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Az új többség

A 45 felettiek még pár évtizeddel ezelőtt is a kisebbséget alkották a
társadalomban, ma a magyar népesség több mint 44 százaléka tartozik e
korcsoportba.
Alig tíz év, és a 45+ lesz a magyar népesség többsége.

Perspektívák
A szeniorok átalakuló kilátásai:

• A várható élettartam jelentős emelkedése, a várható egészségügyi állapot jelentős
javulása,
• az egészségügyi ellátó- és nyugdíjrendszer már előre látható problémái,
• a hosszantartó, aktív öregkor lehetősége,
• a munkaerőpiac változásai, a 45 év feletti „túlkorosak” folyamatos kiszorulása a
piacról,
• az egész életen át tartó tanulás igénye és lehetősége
azt eredményezik, hogy részben kényszerből, részben lehetőségként egyre több 45 év
feletti volt vagy jelenlegi közép- és felső vezető foglalkozik kisvállalkozás alapításának
gondolatával.

Legalább 20 tevékeny és sikeres munkával eltöltött év van már mögöttük, és
még legalább 20 üzletileg aktív év előttük – azonban a következő 20 év
munkahelyét jó eséllyel már maguknak kell megteremteniük.

Félelmek
A munkaerőpiacról való kiszorulás, a fiatalokkal való verseny az állásokért, a korábbi
network lassú, de folyamatos elvesztése, a megtakarításokkal kapcsolatos befektetési
stratégiák bizonytalanságai, és az öregkorral kapcsolatos esetleges egzisztenciális
félelem külön-külön is nyomasztó hatású lehet.

Ráadásul kevesen tudják és merik őszintén megbeszélni helyzetüket: problémáikkal
sokan egyedül és elveszve érzik magukat.

Pedig az igazság az, hogy egyáltalán nincsenek egyedül: ma Magyarországon
becsülhetően több mint 10 ezer olyan, megfelelő szakmai tapasztalattal,
tudással és kiváló önéletrajzzal rendelkező 45 év feletti „túlkoros” közép- és
felsővezető van, akit foglalkoztatnak ezek a gondok.

Érintettek
Számtalan oka lehet annak, hogy valaki 45 éves kora után kezdjen el gondolkozni egy
kisvállalkozás alapításán:
• van, aki tapasztalt közép- vagy felsővezetőként távozott pár éve egy cégtől, ám
„túlkoros” menedzserként akár évek óta nem talál új állást,
• van, aki a sorozatos álláskeresési kudarcok miatt már egyszemélyes tanácsadó
cégében dolgozik a beeső projekteken, ám tudja, hogy cége valódi vállalkozás helyett
csak jogi, számlázási keretet jelent, de nem adja meg a cégszerű működés
biztonságát,
• van, aki meglévő munkahelye mellett gondol már arra, hogy a nyugdíja mellett miből
fog majd megélni,
• van, akinek a vállalkozás alapítása már nem anyagi kényszer, de anyagi biztonsága
mellett az intellektuális kíváncsisága is fontos,
• és van, aki csak kipróbálná magát egy másik környezetben is.

Bármi is legyen az ok – anyagi kényszer, hiányzó adrenalin fröccs vagy egy
régi álom megvalósítása – a nagy vállalatokhoz, szervezetekhez szokott
vezetők számára radikálisan új helyzetet és kihívásokat hordoz egy
kisvállalkozás megalapítása, működtetése.

Kihívások
Az új „45+”-os vállalkozók eddigi szakmai életüket jól szervezett, nagy cégeknél élték
le, ahol minden üzleti területnek megvolt a maga gazdája: más készítette az üzleti
terveket, más foglalkozott a termék vagy szolgáltatás fejlesztésével, más gyártotta és
adta el azt, és természetesen más hozta meg a stratégiai döntéseket.
Most ki kell próbálniuk, hogy hogyan működtessék ugyanezt (vagy mást) kicsiben:
saját kockázatukra, saját erőből, saját vállalkozásukban.

Társakat kell találniuk, akik segítségükre lehetnek abban, amihez nem
értenek: ehhez azonban az is kell, hogy valahol megismerhessék egymást, és
maguk is elhiggyék, megtapasztalják, hogy képesek együtt valami újat
létrehozni.

Megoldásunk
A 45+ program alapvető célja, hogy kortársaink számára egyéni és csoportszinten
segítse kialakulni a vállalkozóként való gondolkodást, megtalálni a vállalkozások
fókuszát, elindítani őket, és ha működésüket támogatni az alábbi területeken:

Elérhetőségünk
Ha érdeklődne szolgáltatásunk iránt, akár mert Önt is hasonló gondok gyötrik vagy
csak megtetszett Önnek a gondolat, hogy vállalkozóvá váljon, esetleg valamilyen
módon Ön vagy cége partnerünkké válna a 45+ programban, forduljon hozzánk
bizalommal az alábbi elérhetőségeken:

Nagy Barbara
Partner

e-mail: barbara.nagy@45plusz.hu
tel.: (06) 20-972-6077

