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A versenyképességrıl szinte minden nap szó esik, szót ejtünk, sokszor nem is tudatosan, 
nem is tudjuk, hogy most éppen ezt tárgyaljuk. Hiszen ma a KKV szektor szinte valamennyi 
vállalkozása naponta felhasználja az erre vonatkozó szakmai ismereteit, tapasztalatait, bár 
sokszor nem is gondol arra, hogy éppen a versenyképességrıl, a versenyképességet 
meghatározó elemekrıl, tényezıkrıl beszél.                  

Az írásban fıként azokat a versenyképességi tényezık vannak megemlítve, jellemezve 
részletesen, amelyeket csak akkor tudunk vállalkozásunk számára versenyelınnyé tenni, 
ha kialakítjuk, megvalósítjuk az együttmőködés egyre magasabb formáit.  Az 
együttmőködés a versenyképesség egyik meghatározó tényezıcsoportja 

Ide tartozik ennek három lényeges formája : a kooperáció, a koordináció és az integráció. 

Ez a fajta kapcsolat három megjelenési formája egymásra épül, hiszen a vállalkozások 
együttmőködésének, kapcsolatuk szorosságának, növekedésének szinte természetes 
következménye.  

Sok vállalkozás nem tudja, nem is gondolja, hogy mennyi elınye származik, származhatna 
ebbıl neki és a vele kapcsolatot kialakító másik, vagy a többi vállalkozásnak is.  

A kapcsolatok szerepe 

Gondoljuk csak végig: ezzel a kapcsolatrendszerrel nemcsak a hátrányaik csökkenhetnek 
vagy megszőnhetnek, hanem elınyeik származhatnak, eredhetnek, sıt növekedhetnek a 
versenytársakkal szemben. Ez persze nemcsak a KKV-ra igaz, hanem a nagy hazai és 
nemzetközi, multinacionális vállalatokra is. 

Talán ezt kellene elıször is tisztázniuk a piacra lépı, adott gazdasági tevékenységet végzı 
KKV vállalkozásoknak. Az egyik legnagyobb hiba a KKV-k  mőködésének során, hogy 
túlnyomórészt azt sem tudják, hogy mit nem tudnak. Ez a mondat egy kicsit 
nyakatekertnek tőnik, de ennek megoldása az egyik kulcsa a sikerességüknek. 
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Ugyanis ha a vállalkozások ismernék, amit a legtöbbjük nem ismer – és ezek alapján 
megtanulnák, leképeznék mindezeket a saját vállalkozásukra – hogy mi a vállalkozások mikro 
és makro környezete, ezek hogyan jelentenek számukra – makro esetben – 
megváltoztathatatlan adottságot és – mikro esetben – megváltoztatható körülményeket, már 
ebben az esetben is egészen másként értelmeznék a piacbeli pozíciójukat és a jövıbeli 
lehetıségeiket. Hiszen a közeli és távoli üzleti jövıjükre irányuló tervezésüknek alapvetı – a 
sok egyéb melletti – feltétele éppen ezeknek az ismerete és a megfelelı adaptálása a 
vállalkozásukra. A SWOT elemzésnek, mint alapvetı vállalkozási iránymutatónak, 
kiindulópontnak elengedhetetlen feltétele mindezek ismerete. 

Igazából ezek azok a kiindulópontok , amelyek megmutatják, a figyelmünket arra 
összpontosítják, hogy miben is különbözünk és mi szükséges ahhoz, hogy olyan 
eredményesek legyünk, lehessünk, mint a nagy cégek.  

A vállalkozásunkat befolyásoló tényezık 

A vállalkozásunkra ható és meghatározó, befolyásoló makro és mikro tényezık, a SWOT 
elemzés ismerete már kialakítja a megfelelı gondolkodásmódot és felhívja a figyelmet a 
különbségekre a nagy cégekkel szemben.  

Miben is különbözünk, mitıl jobb egy nagy cég? 

Kézen fekvı, világos és látható: megfelelı nagyságú tıkeállomány, versenyképes szervezeti 
háttér és felépítés, HR, kapcsolatrendszer, kompetenciák, irányítás, kontrolling, az 
értékteremtı folyamatok ismerete és optimalizálása, stb. Ezek alapvetıen szükségesek, hogy 
felvegyék a versenyt és eséllyel helytálljanak az eredményességet illetıen, méghozzá 
fenntartható módon. 

Ezért van olyan nagy szükség az együttmőködésre, mert ez alapozza meg, hogy a fentiek 
kialakítható és megvalósítható célokká váljanak, hiszen egyedül, külön-külön egyik cég sem 
tudja megvalósítani, így már vesztes pozícióból indul, még csak esélyük sincs.  

Egyéb versenyelınyök, hátrányok  

A fenti hátrányoknak természetes következménye lesz ezek után a piacból való egyre kisebb 
mértékő részesedés, hiszen a nagy cégeknek a fentiekben csak részben felsorolt eleinte 
„csak”abszolút elınyök késıbb egyre jobban, egyre nagyobb mértékben és biztosabban 
válnak meghatározóvá. Emellett a KKV cégek relatív elınyei – ha egyáltalán voltak – 
fokozatosan eltőnnek.  

Azaz akinek eleinte nagyobb volt az elınye, azoknak mindez egyre nagyobb lesz ez a 
késıbbiek során. Ennek az egyik oka éppen az, hogy a fentiek ismeretének hiányával mőködı 
kkv cégeknek, vállalkozásoknak nemcsak a nagy cégekkel szembeni abszolút hátrányai 
nınek, hanem a relatív elınyei – már ha egyáltalán voltak – egyre jobban csökkennek. Hiszen 
ha az Adam Smith és David Ricardo neve által fémjelzett abszolút és relatív elınyök elve 
szerint gondolkozunk, akkor láthatjuk, észrevehetjük, hogy nemcsak abszolút, de a relatív 
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elınye sincs és nem is lesz, egész pontosan egyre rosszabb pozíciója lesz ezek miatt a KKV 
vállalkozásoknak.  

Az abszolút elınyök  

Adam Smith gondolatmenete szerint a külkereskedelem hatására a piacok kibıvülnek, így az 
országok jobban ki tudják használni a rendelkezésükre álló termelési tényezıket. Ez 
pedig a termelt termékek nagyobb volumenéhez vezet, aminek következtében javul a 
nemzetek jóléte. A nemzetközi munkamegosztás alapjául szolgál az gondolat, hogy az 
országoknak azon termékek termelésére kell szakosodniuk – és jelenti számukra az abszolút 
elınyt – amelyeket a legolcsóbban állítanak elı a kereskedelmi partnereikhez képest, és 
azokat kell importálnia, amelyeket drágábban tudnak megtermelni, mint valamelyik 
partnerük. 
Az elmélet hiányossága, hogy nem tér ki arra az eshetıségre, ha egy ország mindent 
olcsóbban tud megtermelni, mint egy másik. Erre a problémára David Ricardo adott választ a 
komparatív elıny modelljében. 

A relatív elınyök 

A komparatív (viszonylagos) elıny elméletét David Ricardo fogalmazta meg. Az elmélet 
arra az esetre világít rá, amikor két azonos terméket termelı két ország közül az egyik ország 
mindkét terméket hatékonyabban tudja elıállítani, mint a másik. Ebben az esetben akkor 
érhetik el a legnagyobb kibocsátást, ha a hatékonyabban termelı ország azt a terméket 
állítja elı, amelyikben nagyobb az elınye. 

Ezek után már kvázi ellehetetlenül a kkv cégek helyzete, de a legjobb esetben is csak egy 
szolid, kis piaci résszel és ennek következtében csak kicsi eredményességgel kell, hogy 
megelégedjen. 

Mindezek alapján kimondhatjuk :  

Az együttmőködéssel sikeresebbek lehetünk 

Szükséges és elengedhetetlen feltétel az együttmőködés és ezeknek a különbözı – az 
általam felvetett – fajtái 

- a kooperáció, amely az együttmőködés olyan elsı olyan formája, ahol érzik a felek, 
hogy szükséges kicserélni a tapasztalatokat, elképzeléseket és együtt oldanak meg 
feladatokat, együtt végeznek gazdasági tevékenységeket.  

- a koordináció, azaz a tevékenységek, programok összehangolása.  
- és az integráció, azaz egy közösen kialakított és minden benne résztvevı számára 

magasabb szintő és eredményesebb egészben, egységben való részvétel, 
tevékenykedés. 

Mindezek egymással karöltve, az együttmőködés egyre mélyebb, szorosabb megjelenése, 
kialakulása következtében jelennek meg a KKV vállalkozásoknál (is).  
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Mindezek alapján érthetı meg könnyen és gondolkodhatnak el a KKV cégek arról, hogy 
tulajdonképpen ki is, kik is a versenytársai és kivel, kikkel kell, kellene, és kölcsönösen 
hasznos lenne együttmőködni.  

Ugyanis a KKV cégeknek a fı versenytársai nem a környezetükben levı, hasonló 
gazdasági tevékenységet végzı ugyanolyan, vagy hasonló kis és közepes vállalkozások, 
hanem a nagy gazdasági erıfölénnyel rendelkezı hazai és nemzetközi cégek. 

Ennek megfelelıen viszonylag „egyszerő a megoldási képlet”: azt és úgy kell tennünk a 
fenti, versenyképességet meghatározó tényezıkkel, amit és ahogy teszik ezt a nagy cégek, 
hiszen valóban ezek miatt van óriási szakadék a két vállalkozási tömb – eredményessége – 
között.  

A kkv szektor ismertsége, elismerése az EU-ban (is) 

A XX. század végén, az 1990-e évektıl kezdték felismerni, hogy a kis- és 
középvállalkozások kulcsszerepet játszanak a gazdasági életben. Ezt igazolja az Európai 
Tanács 2000-ben Lisszabonban tartott csúcstalálkozóján megfogalmazott stratégiai 
program, amely a folyamatos gazdasági növekedést, az innovációt és alkalmazását, a tudás-
alapú tevékenységeket, az állampolgárok jólétének emelését és a munkanélküliség legyızését 
tőzte ki célul. Mindezek megvalósításában komoly szerepet szán a KKV szektornak.   

A kkv szektor speciális versenyelınyei 

Már az 1980-as években is egyre többen hangsúlyozták a KKV speciális elınyeit, amelyek 
néhány fontos elemét azért venném sorba, mert ezek ma is aktuálisak és nagyon jól 
hasznosíthatók; 

Kevésbé bürokratikus a szervezeti felépítésük (sokszor jóval egyszerőbb és célszerőbb). A 
technikai fejlıdésben sokszor élen járó (sokak figyelmét elkerülı) szerepet játszanak. 
Például az egyedi alkatrészek, anyagok innovációja révén. Ezeknek a technológiáknak, 
termékeknek sokszor viszonylag szők és speciális piaca a nagy multinacionális vállalatok 
számára nem vonzó terep.  

Általánosságban elmondható, hogy a kkv-k elınyei közé tarozik a fıként a gyors, rugalmas, 
és sokszor hatékonyabb reagáló-képességükben rejlenek. Az értékteremtı folyamat során 
az értékláncon belül jelentıs nyereséget biztosító réseket találhatnak és találnak is.  

Az 1970-es években a kis és középvállalatok nemzetközi integrálódását egy egyszerő, 
lépésrıl lépésre történı folyamatként tételezték fel. Úgy vélték, hogy egy kis cég elıször a 
hazai piacon mőködik és csak késıbb, megfelelıen megerısödve, számottevı növekedést 
követıen lép ki a nemzetközi piacokra.  

Ezeknek a véleményeknek teljesen ellentmondva a 90-es években egyre erısödött, elıtérbe 
került az a személet, mely szerint a kkv-k nemzetközi integrálódása nem egy hosszú, 
fokozatos fejlıdés eredménye, hanem – fıképpen egy exportláncba bekapcsolódva – 
ugrásszerően, hirtelen, akár egyetlen lépés eredménye is lehet. 
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A kkv szektorbeli vállalkozások mőködési feltételei 

Egy vállalkozás indulásának, mőködésének alapvetı feltétele a pénztıkével való 
ellátottsága, amely finanszírozása történhet saját vagy idegen forrásból. 

A magyar állam kkv fejlesztés politikai céljai a kkv: 

- Jövedelemtermelésének növekedése, megközelítése és egy idı után elérése a fejlett EU 
tagállamok szintjének 

- Foglalkoztatottainak létszám növekedése, humán tıkeállományuk minıségének javítása 

- A vállalkozásindítási és mőködtetési tranzakciós költségeinek csökkentése és alacsonyan 
tartása 

- Innovációs készségének erısítése 

- Technológiai fejlesztésének ösztönzése 

- Tıkefelhalmozásának növekedése, bele értve a tıkeállomány technológiai értelemben vett 
korszerősítését.  

- Növekvı részvétele a pénzügyi közvetítésben 

- Menedzsment funkcióinak hatékonyabb ellátása 

- Az alkalmazandó szabályozási környezetének kialakítása és folyamatos javítása.  

A siker „titkai” 

A siker egyik fı kulcsa az alkalmazkodás a hazai és egyre inkább a nemzetközi porondon is, 
az ezekkel kapcsolatos trendek folyamatos figyelése, alkalmazása, adaptálása, és a gyors, 
megfelelı reagálás. 

Minden résztvevınek alkalmazkodnia kell az üzleti világban folyamatosan megjelenı új 
kihívásokhoz, amelyek többek között a következık:   

- Globalizáció, amely miatt a vállalkozásoknak növelni kell tanulási és együttmőködési 
képességüket és megfelelni, kiigazodni és megfelelıen alkalmazkodni a mai bizonytalan, 
bonyolult világban, útvesztıben. 

- A profit, a nyereség további növelése különleges kihívások elé állítja a vállalkozásokat és 
elıtérbe kerül a kreatív, innovatív munkatársak alkalmazása.  

- Új technológiák bevezetése, amelyeket a kor követelményeinek megfelelıen hasznosítsák, 
és értéknövelı hatásuk legyen.  

- A szellemi tıke. A tudás, mint versenyelıny alkalmazása. Olyan munkaerı alkalmazása, 
akik nyitottak az újdonságok, újítások felé és hajtóerıt jelentenek.  
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- Folyamatos változás. Ez egyrészt az állandó változásokhoz való igazodást, másrészt az 
állandó változtatásra való hajlamot, harmadrészt pedig a mindezek eléréséhez szükséges, 
gyors és folyamatos tanulásra hajlamos és képes munkatársak alkalmazását jelenti. 

Mindezek alapján válik érthetıvé, hogy az említett együttmőködési formák: a 
kooperáció, a koordináció és az együttmőködés, mint az együttmőködés egyre fejlettebb és 
szorosabb formáinak kialakítása miért döntı fontosságú. 
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