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• Jelentős átalakulásoknak vagyunk szemtanúi a gazdaság számtalan ágazatában: a 
kiadványunknak nyilatkozó szakemberek szerint könnyen elképzelhető, hogy a vállal-
kozói szektor soha nem lesz már olyan, mint a világjárvány előtt volt. Felsorolni is nehéz 
azokat az ágazatokat, amelyek működését teljesen felforgatta a pandémia, és nagyon 
úgy néz ki, hogy a járvány az idei évet is erőteljesen meg fogja határozni. A szakértőkkel 
beszélgetve arra kerestük a választ, hogy a vállalkozók egyrészt milyen következtetése-
ket vonhatnak le a tavalyi év tapasztalataiból, másrészt mit tehetnek annak érdekében, 
hogy felkészüljenek az idei esztendőre és „túléljék” ezt az elhúzódó válságot.

B Í R Ó  B L A N K A

A rugalmasság, az összefogás 
és a bizalom lehet a kulcsszó 
– erre a következtetésre ju-

tottunk, amikor a kiadványunknak 
nyilatkozó szakemberekkel arról 
beszélgettünk, hogyan vészelhetik 
át a gazdasági szereplők, elsősorban 
a kis- és középvállalkozások a pan-
démia okozta elhúzódó válságot. 
A szakértők egyetértettek abban, 
hogy a krízis egyre több ágazatba 
gyűrűzik be, ezt az évet pedig még 
erőteljesen meghatározza a korona-
vírus-járvány.

Elsőként a turisztikai, a vendéglá-
tóipari és a rendezvényszervező vál-
lalkozások, illetve a légitársaságok 
juthatnak eszünkbe mint a válság 
áldozatai, de a krízis folyamatosan 
egyre több ágazatra terjed ki – hívta 
fel a fi gyelmet Szabó Árpád közgaz-
dász, egyetemi tanár. Gondoljunk 
csak arra, hogy rendezvények, tár-
sadalmi, családi események hiányá-
ban az emberek kevesebbet járnak 
el otthonról, így nincs akkora szük-
ségük például új ruhára, cipőre. Ez 
nemcsak a kereskedelmet, hanem a 
gyártást is visszaveti.

Megkerülhetetlen 
a digitalizáció

Szabó Árpád szerint ilyen körül-
mények között lépéselőnyben van 
az, aki a termékeit, szolgáltatásait 
online tudja értékesíteni. A járvány 
megkerülhetetlenné tette a digitali-
zálást, ebben pedig a kis- és közép-
vállalkozásoknak is tartaniuk kell 
a lépést. Ha nem is tudnak online 
értékesíteni, olyan részletekre fi -
gyelniük kell, mint a bankkártyás 
fi zetési lehetőség biztosítása, hiszen 
a készpénzes fi zetés jóval nagyobb 
mértékben növeli a fertőzés terjedé-
sének kockázatát.

Egy másik újítás, ami hatékony-
nak bizonyult a tavalyi év fényében 
is, a termékek házhoz szállítása. 
Szintén a járvány „számlájára ír-
ható” a távmunka elterjedése, ami 
költségmegtakarítás szempontjá-
ból sem elhanyagolható lehetőség, 
hiszen ezzel bizonyos esetekben 
az irodabér is megspórolható. A 
távmunka elterjedése ugyanakkor 
nagyban befolyásolja az ingatlanpi-
acot is: a kisebb városi lakások már 
kevésbé kelendők, ezek helyett egy-
re inkább a vidéki kertes házak érté-
kelődnek fel.

„Sok múlik azon, miként alakul 
a járvány, sikerül-e megállítani a 
fertőzés terjedését az oltással” – vé-
lekedett a közgazdász. Szabó Árpád 
attól tart, hogy ha túl hangosak ma-
radnak a vírustagadók, az oltásel-
lenesek, az összeesküvés-elméletek 
terjesztői, nem sikerül elérni a szük-
séges 60–70 százalékos nyájimmu-
nitást, amire viszont nagy szükség 
lenne azért, hogy a gazdaság új 
erőre kapjon. Mindez a mindenkori 
kormány felelőssége is, amelynek 
most főként a kommunikációra kel-

lene odafi gyelnie. Azzal ugyanis, ha 
a fertőzöttek számával „riogatnak”, 
éppen ellentétes hatást érnek el: az 
emberek lassan már nem is reagál-
nak az ilyen hírekre. Ehelyett arra 
kellene fektetniük a hangsúlyt, hogy 
mennyire fontos lenne, hogy a gaz-
daság ismét akadálytalanul tudjon 
működni.

Válasszuk a helyit

Szabó Árpád arra is kitért, hogy tár-
sadalmi, közösségi szinten miként 
lehet kisegíteni a bajból a helyi vál-
lalkozókat. Ehhez elsődleges fontos-
ságú lenne, hogy amikor csak lehet, 

vásároljunk helyi termékeket. „A ba-
nánt nem tudjuk megvenni a helyi 
termelőtől, de sok minden egyebet 
igen. Bizalomra és összefogásra kell 
építeni, még akkor is, ha a bizalmat 
elnyerni nehezen lehet. Ez lesz a 
következő évek kihívása” – hangsú-
lyozta a közgazdász.

A kis- és középvállalkozóknak 
ugyanakkor azt javasolja: amellett, 
hogy egymást segítik, igyekezzenek 
megtalálni az új piaci réseket és ru-
galmasan alkalmazkodni a megvál-
tozott körülményekhez.

A partnerség 
és az együttműködés a kulcs

Az összefogás fontosságát hangsú-
lyozta Kállai Emánuel online-marke-
ting-szakértő is, aki szerint a vállal-
kozások nagyrészt csak úgy tudják 
sikeresen átvészelni ezt az idősza-
kot, ha együttműködnek. „A kis- és 
középvállalkozások esetében az erős 
partnerség és egymás segítése felér-
tékelődik” – szögezte le. A szakértő 
úgy véli, hogy a koronavírus-jár-
vány gerjesztette hullám 2021-ben 
is éreztetni fogja hatását a gazda-
ságban, és több idő kell ahhoz, hogy 
újra beinduljon a működése.

Kállai Emánuel szerint a változá-
sok éve lesz az idei, ezek az átalaku-
lások pedig először globális szinten 
mutatkoznak meg. Kína például már 
egy ideje nehezen és drágán tud ter-

mékeket szállítani Európába, emiatt 
a belső piacon kénytelen volt árat 
emelni, amire még rátesz egy lapát-
tal a világszinten jelentkező konté-
nerhiány. Az európai termékek így 
versenyelőnybe kerültek a kínaihoz 
képest. Az európai vállalatok vagy 
jóval drágábban jutnak hozzá a kí-
nai termékekhez, vagy meg sem 
kapják azokat, így „hazai”, európai 
terméket választanak. Ennek követ-
keztében felértékelődik a kapcsolat-
rendszer és az információ.

Az információ mint valuta

„Nagyon fontos, hogy egy vállalko-
zó jó kapcsolatot ápoljon a partne-
reivel, a beszállítóival, különböző 
cégekkel, mert így több forrásból jut 
áruhoz és jobban ki tudja szolgálni 
saját ügyfeleit” – magyarázta a mar-
ketingszakértő. Szerinte a jó kap-
csolatokat fontos fenntartani még 
akkor is, ha éppen nem vásárolunk 

attól a cégtől terméket vagy szolgál-
tatást, de kapcsolataink révén idő-
ben értesülhetünk a változásokról. 
A piac működéséről a „business to 
business” típusú kapcsolati hálón 
keresztül lehet minél többet megtud-
ni. Honnan lehet egy adott terméket 
beszerezni? Melyik gyártónak van-
nak termelési nehézségei? Melyik 
cégnek van bőséges raktárkészlete? 
Ilyen kérdésekre kaphatunk gyor-
san választ egy hatékony kapcsolati 
hálónak köszönhetően. A folyamato-
san változó világban pedig a piacra 
vonatkozó információ már-már meg-
fi zethetetlen.

A kapcsolati hálót korábban több-
nyire személyes találkozásokkal ala-
kították, erősítették a vállalkozók. 
Beült az üzletember az autóba, eluta-
zott Magyarországra vagy Bukarest-
be, és találkozott a beszállítóival. A 

járvány kitörése után erre már nem 
volt lehetőség, és a kapcsolattartás 
nagy része átkerült az online térbe. 
„Ez valamilyen szinten jót tett, hi-
szen lehetőséget nyújtott arra, hogy 
kevesebb utazással, határok nélkül 
működhessenek a kapcsolatok. Ez 
pedig azt eredményezte, hogy a kap-
csolatok száma növekedni tudott. Ha 
nem kellett órákat eltölteni utazással, 
le lehetett bonyolítani több telefonos 
vagy online beszélgetést a partnerek-
kel” – részletezte Kállai Emánuel. Azt 
tapasztalja, hogy most már kezdenek 
visszatérni a személyes találkozá-
sok, de sokan megtanulták, hogy ez 
online is működhet. „Barátságokat 
is jobban lehet személyesen ápolni, 
ám az online rásegít, a kettő fi nom 
egyvelege működik a legjobban” – 
vélekedett.

Erősödött az online eladás

A járványhelyzet eladói oldalon 
is érezteti hatását: tavaly március 
óta jelentősen megnőtt az online 
eladások száma, illetve a fi zikai ér-
tékesítés egy része átvándorolt az 
internetre. Amikor tavaly tavasszal a 
plázák bezártak, a divatpiac teljesen 
átment az online térbe, illetve szá-
mos ágazat kénytelen volt ott meg-
erősödni, ilyen például a vitaminpi-
ac. Ez a vásárlói viselkedés beépült a 
köztudatba: a kényszerűség miatt az 
emberek jó tapasztalatokat szerez-
tek az online vásárlás terén, amit így 
biztonságosnak tartanak, és máskor 
is élnek a lehetőséggel.

Kállai Emánuel arra számít, hogy 
ez a viselkedésforma valamilyen 
szinten megmarad. Az a tapasztalat, 
hogy ha adott időn belül bejön száz 
új ügyfél, aki eddig nem vásárolt in-
terneten keresztül, mintegy tíz benn 
marad a rendszerben, vagyis szo-
kásává válik, hogy például havonta 
online rendeli meg a vitaminjait, 
nem a gyógyszertárban vásárolja. 
Az elmúlt időszakban új webáruhá-
zak jelentek meg, ezekre pedig ér-
demes partnerként, nem pedig kon-
kurenciaként tekinteni. „Van egy új 
webáruház, amelynek harminc ter-
méke van. Ajánlhatjuk, hogy értéke-
sítse a mi termékeinket is, ehhez az 
árut sem kell fi zikailag bevinni, hi-
szen ha megvásárolják, kiküldöm az 
én raktáramból, az én készletemből. 
A hasonló partnerségekben nagy 
potenciál rejlik. Ha kötünk egy jó 
szerződést, már nem versenytársak, 
hanem partnerek vagyunk” – ma-
gyarázta a szakértő.

Nehéz lesz a felszínen maradni
Összefogással, hatékony kommunikációval válaszolhatnak a vállalkozók az idei kihívásokra

Érdemes folyamatosan ápolni 
az üzleti kapcsolatokat. 
A vállalkozás szempontjából is 
fontos információk birtokába 
juthatunk az értékes kapcsolat-
rendszer révén

▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y

A járvány megkerülhe-
tetlenné tette a digita-
lizálást, ebben pedig a 
kis- és középvállalkozá-
soknak is tartaniuk kell 
a lépést.




