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Farkas J. György* 
A HAZAI KIS-
ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 
HELYZETE ÉS 
EU-CSATLAKOZÁSI 
PROBLÉMÁI 

A hazai kis- és középvállalkozások (KKV) helyzete és problémái az EU-felkészülés tekintetében, azaz 
az EU-tagságra való alkalmasságukat nézve valószínűleg rosszabb, mint a KKV-k általános helyzete. 

Kétségtelen, hogy a tíz év óta folyó EU-felkészülésnek ebben a szektorban is mutatkoznak eredmé
nyei. Amint általában sem igaz, hogy kétféle vállalkozó van: sikeres vagy sikertelen, itt ez nemcsak külö
nösen érvényes, de inkább azt lehet mondani: egyelőre sokkal több vállalkozó lemaradón, felkészület
len, tapasztalatlan, és bizonyos félelemmel várja az EU-csatlakozást, mint amennyiről azt lehet mondani, 
hogy sikeresen alkalmazkodik. 

A vállalkozók számos feladatot, problémát megoldottak ugyan, de a sikeresek is gyakran számolnak be 
kudarcokról, és fordítva. A következőkben ebből az utóbbi megközelítésből induljunk ki . 

A kisvállalkozó bizonytalanságai, vagy kifejezetten a „negatív élményei" jellemzően négy területen 
jelentkeznek: 

• szubjektív - emocionális (érzelmi) tapasztalatok: ilyen például a vevőkkel, üzleti 
partnerekkel, versenytársakkal kapcsolatos viszony romlása, problémái; 
• tárgyi/dologi problémák, beleértve az információt és a szervezést, illetve például az 
érdekképviseletet: ilyen különösen, ami a termékeivel, gyártmányaival, az alkalmazott technológiával 
kapcsolatos, vagy például a csomagolással, minőséggel stb.; 
• idő- és időzítési problémák: a kisvállalkozók többségre szinte állandóan időszűkében van és 
határidők közé kényszerítve érzi magát - egyrészt minden újabb elkerülhetetlen időtényezőt, amellyel 
foglalkoznia kell, járulékos gondként fog fel, másrészt mint vállalkozó jellemzően nem 
gondolkozik távlatokban - legfeljebb egy évre, 
• pénz: minden vállalkozó állandó és központi problémája, vagy problémaforrása, 
természetesen a pénz - tőke - szűkössége, vagy kifejezetten a hiánya. 

Megjegyzés: a negyedikként felsorolt tényező, a pénz tulajdonképpen a második, azaz a dologi 
problémák közé sorolható, ám a vállalkozó szempontjából nyilvánvalóan önálló életet élő, független 
tényezőként vehetjük számításba. 

* FarkasJ. György a közgazdaságtudományok kandidátusa, a PREUTAKTFarkas Bt. ügyvezetője. 



Az említett bizonytalanságok átélésével, kezelésével kapcsolatban nem téveszthető szem elől több -
lényegében pszichológiai - tényező: 

• a bizonytalanságot okozó/kiváltó jelenségek és a konkrét problémák jellemzően nem egyszerre 
és nem egyforma súllyal jelentkeznek; 
• a vállalkozó általában nem azonosítja őket, és elsősorban alkalmi megoldásokkal igyekszik 
„megoldani" azokat, 
• különbség van az „igyekszik megoldani" és a valóságos megoldás között, ami az esetek 
többségében megbosszulja magát: 

eljöw ugyanis azaz idő, illetve a problémáknak, feladatoknak olyan kritikus tömege halmozódik fel, 
amikor, illetve amellyel már nem tud eredményesen megbirkózni. 

1. ábra 

A vállalkozó rémálma: a kudarcélményektől a válságig ... 



Hogyan reagál a vállalkozó? Szükségszerűen lépésenként, alkalmanként reagál a mindenkor legsür
getőbben felmerülő problémára, nagyjából a következőképpen: 

2. ábra 

A vállalkozás vezetése: tanulás a válságokból 
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1. az első probléma felvetődésekor valószínűleg leginkább egyfajta fokozott vevőorientáció köti le a 
figyelmét, hiszen ezt érzékeli a leginkább közvetlenül, 

2. egy következő válságtünet miatt napirendre kerülnek bizonyos tárgyi / dologi, technikai természe
tű változtatások, 

3. a problémák újabb halmozódása miatt foglalkozni kezd például a vállalatszervezés más formáival, 
eszközeivel, 

4. azután elkerülhetetlenül a figyelme középpontjába kerülnek a pénzügyi kérdések (ha eddig még 
talán nem is), 

5. egy következő fázisban rákényszerül, hogy foglalkozzon valamiféle tervezéssel, megkíséreljen 
például új időtávlatokra gondolni, és arra szisztematikusan készülni. 

• • * 



Az EU-csatlakozásra való felkészüléssel kapcsolatban az elnmondottakhoz hasonló tipikus válságokokat 
- többéves, folyamatosan végzett vállalati felmérések tapasztalatai alapján - különösen a következő prob
lémák váltják ki: 

• információs válság, 
• önismereti - azonosítási válság, 
• környezetismereti válság, 
• finanszírozási válság, 
• félelem, illetve irtózás a távlatoktól, 
• bizalmatlansági válság. 

A kis- és középvállalkozók körében az EU-felkészülés, illetve a folyó alkalmazkodás bizonyos jellem
ző magatartási modell megvalósulásával jár együtt - ennek megfelelő következményekkel. Ezt röviden a 
következők szemlélteik. 

Az EU-csatlakozási felkészülés problémái és következményei: 

Konkrét, szakmaspecifikus információk hiánya •=> panasz és/vagy tudatlanság 

Vállalatvezetési ismeretek és tréning hiánya <=> ösztönös cselekvés 

Tőkehiány •=> spórolás minden befektetéssel 

Tartalékhiány >=> ad hoc cselekvés 

Támogatás, ösztönzés hiánya ^> parciális, elszigetelt, parttalan 

A tapasztalatokon túl, az EU-tagsággal járó, vagy attól remélt, azzal kapcsolatban „beígért" lehetőségek 
emiatt szintén sajátos módon csapódnak le a KKV-körben. 

Az EU-csatlakozás lehetőségei és a jelenlegi helyzet: 

Új partnerek, piacok és forráslehetőségek 

Konszolidált szabályrendszer 

Kalandorkodás helyett tervezett 
vállalatvezetés 

Egyénieskedés helyett szakmai és 
egyéb csoportműködés 

Önfenntartás helyett piacorientáltság 

A „small is beautiful" erényeinek érvényesítése 

Spillover hatás (bedolgozói, alvállalkozói 
rendszerek) 

^ ígéret (növekvő valószínűséggel) 

lehetőség (szinte hihetetlen) 

^ nagyon lassan alakul 

^ lassan fejlődik (?) 

^ várat magára 

rz^ egyelőre a „big is beautiful" 

rz^ sebezhetőség, alárendeltség 

Milyen feltételei vannak egy érdemi, tömeges fordulatnak ebben a vállalkozói körben? Akövetkező öt 
tényező nyilván nem kizárólagos: csak azokra a jellemző összetevőkre mutat rá, amelyek nagy valószínű
séggel a hazai kis- és középvállalkozók legnagyobb tömege számára vállalkozói magatartásának megválto
zását eredményezhetik. 



A fordulat lehetőségének feltételei 

Intézkedés Eredmény, következmény 

Konkrét, szakmaspecifikus információk n$ 

Vállalatvezetési ismeretek és tréning oktatása rz^ 

Forrásjuttatás ^ 

Tartalékképzés lehetővé tétele ^ 

Támogatás, ösztönzési eszközök ^ 

szakmatudatos, célirányos felkészülés 

spontaneitás helyett szervezett felkészülés 

befektetési kedv erősödése 

rövid távú helyett középtávú alkalmazkodás 

mobilizálás, versenykeltés a felkészülésben 

Kitérő: a vállalkozói szinten fentiekben leírt magatartásmódén nem feltétlenül kisvállalkozói külön
legesség: nemzetközi kutatások nagyvállalati körben is gyakran kimutatnak bizonyos mértékben hasonló, 
válságokon keresztül vezető fejlődési trendet. 

3. ábra 
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2. fázis 3. fázis 4. fázis 5. fázis 
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Fiatal Érett 

A vállalatvezetés nemzetközi szakirodalma és a tanácsadók a fentiekhez - a diagnózison túl - elég 
sokszínű és gazdag megoldási javaslatokat is fűznek, mint pl . azokat az általában is ismert vezetési eszkö
zöket, módszereket, amelyekkel az egyes válságcsúcsokban a különböző cégek eredményesen működ
tek. Ilyen jellemző módszerek: 

• összpontosítás az alapvető képességekre, 
• reengineering, 
• minőséggazdálkodási rendszerek (TQM), 
W benchmarking, 
• bérezés teljesítmény alapján, 
• stratégiai szövetségek keresése-létesítése, 
• növekedési stratégiák, 
• vevői elégedettség mérése, 
• vízió és misszió, 
• stratégiai tervezés. 



Mindezek persze a kisvállalkozók számára nem alkalmazhatók vagy adaptálhatók automatikusan. Csu
pán jelezni kívántam, hogy nem vadonatúj, vagy tökéletesen ismeretlen problémával állunk szemben -
tehát megoldások, példák is rendelkezésre állnak. 

• * • 
Befejezésül, néhány műhelyjavaslat a kis- és középvállalkozói EU-felkészülés támogatására, amelyek 

megvalósításában már a szervezeti, intézményes környezetnek is kulcsszerepe kell hogy legyen: 

• Országos EUFIT program (oktatás, tréning, tanácsadás az osztrák EU-csatlakozás előtt kifejlesztett 
„eurofit" program mintájára), 
• EUFIT-minősítés (oklevél) - az ösztönzés egyik eszközeként, 
• Web- és írott szaktájékoztatás, 
• Forrásmegnyitás projekthitelezésre, 
• Szervezett felkészítési és működési tanácsadás. 


