebb, gyakorlottabb, önál-
lóan dolgozó nõké, akik nagyobb gyerekeket nevelnek; a második a legtipikusabb
„mompreneur”-csoport: kisgyerek mellett egyedül dolgoznak, részidõben; a har-
madik pedig az a stratégia, amely kisgyerek mellett a vállalkozást társakkal vagy
egy családi cég keretében képzeli el. Az alábbiakban a három stratégiát ismertet-
jük röviden.
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Az erdélyi magyar anyavállalkozók három fõbb csoportja

A táblázatban átlagok láthatók, és csak a statisztikailag szignifikáns különbségeket 
tüntettük fel.

Tapasztaltabb vállalkozónõk

A minta legnépesebb csoportja: átlagéletkoruk 41 év, nagyobb gyerekeket nevel-
nek, egyedül vállalkoznak, átlagosan 8-9 éve. A nagyobb tapasztalat ellenére ezek is
kis cégek, átlagosan három alkalmazottal. Felülreprezentáltak a 20 000 eurónál ki-
sebb éves forgalmat bonyolítók, de viszonylag nagy a szórás, így jócskán találunk na-
gyobb cégeket is. Erre a csoportra jellemzõ leginkább az, hogy a vállalkozást nem
elõzte meg alkalmazotti tapasztalat, így az is elképzelhetõ az adatok alapján, hogy
maga a cégalapítás nem áll kapcsolatban a gyermekvállalással. Ezek a vállalkozások
a turizmus, pénzügy, oktatás területén mûködnek, tehát javarészt a szolgáltatások te-
rén, és jellemzõ rájuk az, hogy a vállalkozónõ tulajdonosok kevés feladatot szervez-
nek ki – ezzel magyarázható az 50 órás átlagos heti munkaidõ. A motivációk terén
nem találtunk szignifikáns eltéréseket, az viszont látható, hogy bár egyedül dolgoz-
nak, e nõk vállalkozócsaládok tagjai, hiszen a férjek körében magas az önfoglalkoz-
tatók és vállalkozók aránya.

Pályakezdõ önálló szabadúszók

Õk a tankönyvi értelemben vett mompreneurök: a legfiatalabbak (átlagosan 37,5 éve-
sek) közel 4 éve vállalkoznak, átlagosan egynél is több (a másik két csoporttal összeha-
sonlítva a legtöbb) iskoláskor elõtti gyerekük van, egyedüli alapítóik cégeiknek, vagy
önfoglalkoztatóként dolgoznak, ami nem zárja ki azt, hogy családtagjaik, adott esetben
ne vennének részt a céges munkában. Önmagukon kívül nincs más alkalmazottjuk, és
az éves forgalom szinte minden esetben 20 000 euró alatt van. Az elõzõ csoporthoz ha-
sonlóan ezek a vállalkozónõk is tipikusan valamilyen – szakmai, tudományos mûvésze-
ti, kreatív – szolgáltatást nyújtanak. Érdekessége e csoportnak, hogy felülreprezentáltak
benne azok a nõk, akik korábban huzamosabb ideig éltek külföldön.

Pályakezdõ, szenvedélyes mompreneuröknek is nevezhetnénk õket, tekintve,
hogy ebben a csoportban a legerõsebbek az altruista, ügyeket képviselõ motivációk:
ezek a vállalkozónõk korábbi hobbijukat fejlesztették tovább, és fontos társadalmi
jobbító szándékkal láttak munkához. Mindazonáltal, bár kiemelten elégedettek azzal
az idõvel, amelyet a kedvelt dolgokkal tölthetnek, körükben mértük a legalacso-
nyabb fokú elégedettséget a cég teljesítményével.
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Pályakezdõ csapatjátékosok
Az elõzõ csoporttal sok tekintetben hasonló összetételû vállalkozói kategória ez:

átlagosan 38 évesek, kisgyerekesek, heti átlagban több idõt (28 órát) tudnak a vállal-
kozásra fordítani, és a családi jövedelemhez való hozzájárulásuk is magasabb. A leg-
lényegesebb különbség az elõzõ anyavállalkozói csoporthoz képest az, hogy ezek a
nõk, akár alapítók, akár már létezõ cégekhez csatlakoznak, a társas vagy családi vál-
lalkozásban látják a számunkra legmegfelelõbb stratégiát. A cégek átlagosan 9 éve
mûködnek, nagyobb arányban tõkeintenzívebb ágazatokban (ipar, kiemelten építõ-
ipar, szállítás, turizmus), 6,3 fõt foglalkoztatnak, és nagyobb forgalmat is generálnak.
A férjek körében nagy arányban találunk vállalkozókat és gazdálkodókat, akik egy-
ben a nõk cégtársai vagy besegítõi is. A motivációk tekintetében e csoportra az jel-
lemzõ, hogy egyfajta kényszerként a korábbi munkahellyel való elégedetlenség irá-
nyította e nõket a vállalkozás irányába.

Mirõl árulkodik e három csoport?

Mit mond el tehát mindez általában a vállalkozni kívánó, kisgyermeket nevelõ
nõk lehetõségeirõl a mai erdélyi (magyar) társadalomban? Ha figyelmünket kifejezet-
ten a legtöbb gondoskodási feladatot jelentõ, statisztikák szerint is legrosszabb
munkaerõpiaci helyzetben levõ kisgyerekes nõkre korlátozzuk, akkor azt látjuk,
hogy két stratégia áll rendelkezésükre, amennyiben önálló munkavégzésre vállalkoz-
nának. Az egyik az inkább kis léptékû, céljai iránt elkötelezett önálló vagy egyéni
vállalkozás, amelyet részmunkaidõben is lehet végezni, de amely elégedetté a vállal-
kozónõt igazán a személyes egyensúly megteremtése és kevésbé a cég teljesítménye
okán teszi. A másik egy sokkal pragmatikusabb stratégia, amely a korábban megta-
pasztalt munkaerõpiaci, az alkalmazotti lét nehézségeire adott válasz, és amely 
a korlátozottan munkára fordítható idõ alatt magasabb jövedelmet (pontosabban: a
családi költségvetéshez nagyobb hozzájárulást) ígér egy nagyobb (és maszkulinabb
ágazatban mûködõ) cég keretében.

Nagyon fontos hozzátenni a fennebb megrajzolt vázlathoz azt, hogy mindezek az
Erdélyben élõ magyar középosztály lehetõségei. Emlékeztetõül: mintánkban szinte
kizárólag diplomás, románul és egy vagy  több idegen nyelven jól beszélõ, nagy
arányban városi, az átlagnál lényegesen jobb anyagi helyzetben levõ nõk vannak.
Korábbi elemzésekbõl tudjuk, hogy a társadalom fontos szegmensét jelentõ, alacso-
nyan iskolázott, falusi, sokgyermekes nõk körében a leggyakoribb kényszerpálya 
az inaktivitás, vagyis a munkaerõpiacról való hosszú távú kiszorulás.22 Továbbá, bár
az adatok szintjén erre nem volt lehetõségünk kitérni, az anyavállalkozók gazdasági
tevékenységük ellenére is maguk végzik a családi, háztartási gondoskodási munkák
nagy részét.

A mai nõk helyzetérõl, esélyeirõl szóló nagy társadalmi narratívák központi ele-
me a választás, a választás lehetõsége, illetve az, hogy a siker kizárólagos feltétele
maga az egyén: jó tervezése, egyensúlyozása, asszertivitása és kitartása, a kudarcért
pedig csak ezek hiánya tehetõ felelõssé. Amint a már korábban idézett brit sajtó-
elemzés rámutatott, ma sem a nyilvánosságban, sem egyéni szinten nem beszélünk
a strukturális kényszerekrõl, amelyek keretet szabnak lehetõségeinknek: az egyes
szerzõk szerint „mérgezõnek” nevezett, hosszú munkaórákat követelõ munkavégzés
normája, a gondoskodási munka hagyományos, nõket terhelõ megosztása, a munka-
erõpiac, a gyermekgondozási intézmények szûkös kínálata és így tovább. 

Wilton szerint a neoliberalizmus ma az anyáknak három lehetõséget kínál: „dobd
be magad” (lean in), vállalkozz (válj mompreneurré) vagy lépj ki (opt out).23 Mi eb-
ben a kutatásban a középsõ stratégiát vizsgáltuk meg erdélyi vonatkozásban. Azt ta-14
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láltuk, az internetes közegben aktív, az alakuló hálózatokban részt vevõ anyavállal-
kozók a társadalmi ranglétra felsõbb rétegeiben élnek, vagyis ez a stratégia feltehe-
tõen csak számukra megvalósítható. Azt is láttuk azonban, hogy nagy részük egyéb
jövedelemforrást is fenntart, bár nem tudjuk, melyik az elsõdleges, és melyik a „tar-
talék”. De ami a legfontosabb, hogy kisgyerek mellett lényegében két stratégia kö-
zül választanak, választhatnak az anyák, ha nem szeretnék alkalmazottként folytat-
ni: önállóan látnak neki, szenvedélyüket, kreatvitásukat csatornázva a vállalkozás-
ba, ami azonban egy idõre legalábbis tartósítja másodlagos keresõi státuszukat 
a családon belül, vagy csatlakozhatnak nagyobb, anyagi értelemben sikeresebb vál-
lalkozásokhoz. 

Az interpretációk mindaddig természetesen nem véglegesek, amíg kvalitatív
módszerrel a számok mögé nem nézünk. A két út, mely az anyavállalkozók elõtt áll,
értelmezhetõ úgy is, hogy munka–magánélet egyensúlyhoz ugyan nem feltétlenül ve-
zetnek, jobb életminõség, személyes egyensúly az önálló, kis léptékû vállalkozástól,
számokban jobban kifejezhetõ céges teljesítmény pedig a társas és családi vállalko-
zásoktól remélhetõ. Vagyis bizonyos értelemben választani kell: a személyes és szak-
mai elégedettség nem valósítható meg egyetlen stratégia keretében. Értelmezhetõ 
viszont másként is: van itt egy anyavállalkozói csoport, amely kis léptékben végzi te-
vékenységét, részidõben, és amely egy trade-off keretében lemond a nagy számokról
a kedvtelés és a gondoskodásra fordítható több idõ érdekében. Ez a kockázatvállalá-
son alapuló, növekedésre törekõ vállalkozói aspirációk egy alternatívája is lehet,
amelynek a jövõben tovább erõsíthetõ a legitimitása. Mindezek a jelentéstulajdoní-
tások azonban szükségszerûen önkényesek és spekulatívak maradnak, amíg az érin-
tettek személyes megkérdezése révén fel nem tárjuk, hogyan élik meg, hogyan látják
saját helyzetüket az anyavállalkozók.
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