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A modern kapitalizmus – tudományos elemzésekben, 
mûvészeti alkotásokban és a tömegkultúra termékeiben feltûnô 
– két fôhôse a vállalkozó és a menedzser. De vajon léteznek-e 
a valóságban is ezek a hôsök? S ha léteznek, milyen a karak-
terük? Természetesen tudjuk, hogy vannak vállalkozásaikat 
irányító cégtulajdonosok és alkalmazottként dolgozó vállalati 
vezetôk. De beszélhetünk-e bármelyik csoport esetében egy-
séges és más csoportoktól megkülönböztetô karakterrôl? 

A közgazdasági gondolkodásban legalább Schumpeter (ma-
gyarul lásd: 1980) óta jelen van az a gondolat, hogy a vál-
lalkozó nemcsak gazdasági tevékenysége révén, hanem lelki 
alkatát tekintve is különbözik a társadalom többi tagjától. 
Schumpeter úgy vélte, a vállalkozó célja a siker felmutatása, 
a hódítás és a függetlenség elérése, minderre pedig az inno-
vációs képességeit kihasználva törekszik, másoknál kevésbé 
támaszkodva a hagyományokra és társas kötôdésekre. Emel-
lett a weberi hagyományt követve Schumpeter a vállalkozót 
egyfajta elhivatott aszkétának látta, és hangsúlyozta, hogy tá-
vol áll tôle a hedonista indíték (Schumpeter, 1980: 141–143. 
o.). A menedzsernek nincsen ehhez hasonló egyetlen klasszi-
kus portréja az irodalomban. Míg Taylornál (1911) hûvösen 
intellektuális, szenvtelen akarnokként jelenik meg, Chester 
Barnardnál (1938) a menedzser a vállalati közösség morális és 
politikai vezetôje. Így vagy úgy, a menedzser hatalmat gyako-
rol, méghozzá higgadt szakszerûséggel magas teljesítményre 
törekedve, s ha újít is, egy jól mûködô rendszer részeként érzi 
jól magát. 

A vállalkozásokról és a vállalati menedzsmentrôl szóló újabb 
elméleti irodalom elbizonytalanít minket abban, hogy valóban 
léteznek-e ezek a szerepek. Egyrészt megkérdôjelezi a vállalko-
zói és a menedzseri funkciók elkülöníthetôségét. „Menedzser 
típusú cégtulajdonosokról” és „vállalkozó menedzserekrôl” 
beszél (Wennekers – Thurik, 1999), és hangsúlyozza, hogy a 
menedzseri létra különbözô fokain álló személyek is részben 
vállalkozói funkciókat látnak el (például Foss et al., 2007). 
Másrészt az élet minden területén felfedezni vél vállalkozói 
szerepeket – a „társadalmi vállalkozóktól” a „bürokratikus 
vállalkozókon” át a „politikai vállalkozókig” (Pozen, 2008). 
Harmadrészt, felhívja a figyelmet a vállalkozók, illetve a 
menedzserek csoportjának nagyfokú belsô heterogenitására 
(Carland et al., 1984). A szerepek sokféleségét és az elmosódó 
szerephatárokat hétköznapi tapasztalataink is mintegy termé-
szetes módon megerôsítik.

Ha a sokféleségben fel akarjuk tárni az egységet, kézenfekvô, 
hogy a társadalom egészének szintjén statisztikai módszerek-
kel vizsgálódjunk. Megvizsgáljuk, hogy motivációjukat, érté-
keit, habitusukat tekintve különböznek-e, és ha igen, miben 
különböznek a vállalkozók, illetve a menedzserek a társada-
lom többi tagjától, és egymástól. McClelland (1961) úttörô ta-
nulmánya óta gazdag empirikus irodalom vizsgálja különbözô 
módszerekkel ezeket a kérdéseket. Tanulmányunkkal ehhez az 
irodalomhoz kívánunk hozzájárulni. Egy 29 európai országra 
kiterjedô reprezentatív lakossági kérdôíves felmérés alapján 
elemezzük, miben térnek el a mintában megjelenô mikro-, 
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kis- és nagyvállalkozók, illetve az alkalmazott menedzserek 
által vallott értékek a társadalom többi részétôl. A Shalom 
Schwartz (2001; 2006) által kidolgozott értéktesztet használ-
juk, amely mindazokra az alapvetô értékekre kiterjed, ame-
lyek kultúrától függetlenül értelmezhetôk. A teszt segítségével 
meghatározhatók az általános célok, elvek, amelyek követését 
egy személy fontosnak tartja az életében. Így felrajzolható a 
személy karaktere.

Hozzájárulásunk az irodalomhoz kettôs. Bár készültek eu-
rópai szinten elemzések a vállalkozók által vallott sajátos 
értékekrôl (Beugelsdijk – Noorderhaven, 2005; Benz – Frey, 
2008), a Schwartz-teszt átfogóbb, árnyaltabb és megbízha-
tóbb elemzést tesz lehetôvé. Továbbá, az említett elemzések 
csak az önfoglalkoztatókat vizsgálták, amely magában foglal-
ja ugyan a vállalkozókat, ám tágabb annál. Az alkalmazott 
menedzserekrôl pedig tudomásunk szerint egyáltalán nem ké-
szült hasonló elemzés. 

Elôzmények

A vállalkozók jellemvonásait vizsgáló empirikus irodalom 
részben megerôsítette, részben megkérdôjelezte a Schumpeter 
által felvázolt portrét. Számos tanulmány igazolta, hogy az 
innovativitás a vállalkozók legfôbb megkülönböztetô jegye, to-
vábbá, hogy a függetlenség és önállóság különösen fontos szá-
mukra (részletes áttekintést nyújt Császár – Horváth, 2010). Az 
utóbbit jelzi egyrészt, hogy a vállalkozókra jellemzô a „belsô 
kontroll általi vezéreltség”, azaz úgy gondolják, a sorsukat ma-
guk irányítják, uraik saját életüknek (Rotter, 1966). Másrészt 
jelzi az önálló, autonóm munkának tulajdonított nagy értéket is 
(Benz –  Frey, 2008).  Az egyik fontos vitatott pont Schumpeter 
elméletében a kockázatvállalás. Míg Schumpeter kifejezetten 
vitatta, hogy a kockázatvállalás a vállalkozó lényegi jegyei közé 
tartozna, több empirikus elemzés is arra az eredményre jut – 
összhangban J. St. Mill (1898), Knight (1921) és Mises (1949) el-
méleteivel –, hogy a vállalkozókat az átlagosnál magasabb fokú 
kockázatvállalási hajlandóság jellemzi (Stewart et al., 1999).1 A 
másik vitatott kérdés a hatalmi, „hódítási” törekvés. Úgy tûnik, 
a vállalkozókat inkább jellemzi a teljesítményorientáltság, mint 
a hatalomvágy (Stewart et al., 1999).

A menedzsereket szinte mindig a vállalkozókkal összeha-
sonlítva vizsgálták. Bár nincs konszenzus az irodalomban, 
számos elemzés utal arra, hogy a menedzserek a vállalkozók-
hoz hasonlóan belsô kontroll által vezéreltek (Begley – Boyd, 
1987) és teljesítményorientáltak, viszont kevésbé kockázat-
vállalók és innovatív szellemûek (Császár – Horváth, 2010). 
Stewart et al. (1999) szerint ugyanakkor az (amerikai) mene-
dzsereknek fontosabb a hatalom, mint a teljesítmény, míg a 
vállalkozóknál éppen fordítva van. Fagenson (1993) pedig azt 

emeli ki (szintén amerikai minta alapján), hogy a menedzse-
reknek fontosabb az élet élvezete, míg a vállalkozóknak az, 
hogy kiaknázhassák a magukban rejlô potenciált. 

Az irodalom részletes ismertetése helyett három átfogó euró-
pai és egy Európán kívüli vizsgálatot emelünk ki. Beugelsdijk 
– Noorderhaven (2005) egy 13 országra kiterjedô mintán (Eu-
ropean Values Survey 1990) vetették össze az önfoglalkozta-
tókat az alkalmazottakkal az aktív népesség körében. Ered-
ményeik szerint az önfoglalkoztatók fontosabbnak tartják az 
egyéni felelôsségvállalást és az egyéni erôfeszítések ösztönzé-
sét, továbbá inkább vélik úgy, hogy mindenki a saját sikerének 
kovácsa. Benz – Frey (2008) az International Social Survey 
Programme Észak-Amerikára, Nyugat- és Kelet-Európára is 
kiterjedô adatfelvétele alapján az önfoglalkoztatók munkához 
való viszonyát vizsgálták. Azt találták, hogy az önfoglalkoz-
tatók az alkalmazottaknál többre értékelik az izgalmas kihí-
vásokat, az érdekes munkát és az önállóságot. Noseleit (2009) 
az általunk is használt European Social Survey egy korábbi 
hullámának (2006/7) adatait elemezte: kilenc nyugat-euró-
pai országban hasonlította össze a Schwartz-teszt alapján az 
önfoglalkoztatókat a társadalom többi tagjaival, és markáns 
eltéréseket talált. Szintén a Schwartz-tesztet használta Holt 
(1997), aki a kínai és az amerikai vállalkozókat, valamint a 
kínai menedzsereket hasonlította össze. Legfontosabb megál-
lapítása, hogy a két országbeli vállalkozók értékeiket tekintve 
jobban hasonlítanak egymásra, mint a kínai vállalkozók a kí-
nai menedzserekre. Noha mind a négy idézett elemzés jelentôs 
különbségeket talált az országok között, mégis azt bizonyítják, 
hogy a nemzeti kulturális különbségek (Hofstede, 2001) elle-
nére azonosíthatók közös karakterjegyek, legalábbis a vállal-
kozók esetében. 

A Schwartz-féle értékteszt

A Schwartz-teszt (Schwartz, 2001) az emberi értékek méré-
sére kifejlesztett kérdéssor. Schwartz értékeket mérô skáláját 
a korábbi értéktesztek integrálásával állította össze.2 A teszt 
European Social Survey-ben szereplô változatában a kérdések 
21 különbözô ember jellemzését tartalmazzák (lásd Melléklet 
1. táblázat). A válaszadó egy hatfokozatú skála segítségével 
határozhatja meg, hogy a kérdésben jellemzett ember mennyi-
re hasonlít ôrá. A 21 kérdést Schwartz tíz csoportba rendezte, 
amelyek tíz minden kultúrában fellelhetô értéknek felelnek 
meg. A tíz érték a következô: önállóság, stimuláció, hedoniz-
mus, teljesítmény, hatalom, biztonság, konformitás, tradíció, 
jóindulat és univerzalizmus. Mind a tíz érték a hozzátartozó 
központi motivációkkal jellemezhetô, amelyek a következôk:

-  önállóság: önálló gondolkodás és cselekvés, alkotás, 
felfedezés,
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-  stimuláció: izgalom, újdonság, kihívás keresése az 
életben,

-  hedonizmus: öröm, kedvtelés,
-  teljesítmény: a társadalmi standardoknak megfelelô 

siker, 
-  hatalom: társadalmi státusz és presztízs, emberek és 

erôforrások feletti kontroll,
-  biztonság: biztonság, harmónia, az állam és a kap-

csolatok stabilitása,
-  konformitás: tartózkodás az olyan viselkedéstôl, 

mely mások számára sértô vagy ártalmas lehet, il-
letve megsértheti a társadalmi normákat és elvárá-
sokat,

-  tradíció: a tradicionális kultúrához, illetve valláshoz 
köthetô eszmék és szokások elfogadása és tisztelete,

-  jóindulat: biztosítani és növelni azok jólétét, akik-
kel az illetô szoros kapcsolatban áll,

-  univerzalizmus: megértés, megbecsülés, tolerancia, 
a társadalom jólétének biztosítása, a környezet vé-
delme.

Schwartz a tíz alapvetô értéket két egymásra merôleges ten-
gely mentén négy csoportba – magasabb rendû értékbe – ren-
dezi el. Ezt szemlélteti az 1. ábra.

1. ábra
Schwartz-féle értékmodell (Schwartz, 2001 és Keller, 2008 

alapján)

Az elsô (x) tengely a változásra való nyitottság és a konzervá-
lás értékeit állítja egymással szembe. A változásra való nyi-
tottság magasabb rendû értékét az önállóság és a stimuláció 
értékeinek csoportja alkotja, míg a konzerválás magasabb 
rendû értékét a biztonság, a tradíció és a konformitás érté-
kei jellemzik. A második tengely (y) az önmegvalósítástól 
az önmeghaladásig (self-transcendence) tartó tengely. A ten-
gely önmegvalósításhoz közelebbi végén a teljesítmény és 
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hatalom értékei helyezkednek el, míg az önmeghaladáshoz 
az univerzalizmus és a jóindulat értékei tartoznak. A hedo-
nizmus értéke bizonyos szempontból a két tengely között 
helyezkedik el, azaz egyszerre tartalmaz a változásra való 
nyitottsághoz és az önmegvalósításhoz tartozó elemeket. Az 
esetek többségében Schwartz a hedonizmust a változásra 
való nyitottság magasabb rendû értékéhez tartozónak tekin-
ti. Az értékek körformában történô megjelenítése lehetôvé 
teszi, hogy szemléltetni lehessen bizonyos távolságokat kö-
zöttük. 

Schwartz szerint egyes értéktípusok viszonyát konfliktus, 
másokét pedig összeférhetôség jellemzi. A hedonizmus és 
a jóindulat például nehezen összeegyeztethetô értékek, ám 
a hedonizmus és a teljesítmény nagy valószínûséggel együtt 
járnak. Az értékeket így egyfajta strukturáltság jellemzi ab-
ból a szempontból, hogy az egyik érték igenlése gyakran 
egy másik elutasításával vagy alacsonyabb értékelésével jár 
együtt.

A nyugat-európai önfoglalkoztatók és alkalmazottak érték-
rendszerét a Schwartz-teszt alapján összehasonlító vizsgálat, 
amelyet a fentiekben idéztünk (Noseleit, 2009), arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy az önfoglalkoztatókat a nyitottság 
és az önmegvalósítás felsôbbrendû értékeinek dominanciája 
jellemzi. A tíz érték sorrendje igen hasonló volt a két csoport-
ban, annyi különbséggel, hogy az univerzalizmus és az ön-
állóság felcserélôdött: az önfoglalkoztatók számára ez utóbbi 
érték elôrébb kerül a rangsorban. Bár az értékek hierarchiája 
nagyfokú hasonlóságot mutatott, a tíz értékbôl 8 esetén szig-
nifikánsan különbözött a két csoport. A legnagyobb különb-
ség a biztonság és az önállóság fontosságának megítélésében 
mutatkozik. Az önfoglalkoztatók számára fontosabb a stimu-
láció, az önállóság, a teljesítmény és az alkalmazottakénál 
kevésbé lényeges a biztonság, a konformitás, az univerzaliz-
mus, a jóindulat és a hedonizmus. A hatalom és a tradíciók 
fontosságának megítélésében nincs szignifikáns különbség a 
két vizsgált csoport között. 

Holt (1997) eredményei szerint a kínai és az amerikai vállal-
kozók is többre értékelték a teljesítményt és az önállóságot, a 
tradíciót és a konformitást pedig kevésbé, mint a kínai me-
nedzserek. A szerzôk ugyanakkor markáns különbségeket 
is azonosítottak a kínai és az amerikai vállalkozók között. 
Meglepô módon a kínai vállalkozók – legalábbis az amerikai 
társaikhoz képest – jobban megfeleltek a klasszikus vállalko-
zó-képnek. Kevésbé törekednek biztonságra, jobban keresik 
a stimulációt és emellett kevésbé hedonisták. Az utóbbi fel-
tételezésük szerint a kínai kulturális környezet hatása, nem 
a kínai vállalkozói lét sajátossága, mivel a kínai vállalkozók 
hedonistábbak a kínai menedzsereknél. 3
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Elemzett adatok

Az elemzésekhez két adatbázist4 hasz-
náltunk: a European Social Survey 
(továbbiakban ESS) 2008-as hullá-
mának 29 országra5, valamint 2010-
es hullámának Magyarországra vo-
natkozó adatait6. A korábbi európai 
elemzések az önfoglalkoztatók (self-
employed) teljes csoportját azono-
sították vállalkozóként. Ez azonban 
megkérdôjelezhetô, hiszen az önfog-
lalkoztatók nem feltétlenül vezetnek 
vállalkozásokat, és gazdasági szerepük 
lényegesen eltérhet a több alkalmazot-
tat is foglalkoztató cégtulajdonosoké-
tól (Lazear, 2005). S általában a leg-
feljebb néhány alkalmazottat irányító 
mikrovállalkozók körében sem „bontakozik ki” teljes egé-
szében a vállalkozói karakter (Stewart et al., 1999). Ezért az 
önfoglalkoztatókon belül elkülönítettük a 0–4 alkalmazottat 
irányító mikrovállalkozókat a nagyobb cégek tulajdonosaitól. 
Az utóbbiakat további két csoportra – 5–49 fôt foglalkoztató 
„kisvállalkozókra” és legalább ötven fôt alkalmazó „nagyvál-
lalkozókra” – osztottuk azzal a céllal, hogy megvizsgáljuk a 
„nagyvállalkozók” jellemzôit is. Menedzserként azokat a gaz-
dasági vállalkozásoknál alkalmazott személyeket definiáltuk, 
akiknek legalább öt beosztottjuk van. A kis elemszám miatt 
az ötven fônél több beosztottal rendelkezôket nem tudtuk kü-
lön vizsgálni, így a mintában szereplô menedzserek leginkább 
talán a kisvállalkozókkal állíthatók párhuzamba. Jeleznünk 
kell azt is, hogy a jelen cikkben „menedzserként” megjelenô 
alkalmazottak jelentôs része vélhetôen az ôket foglalkoztató 
szervezet alsó- és középszintû, beosztott vezetôje, így ez a 
csoport csak korlátozottan azonos azzal a képpel, ami anek-
dotikus történetek és a tömegmédia közvetítette élmények 
alapján a nagyvállalatok élén dolgozó „menedzserekrôl” ben-
nünk él. A felnôtt lakosságot reprezentáló mintán elvégzett 
felmérésben résztvevôk 9%-a minôsül értelmezésünk szerint 
mikrovállalkozónak, 6%-a menedzser-középvezetônek, 1%-a 
kisvállalkozónak és 0,1%-a nagyvállalkozónak. 

A kérdôívben szereplô kérdések elemzése során egy fontos 
ponton eltértünk a Schwartz által javasoltaktól: a tíz érték 
közül kettôt két dimenzióra bontottuk. A „hatalom” értékét a 
teszt két kérdéssel ragadja meg: „Fontos számára, hogy gazdag 
legyen. Azt akarja, hogy sok pénze és drága dolgai legyenek”, 
illetve „Fontos számára, hogy tiszteljék mások. Azt akarja, 
hogy az emberek azt csinálják, amit mond”. A vállalkozók és 
a menedzserek hatalomhoz való viszonya különösen érdekes 
kérdés. Ezért úgy véltük, érdemes különválasztani a materi-

ális gazdagságra törekvést a hatalmi pozíció és tisztelet kiví-
vásának céljától. A „konformitás” értékdimenzióját szintén 
két elemre bontottuk. Külön vizsgáltuk az utasítások és for-
mális szabályok követését, illetve a társadalmi elvárásoknak 
megfelelô viselkedést. Míg az elsô feltehetôen mintegy termé-
szetes módon kevésbé jellemzi a „fônöki” pozíciót betöltôket, 
az utóbbi a társadalmi (non)konformizmust ragadja meg, 
amely Schumpeter szerint a vállalkozók sajátos jellemzôje. 

Hipotézisek

A Schwartz-teszt alapján azonosított 10+2 érték közül több jól 
megfeleltethetô az eddigi vizsgálatok által feltárt tipikus vál-
lalkozói és menedzseri értékeknek. Elsô hipotézisünk szerint 
a vállalkozók számos értéket tekintve markánsan különböznek 
a nem-vállalkozóktól.  Az 1. táblázatban foglaltuk össze, hogy 
mely értékek esetében számítunk eltérésre (dôlttel szedtük 
azokat az értékeket, amelyeket a vállalkozók várakozásaink 
szerint kevésbé tartanak fontosnak). Második hipotézisünk 

1. táblázat 
Az irodalomban szereplô vállalkozói értékek megfeleltetése a Schwartz-teszt 
szerinti értékdimenzióknak (a vállalkozók számára kevésbé fontos értékek 

dôlttel szedve)

Schwartz-féle érték Vállalkozói érték

Önállóság függetlenség (Schumpeter), belsô kontroll (Rotter)

Stimuláció innovációs képesség (Schumpeter), kockázatvállalás 
(Mill, Knight, Mises) 

Teljesítmény teljesítményorientáltság (McClelland)

Biztonság kockázatvállalás (Mill, Knight, Mises)

Tisztelet, szabálykövetés hódítási törekvés, hatalomvágy (Schumpeter)

Tradíció, megfelelô visel-
kedés

hagyományok, társas kötôdések elutasítása 
(Schumpeter)

Harmadik hipotézisünk szerint a menedzserek értékrendje szintén több ponton kü-
lönbözik a társadalom többi tagjáétól. Várakozásainkat a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat 
Az irodalomban szereplô vállalkozói értékek megfelelte-
tése a Schwartz-teszt szerinti értékdimenzióknak (a vál-
lalkozók számára kevésbé fontos értékek dôlttel szedve)

Schwartz-féle érték Menedzseri érték

Önállóság
belsô kontroll (Begley – 
Boyd)

Teljesítmény
teljesítményorientáltság 
(Taylor, Barnard)

Tisztelet, szabálykövetés hatalomvágy (Stewart et al.)

Hedonizmus életélvezet (Fagenson)



Cikkek, tanulmányok

vEzETésTudOMány

8 XLIII.�ÉVF.�2012.�KÜLÖNSZÁM/ISSN�0133-0179

szerint a társadalom többi tagjától – vállalkozói karakterüket 
tekintve – a mikrovállalkozóknál jobban eltérnek a kisvállal-
kozók, és még inkább a nagyvállalkozók. 

Negyedik hipotézisünk szerint a közös értékek közül a vál-
lalkozóknak a menedzsereknél fontosabb az önállóság és a 
teljesítmény, kevésbé fontos a hatalom értéke. Különösen a 
kis- és nagyvállalkozókkal összehasonlítva számíthatunk 
ezekre a különbségekre.

Az adatelemzés eredményei

A tipikus európai vállalkozó értékvilágát vizsgáltuk, ezért 
többszintû regressziós modellt alkalmaztunk, amely lehetôvé 
tette, hogy kiszûrjük az országok hatását. A többszintû elem-
zés lehetôvé teszi annak vizsgálatát is, hogy az emberek ér-
tékrendszerét mennyire befolyásolja állampolgárságuk, illetve 
az, hogy Európa melyik régiójában – Észak- és Nyugat-Eu-
rópa, Dél-Európa vagy Kelet-Európa – élnek. A regressziós 
modellekben a függô változók az egyes értékek centrírozott 
pontszámai voltak7. A magyarázó változók között szerepel-
tettük a megkérdezettek legfontosabb demográfiai jellemzôit 
(nemét, életkorát és iskolai végzettségét), valamint a korábban 
bemutatott három vállalkozói és egy menedzser-középvezetôi 

csoportot kódoló dummy változókat. A nem esetén a férfiakat, 
a vállalkozói csoportokat, illetve a menedzsereket azonosító 
változók esetén a népesség többi részét tekintettük referencia-
kategóriának. Csoportosító változóként az egyes országokat és 
régiókat szerepeltettük az elemzésben. 

A régió hatása a vizsgált 12 érték közül egyik esetén sem 
mutatott szignifikáns mértéket. Ezzel szemben az állampol-
gárság hatása – melyet a csoporton belüli korrelációs együtt-
hatóval mértünk – eltérô mértékben ugyan, de minden érték 
esetén szignifikánsnak bizonyult. Ez arra utal, hogy jelentôs 
országok közötti különbségek vannak mind a vállalkozók, 
mind a társadalmak egészének értékrendjét tekintve. Ennek 
oka elsôsorban azonban nem az Európán belüli nagytérségi 
hatásokban, hanem az egyes (nemzet)államok kulturális sa-
játosságaiban rejlik. Ennek ellenére a vállalkozói csoportok 
és a menedzserek-középvezetôk értékrendjében is számos 
közös vonást tártunk fel, amelyek a vizsgált országok összes-
ségét tekintve megkülönböztetik e csoportokat a népesség 
más tagjaitól. 

A vállalkozói csoportokra vonatkozó eredményeket a 3. táb-
lázatban foglaltuk össze.8 A táblázatban szereplô plusz- és 
mínuszjelek azokat az eseteket mutatják, amikor az adott cso-

3. táblázat 
Miben különbözik az európai vállalkozók és menedzserek értékrendje a lakosságétól? (a +/– jelek az eltérés irányát 

és viszonylagos mértékét* jelzik a regressziós együtthatók alapján)

 
Mikrovállalkozó Kisvállalkozó Nagyvállalkozó Menedzser-

középvezetô

Jóindulat - 0 - -

Univerzalizmus - - - - - - -

Tradíció - - - 0 -

Biztonság - - - - - - +

Teljesítmény + + + 0 +

Hedonizmus + + 0 +

Stimuláció + + + 0 0

Önállóság + + + + + + 0

Gazdagság + 0 + +

Tisztelet 0 + 0 0

Megfelelô vis. - 0 0 -

Szabálykövetés 0 - - - - - -

A csoport aránya a 29 ország 
felnôtt lakosságát reprezentáló 
mintában 9 % 1 % 0,1 % 6 %

* Az eltérés viszonylagos mértékén a vizsgált csoportok regressziós együtthatóinak relatív nagyságát értjük.
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portba tartozók nagyobb relatív fontosságot tulajdonítottak 
az adott értéknek (legalább 5 %-os szignifikanciaszinten). 
Ha egy értéket tekintve lényeges különbség volt két csoport-
tagság azonos irányú hatása között, az erôsebb hatást kettô 
(illetve három) plusz vagy mínuszjellel jelöltük.

Eredményeink szerint az európai kisvállalkozók számára – a 
társadalom többi csoportjánál –fontosabb az önállóság, a tel-
jesítményük mások általi elismertsége, a stimuláció, a hata-
lom dimenziói közül a tisztelet kivívása, továbbá a hedoniz-
mus. Ugyanakkor kevésbé jellemzi ôket az univerzalizmus, 
a biztonság, a szabálykövetés és a tradíció ápolása. A többi 
érték – így a jóindulat, a társadalmi normáknak megfelelô 
viselkedés és a gazdagság – megítélésében az eredmények 
alapján nincs szignifikáns különbség a kisvállalkozók és az 
európai népesség többi része között.

Eredményeink nagyrészt megfelelnek a szakirodalom által 
felvázolt vállalkozói képnek, igazolják a megfogalmazott 
hipotéziseinket. Legfontosabb kivételként a hedonizmus 
említhetô: a kisvállalkozók fontosabbnak tekintik a szórako-
zást, az élet élvezetét, mint a társadalom egésze. Ez ellen-
tétben áll az aszketikus, munkacentrikus vállalkozó klasz-
szikus képével. Az eredményekbôl továbbá az is kitûnik, 
hogy a hatalom két komponense közül, a kisvállalkozók csak 
a tisztelet megítélésében térnek el a társadalom többi tagjá-
tól, számukra ez az érték fontosabb, míg a gazdagságra nem 
vágynak jobban másoknál. Indokolt volt tehát a „hatalom” 
dimenzióját kettébontani. A vállalkozók nonkonformizmu-
sára vonatkozó hipotézisünk csak részben igazolódott: a tra-
díciók kevéssé fontosak a kisvállalkozók szemében, a társa-
dalmi normák elutasítása azonban nem jellemzô rájuk. 

Érdekes megfigyelés, hogy az univerzalizmus, azaz az egyenlô 
esélyek, valamint a társadalmi és környezeti tolerancia, vi-
szonylag kevéssé fontosak a kisvállalkozók szemében. Ezzel 
együtt a kisvállalkozói értékvilág sajátos kétarcúsága rajzoló-
dik ki: az európai kisvállalkozókat határozottan az individuá-
lis értékek jellemzik, míg a legtöbb közösségi értéket kevésbé 
tartják fontosnak, mint a népesség többi része.

A következôkben a vizsgálatunk fókuszában levô, legalább 5 
fôt foglalkoztató kisvállalkozók értékvilágát részletesen is ösz-
szevetjük a mikrovállalkozók (önállóan dolgozó vagy legfeljebb 
1-4 fôt foglalkoztatók), a nagyvállalkozók (50 fônél több fôt fog-
lalkoztató vállalkozók) és a menedzser-középvezetôk értékeivel. 

A kisvállalkozók és a mikrovállalkozók értékrendje

Az univerzalizmust, a tradíciók ápolását, a biztonságot és a 
szabálykövetést a mikrovállalkozók és a kisvállalkozók egy-

aránt kevesebbre értékelik, mint a társadalom többi része. 
Mind a négy érték esetén elmondható, hogy a kisvállalkozók 
még a mikrovállalkozóknál is kevésbé tekintik fontosnak azo-
kat. Az önállóságot, a teljesítmény mások általi elismerését és a 
kihívásokat a kisvállalkozók és a mikrovállalkozók is lényege-
sebbnek tartják. A kisvállalkozók még a mikrovállalkozóknál 
is fontosabbnak tekintik az elôbb említett három értéket.
A mikrovállalkozók a jóindulatot és a társadalmi elvárások-
nak megfelelô viselkedést kevésbé lényegesnek, a gazdagság 
elérését pedig fontosabbnak ítélik, mint a többi megkérdezett. 
A kisvállalkozók ezen értékek alapján nem különböznek szig-
nifikánsan a népesség többi részétôl. A kisvállalkozók ellen-
ben a tisztelet kivívását értékelik többre, s ennek az értéknek a 
megítélése kapcsán a mikrovállalkozók nem mutatnak szigni-
fikáns eltérést a társadalom többi részétôl.

Az eredmények két fontos tanulsággal szolgálnak. Egyrészt 
a kisvállalkozók jobban jellemezhetôek a szakirodalom által 
tipikus vállalkozói értékeknek tartott motivációkkal: a teljesít-
ményorientáltsággal, az önállósággal és a stimulációval. Más-
részt a negyedik, tipikusan a vállalkozókhoz köthetô érték – a 
hatalom – szempontjából eltérô szemléletmód jellemzi a két 
vizsgált csoportot: míg a mikrovállalkozók a sikert elsôsorban 
a gazdagság elérésében látják, addig a kisvállalkozók számára 
a tisztelet kivívása jelenti az igazi elismerést. 

A kisvállalkozók és a nagyvállalkozók értékrendje

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a nagyvállalkozók igen 
kis számban találhatóak meg az általunk használt mintában. 
Ezért elsôsorban arra kell összpontosítanunk, hogy melyek 
azok az értékek, amelyek esetén – még az alacsony elemszám 
mellett is – szignifikáns eltérést találtunk. A szignifikancia hi-
ánya ugyanis ebben az esetben nem feltétlenül az összefüggés 
hiányára utal, hanem könnyen lehet, hogy csupán az alacsony 
elemszám eredménye.
Amit viszonylag nagy bizonyossággal kijelenthetünk, az az, 
hogy mind a kisvállalkozók, mind pedig a nagyvállalkozók 
kevésbé tekintik fontosnak a biztonságot, az univerzalizmust 
és a szabálykövetést, mint a társadalom többi része. Az ered-
mények alapján a nagyvállalkozók az összes többi vizsgált 
csoporthoz képest kevésbé jellemezhetôek a fenti értékekkel. 
Az önállóságot mind a nagy-, mind a kisvállalkozók lénye-
gesebbnek tartják a népesség egészénél. Ugyanakkor a nagy-
vállalkozók még a kisvállalkozóknál is többre értékelik az 
önállóságot. 

A vállalkozói értékrend „magja”

Az eredmények alátámasztják azt a feltételezést, hogy a vál-
lalkozás mérete és a vállalkozói attitûd összefügg egymás-



Cikkek, tanulmányok

vEzETésTudOMány

10 XLIII.�ÉVF.�2012.�KÜLÖNSZÁM/ISSN�0133-0179

sal. Ugyanakkor kirajzolódik a vállalkozói értékrendnek egy 
olyan „magja”, amely mindhárom vizsgált csoportra jellemzô. 
A „mag” elemei a fokozott önállóságra törekvés, valamint a 
biztonságnak és az univerzalizmusnak (egyenlô esélyeknek, 
társadalmi és környezeti toleranciának) tulajdonított kisebb 
jelentôség. A vállalkozás mérete pozitívan függ össze azzal, 
mennyire erôsen jellemzô ez a „mag” a vállalkozóra: minél 
nagyobb a vállalkozás, annál fontosabb az önállóság, és annál 
kevésbé fontos a biztonság és az univerzalizmus. 

A menedzser-középvezetôk értékrendje

Az európai menedzserek és középvezetôk értékrendje is sok 
szempontból különbözik a lakosságétól. A konkrét hipotézi-
seink azonban csak részben igazolódtak. Valóban viszonylag 
fontosabb a menedzserek szemében a teljesítmény, és fontos a 
hedonizmus is. A tisztelet kivívásának és a mások utasításá-
nak a vágya azonban nem jellemzô rájuk – bár az utasítások és 
szabályok követésében ôk sem jeleskednek. Az önállóság szin-
tén nem fontosabb nekik, mint másoknak. Ezzel szemben a 
biztonság igen. Meglepô módon az összes közösségi irányult-
ságú értéknek kisebb szerepet szánnak, így a jóindulatnak, az 
univerzalizmusnak, a tradíciónak és a társadalmi elvárások-
nak megfelelô viselkedésnek is.

A kisvállalkozók és a menedzserek értékrendje

Miben hasonlít, illetve különbözik a kisvállalkozók és a 
menedzserek-középvezetôk értékrendje Európában? Eredmé-
nyeink azt jelzik, hogy a menedzsereknek és a kisvállalkozók-
nak egyaránt fontosabb a hedonizmus és a teljesítmény, mint a 
társadalom többi tagjának, ugyanakkor a kisvállalkozók még 
a menedzsereknél is többre tartják e két érték jelentôségét. 
A tradíciókat és az univerzalizmust a menedzserek és még 
inkább a kisvállalkozók, kevésbé tekintik fontosnak, mint a 
többségi társadalom.

A kisvállalkozók kevésbé tartják lényegesnek a szabályköve-
tést és fontosabbnak tekintik a tisztelet kivívását, az önálló-
ságot és a stimulációt a társadalom többi részénél és – mivel 
a menedzserek ezen értékek megítélésében nem különböznek 
szignifikánsan a társadalom többi tagjától, ezért – a mene-
dzsereknél is. Míg a menedzserek a jóindulatot kevesebbre ér-
tékelik, mint a társadalom többi része, addig a kisvállalkozók 
esetén nem találtunk szignifikáns eltérést. A biztonság meg-
ítélése szempontjából jól elkülönül egymástól a két vizsgált 
csoport: míg a kisvállalkozók kevésbé tekintik fontosnak a 
biztonságot, mint a többségi társadalom, addig a menedzserek 
még a társadalom többi tagjánál is fontosabbnak ítélik azt. 

Az eredmények alapján a menedzser-középvezetôk és a kisvál-

lalkozók értékrendje jelentôs eltéréseket mutat, s ugyanez igaz 
a mikro- és a nagyvállalkozókkal összevetve is. A menedzser-
középvezetôket nem jellemzi a vállalkozói értékrend fentiek-
ben azonosított „magja”: nem fontosabb számukra másoknál 
az önállóság, ellenben fontosabb a biztonság. Az egyetlen 
közös tulajdonsága a két csoportnak, amely társadalmilag 
egyértelmûen pozitívan értékelhetô, a teljesítményközpontú-
ság. Ugyanakkor a menedzser-középvezetôk osztoznak a vál-
lalkozókkal abban, hogy a közösségi értékeket a társadalom 
többi tagjánál kevésbé tartják fontosnak. 

Következtetések

Az európai vállalkozó és az európai menedzser értékrendje is 
eltér a társadalom többi részének értékrendjétôl. A vállalkozó-
ról körvonalozódó kép hasonlít a portréra, amelyet Schumpeter 
(1980) rajzolt meg róla, de nem azonos vele. Az európai vállal-
kozó számára fontos az önállóság és a teljesítmény felmutatá-
sa. A biztonságos élet helyett az izgalmas kihívásokat keresi. 
Schumpeter (és korábban Weber, 1982) állításával szemben 
azonban nem aszketikus, hanem a társadalom többi tagjánál 
hedonistább. Az elemzés a vállalkozó egocentrikusságának 
egy eddig homályban maradt aspektusára is felhívja a figyel-
münket: csekély értéket tulajdonít az egyenlô esélyeknek és az 
övétôl eltérô vélemények tiszteletben tartásának.

A menedzser portréja az irodalomban kevésbé egyértelmû. Az 
elemzésünkbôl kirajzolódó kép szerint az európai menedzser-
középvezetô teljesítményre törekszik, de biztonsági játékos. 
Kifejezetten nem szeret kockáztatni: a népesség többi részénél 
többre tartja a biztonságot, és nem keresi jobban a kalandokat, 
kihívásokat. Szemben azzal, amit az irodalom nagy része su-
gall: nem különösen fontos neki a mások feletti hatalom gya-
korlása és mások tiszteletének kivívása. Az anyagi gazdagság 
és az élet örömeinek élvezete viszont igen. A vállalkozók nagy 
részéhez hasonlóan másoknál hátrébb sorolja az olyan kö-
zösségi értékeket, mint a társadalmi elvárásoknak megfelelô 
viselkedés, a jóindulat, az egyenlô esélyek vagy a sajátjától 
eltérô vélemények tisztelete.

Lábjegyzet
1  Ezzel ellentétes eredmények is születtek (lásd: Császár – 

Horváth, 2010).
2 Magyar alkalmazásai: Keller (2008), Füstös (2011). 
3  Moriano et al. (2001) Spanyolországban egy vállalkozói és 

egy nem vállalkozói csoport értékrendszerét hasonlították 
össze a Schwartz-féle értékteszt segítségével. Eredményeik 
szerint a vállalkozókat az individuális értékek dominanciája 
jellemzi: az öt individuális érték közül négy – a hatalom, 
a teljesítmény, az önállóság és az stimuláció – mutatott 
szignifikáns pozitív kapcsolatot a vállalkozói léttel.
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4  Az adatbázisban 54036 megkérdezett adatai szerepelnek. 
A megkérdezettek 55%-a nô, 45%-a férfi. A mintában 
az átlagéletkor 48 év. Az iskolai végzettség esetén három 
kategóriába – alapfokú végzettség vagy kevesebb, 
középfokú, illetve felsôfokú végzettség – vontuk össze 
a megfigyeléseket, így téve összehasonlíthatóvá ôket. A 
megkérdezettek 33%-a alapfokú végzettséggel vagy azzal 
sem, 40%-a középfokú végzettséggel, 27%-a pedig felsôfokú 
végzettséggel rendelkezik.

Egy a spanyol egyetemisták körében végzett kutatás szintén a 
Schwartz-tesztet használta. Eredményei szerint a nyitottság és 
az önmegvalósítás értékei szignifikáns pozitív kapcsolatban 
állnak a diákok vállalkozói törekvéseivel (Moriano et al., 
2010).

5  27 európai ország mellett két Európa perifériáján lévô 
ország, Törökország és Izrael vett részt az adatfelvételben. 
Lásd: European Social Survey Round 4 Data (2008). Data 
file edition 4.0. Norwegian Social Science Data Services, 
Norway – Data Archive and distributor of ESS data.

6  A 2010-es hullám európai adatbázisa kutatásunk idején 
még nem készült el. A használt adatbázis elérhetôsége: 
http://www.esshu.hu/sites/default /files/downloads/
databases/ESS_5_hazai.sav. Európai Társadalomtudományi 
Elemzések (EUTE) – European Social Survey (ESS). 
Konzorcium: MTA Politikai Tudományok Intézete (MTA 
PTI) – MTA Szociológiai Kutató Intézete (MTA SZKI). A 
magyar kutatás vezetôje: Füstös László (MTA SZKI).

7  Egy-egy érték pontszáma a csoportba tartozó kérdésekre 
adott válaszok átlaga. Az adott pontszámok alapján 
felállítható a tíz érték egyéni rangsora, a legfontosabbnak 
ítélt értéktôl a legkevésbé fontosig. Ha pedig két személy 
vélekedését akarjuk összehasonlítani egy-egy értékrôl, 
akkor elôször ki kell számolnunk, hogy a szóban forgó érték, 
például a „jóindulat” pontszáma kinél mennyivel tér el az 
összes értékre megadott pontszámok átlagától, majd össze 
kell vetnünk a két személy így kiszámított „jóindulatra” 
vonatkozó relatív („centrírozott”) pontszámát. A kutatás 
során alkalmazott kérdések, illetve az ezekhez tartozó 
értékek a mellékletben találhatók (1. táblázat).

8  A regressziós elemzések részletes eredményei elérhetôk 
a szerzôk következô mûhelytanulmányában: Maguk 
urai - a magyar vallalkozó lelkialkata. A magyarorszagi 
kisvállalkozok értékvilágának néhány jellemzôje. http://
hetfa.hu/wp-content/uploads/2011/11/tamop2.pdf
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Melléklet
1. táblázat A Schwartz-féle értékteszt kérdései és az ezekhez tartozó értékek

Schwartz-féle értékkérdés
(a kérdôívben szereplô kérdések)

10 elemû 
értékdimenzió

4 elemû
értékdimenzió

V1 Fontos számára, hogy új dolgokat találjon ki, hogy kreatív legyen. Szereti 
a dolgokat a saját egyéni módján intézni.

Önállóság
(self-direction)

Nyitottság a 
változásra (openness 
to change)

V2 Fontos számára, hogy gazdag legyen. Azt akarja, hogy sok pénze és drága 
dolgai legyenek.

Hatalom (power)
Önmegvalósítás
(self-enhancement)

V3 Fontosnak tartja, hogy minden ember egyforma bánásmódban részesüljön. 
Azt gondolja, hogy mindenkinek egyenlô lehetôséggel kellene rendelkeznie 
az életben.

Univerzalizmus 
(universalism)

Altruizmus
(self-transcendence)

V4 Fontos számára, hogy megmutassa képességeit. Azt akarja, hogy az 
emberek nagyra becsüljék azért, amit tesz.

Teljesítmény 
(achievement)

Önmegvalósítás
(self-enhancement)

V5 Fontos számára, hogy biztonságos körülmények között éljen. Elkerül 
mindent, ami veszélyezteti biztonságát.

Biztonság 
(security)

Megôrzés
(conservation)

V6 Szereti a meglepetéseket, és szeret mindig új dolgokat csinálni. Fontosnak 
tartja, hogy az ember különféle dolgokat csináljon életében.

Ösztönzés 
(stimuláció)

Nyitottság a 
változásra (openness 
to change)

V7 Azt gondolja, hogy az embereknek azt kell csinálniuk, amit mások 
mondanak nekik. Azt gondolja, hogy az embereknek mindig be kell tartaniuk 
a szabályokat, akkor is, amikor senki sem figyeli ôket.

Konformitás 
(conformity)

Megôrzés
(conservation)

V8 Fontos számára, hogy meghallgassa azokat, akik másmilyenek, mint ô. 
Még akkor is, ha nem ért egyet velük, meg akarja érteni ôket.

Univerzalizmus 
(universalism)

Altruizmus
(self-transcendence)

V9 Fontos számára, hogy szerény és visszafogott legyen. Megpróbál úgy élni, 
hogy ne vonja magára mások figyelmét.

Hagyomány 
(tradition)

Megôrzés 
(conservation)
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V10 Fontos számára, hogy jól érezze magát. Szereti kényeztetni magát.
Hedonizmus 
(hedonism)

Nyitottság a 
változásra (openness 
to change)

V11 Fontos számára, hogy saját maga döntsön arról, hogy mit csinál. Szeret 
szabad lenni és nem függni másoktól.

Önállóság
(self-direction)

Nyitottság a 
változásra (openness 
to change)

V12 Nagyon fontos számára, hogy segítsen a körülötte élô embereknek. 
Törôdik mások jóllétével.

Jóakarat 
(benevolence)

Altruizmus
(self-transcendence)

V13 Fontos számára, hogy nagyon sikeres legyen. Reméli, hogy az emberek 
elismerik teljesítményeit.

Teljesítmény 
(achievement)

Önmegvalósítás
(self-enhancement)

V14 Fontos számára, hogy a kormány biztosítsa biztonságát mindenfajta 
fenyegetéssel szemben. Azt akarja, hogy az állam erôs legyen, hogy meg tudja 
védeni polgárait.

Biztonság 
(security)

Megôrzés
(conservation)

V15 Keresi a kalandokat és szeret kockázatot vállalni. Izgalmas életet akar 
élni.

Ösztönzés 
(stimuláció)

Nyitottság a 
változásra (openness 
to change)

V16 Fontos számára, hogy mindig megfelelôen viselkedjen. El akarja kerülni, 
hogy olyat tegyen, ami más ember szemében helytelen.

Konformitás 
(conformity)

Megôrzés
(conservation)

V17 Fontos számára, hogy tiszteljék mások. Azt akarja, hogy az emberek azt 
csinálják, amit mond.

Hatalom (power)
Önmegvalósítás
(self-enhancement)

V18 Fontos számára, hogy becsületes legyen barátaihoz. A hozzá közel álló 
embereknek akarja szentelni életét.

Jóakarat 
(benevolence)

Altruizmus
(self-transcendence)

V19 Komoly meggyôzôdése, hogy az embereknek óvniuk kell környezetüket. 
Fontos számára, hogy vigyázzon a környezetére.

Univerzalizmus 
(universalism)

Altruizmus
(self-transcendence)

V20 A hagyományok fontosak számára. Megpróbálja követni azokat a 
szokásokat, amelyeket a vallási vagy családi hagyományok hagytak rá.

Hagyomány 
(tradition)

Megôrzés
(conservation)

V21 Minden lehetôséget megragad, hogy jól érezze magát. Fontos neki, hogy 
olyan dolgokat csináljon, amelyek örömet okoznak neki.

Hedonizmus 
(hedonism)

Nyitottság a 
változásra (openness 
to change)


