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Amway’in 4. sünü gerçekleştir-
diği ‘Küresel Girişimcilik Araş-
tırması’,  kendi işine sahip olma 
potansiyeli ve bu potansiyelin 
önündeki engeller üzerine en 
güncel görüşleri ortaya koyu-
yor. Araştırmanın genel hedefi 
girişimciliğin ekonomiye olan 
önemli katkısından yola çıkarak, 
farklı uluslarda girişimcilik ruhu-
nun arkasında yatan eğilimler 
ve engelleri ortaya koymak ve 
potansiyel girişimcilerin faaliyet-
lerini desteklemek.  

Dünyada 24 ülkeden sonuçlar
Amway Avrupa tarafından 
Münih Teknik Üniversitesi işbir-
liğinde dünyanın önde gelen 
Pazar Araştırma şirketi GFK 
Almanya’ya yaptırılan araştırma, 
her sene sınırlarını genişleterek 
dünyanın çeşitli bölgelerine 
yayılarak büyüyor. Son olarak 24* 
ülkeyi kapsayan ve 14 yaş üstü, 
26.009 kadın ve erkek arasında 
gerçekleştirilen araştırmanın 
sonuçlarına göre katılımcıla-
rın %70’i girişimciliğe olumlu 
bakıyor ve %39’u da kendi işine 
sahip olmak arzusunda, bunun 
yanında başarısızlık korkusu ise 

% 70 oranla yeni bir iş kurmanın 
önündeki en büyük engel olarak 
göze çarpıyor. 

Danimarka, Finlandiya ve 
Avustralya girişimciliğe en 
olumlu bakan ülkeler
Araştırma sonuçlarına genel 
olarak baktığımızda ise %89 
ile Danimarkalılar, girişimciliğe 
yönelik tavır konusunda araştır-
mada yer alan ülkeler arasındaki 
birinciliğini bu yıl da sürdürüyor. 
İkinci ve üçüncü sıralar ise bu yıl 
araştırmaya yeni dahil olan ülke-
lere gidiyor; %87 ile ikinci olan 
Finlandiya’yı %84 ile Avustralya 
takip ediyor. Geçen yıl olduğu 
gibi, Avusturya (%40), Maca-
ristan (%40), Portekiz (%39), ve 
Almanya’daki (%37) katılımcılar 
girişimciliğe karşı en olumsuz 
tavrı gösterenler arasında yer 
alıyor.

Gençler daha girişimci
4 senedir araştırmaya dahil olan 
ve her yıl girişimciliğe karşı en 
olumlu tavrı sergileyen ülkeler 
arasında ilk sıralarda yer alan 
Türkiye’de ise yine her 5 katılım-
cıdan 3’ünün (%61) kendi işine 

sahip olmaya yönelik tavrı olum-
lu. Ayrıca üniversite mezunu 
katılımcıların (%67), girişimciliğe 
karşı daha olumlu yaklaştıkları 
görülüyor. Özellikle 30 yaşın 
altındaki genç katılımcılar (%53) 
ve öğrenciler (%56) ciddi bir 
girişimcilik ruhu sergiliyor.

Girişimciliğe en olumlu bakan 
bölge Doğu Anadolu
%78 ile Doğu Anadolu ve %75’er 
oranla Karadeniz ve Marmara 
bölgelerindeki katılımcılar giri-
şimciliğe karşı olumlu bakıyor. 
Ege Bölgesi ise %30 oranıyla 
% 70’lik dünya ortalamasının 
çok altında kalıyor. Başarısızlık 
korkusu girişimciliğin önünde-
ki en büyük engel. Türkiye’de 
kendi işinin sahibi olma yönün-
deki isteklilik %39 oranla dünya 
ortalamasının üzerinde kalmayı 
sürdürüyor. Katılımcıların %11’i 
de halihazırda kendi işine sahip 
olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla, 
Türkiye en yüksek kendi işine 
sahip olma oranına sahip beş 
ülke arasında yer alıyor. Ve tıpkı 
uluslararası ortalamada olduğu 
gibi (%70), Türkiye’deki her 3 
kişiden 2’si (%66) girişimlerin-
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*Avustralya, Avusturya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlan-

diya, Fransa, Almanya, Büyük Britanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, 

Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, İspanya, 

İsviçre, Türkiye, Ukrayna, ABD

Doğu Anadolu 78%

Marmara 75.40%

Karadeniz 75.20%

Akdeniz 52.60%

İç Anadolu

Güneydoğu Anadolu

Ege

50.80%

56.90%

29.80%



de başarısız olma korkusunu 
işletme kurmalarının önünde 
bir engel olarak görüyor.

Türkler için ekonomik kriz 
büyük bir engel değil!
Türkler, ekonomik şart ve en-
geller karşısında diğer dünya 
ülkelerine göre çok daha az 
endişeli. Uluslararası ölçekte 
en yüksek sırada yer alan bu 
durum %41 ile ‘iflasa kadar 
gidebilecek finansal yükler’ ve 
%31 ile ‘ekonomik kriz tehdidi’ 
olurken, Türk katılımcılar ise 
bu konulardan çok daha az 
endişeleniyor (sırasıyla %20 
ve %15).

Neden ‘Girişimci’ olmak 
istiyoruz?
Türkiye’de bir işe başlamanın 
en cazip tarafı ‘bir işverene 

bağlı olmamak ve kendi ken-
disinin patronu olmak’. Bunu 
‘kişisel tatmin ve kendi fikirle-
rini gerçekleştirme imkânı’ ve 
‘ikinci gelir olanakları’ izliyor. 
‘Aileye daha iyi uyum, boş 
zaman ve kariyer’ de diğer 
faktörler arasında yer alıyor. 
Farklı yaş grupları arasında 
önem sırası değişiyor. ‘Kişisel 
tatmin’e en fazla ilgi duyanlar 
20 -29 yaş grubundan çıkıyor. 
30–39 yaş grubunda olanlar 
‘bir işverene bağlı olmamak 
ve kendi kendisinin patronu 
olmak’ daha birincil faktörken 
40–49 yaş grubunda ise ‘ikin-
ci gelir olanakları’ öne çıkıyor.

Kendi İşine Sahip Olma 
Konusunda En Önemli Ön 
Koşul Aile Desteği                                          
Türklere göre bir iş kurarken 

en cesaret verici faktör “aile 
ve sosyal çevrenin desteği. 
Ayrıca ‘kamu finansmanı ve 
başlama kredileri’, ‘düşük 
riskli iş modelleri’ ve ‘girişim-
cilik eğitimi ve iş becerilerinin 
öğretilmesi’ de bu kararı 
destekleyen etkenler. Her beş 
kişiden biri de ‘bürokratik 
kolaylıklar’ , ‘mentorluk, iş 
ağları ile destek’ ve ‘insanlara 
başarısızlık müsaadesi veren 
bir kültür’ün iş kurmak için 
teşvik edici faktörler olarak 
kabul ediyor. 

Araştırmada bu konuyla 
ilgili çıkan ilginç bir sonuç da 
üniversite derecesi olanla-
rın ‘girişimcilik eğitimi ve iş 
becerilerinin öğretilmesi’ne 
olan taleplerinin daha yüksek 
olması.

Kendi işinin patronu olmak

Kendi fikirlerini uygulayabilmek

İkinci gelir

Aileye daha fazla zaman ayırma

İşsizliğe çözüm

39.70%

35.40%

31.60%

18.70%

14.70%

Başarısızlık korkusu

66.30%

Hayal kırıklığına 
uğramak

28.60%

İtibar kaybı

18.80%
Ağır sorumluluk 

yükü

17.20%

Ekonomik kriz 
tehdidi

15.10%
Hukuki süreçler

12%

Aileyi hayal 
kırıklığına uğratmak

19.90%
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