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KOMPARATÍV KAPITALIZMUS 

12. hét 

Vállalati stratégiák, vállalkozók, 
a piacfejlıdés típusai 

Laki Mihály 

Szocializmus – kapitalizmus: különbségek 

A szocialista gazdaságban a termék és szolgáltatás piacok az esetek nagy 

többségében nem jutottak el a tartósan kiszámítható mőködés állapotába.  

A rendszerváltás idıszakában különbözı távolságra voltak ettıl az állapottól 

A rendszerváltás után megszőntek a tartósan rendezett piacok létrejöttét 

akadályozó tényezık (elsısorban a politikai kockázat hullámzásai) 

A piacfejlıdés szakaszai  

Szakaszok Régi termék piaca Új termék piaca

Beáramlás A piac vagy más piacok régi és új 
szereplık

Új szereplık + más piacok 
régi szereplıi

Piaci zavar A régiek és az újak + 

alkalmi és a stratégiai szereplık 
ellentéte

Az alkalmi és a stratégiai 
szereplık ellentéte

Konszolidálódás Az alkalmi-megbízhatatlan szereplık 
(egy részük) kiszorul

Megalakulnak, újraszervezıdnek a 
vállalkozói érdekvédelem 
és koordináció szervezetei

Az alkalmi-megbízhatatlan 
szereplık (egy része 
kiszorul

Megalakulnak a 
vállalakozói érdekvédelem 
és koordináció új 
szervezetei

Szakaszok Régi termék piaca Új termék piaca

Beáramlás A piac vagy más piacok régi és új 
szereplık

Új szereplık + más piacok 
régi szereplıi

Piaci zavar A régiek és az újak + 

alkalmi és a stratégiai szereplık 
ellentéte

Az alkalmi és a stratégiai 
szereplık ellentéte

Konszolidálódás Az alkalmi-megbízhatatlan szereplık 
(egy részük) kiszorul

Megalakulnak, újraszervezıdnek a 
vállalkozói érdekvédelem 
és koordináció szervezetei

Az alkalmi-megbízhatatlan 
szereplık (egy része 
kiszorul

Megalakulnak a 
vállalakozói érdekvédelem 
és koordináció új 
szervezetei
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A vállalkozók piaci stratégiájának típusai 

• Alkalmi – stratégiai 

• Helyi – nemzeti – nemzetközi piac szereplıje 

• Egy piac – több piac szereplıje 

• Magyar – külföldi tulajdonosi többségő 

Vállalati növekedési stratégiák 

• Növekedést hárító 

• Növekedést tervezı 

• Sodródó – szakaszosan növekvı 

• Kooperáló – szövetkezı 

Induló állapot 
Átalakuló piac: a régi szereplık  

Tulajdonforma Átalakul Megszőnik
Tovább 

mőködik

Állami nagyvállalat XXX X X

Nagyszövetkezet X XX

Kisszövetkezet XX X
Hibridek XX XX
Hagyományos 
kisipar, 
kereskedelem

XX

Második gazdaság X X

Tulajdonforma Átalakul Megszőnik
Tovább 

mőködik

Állami nagyvállalat XXX X X

Nagyszövetkezet X XX

Kisszövetkezet XX X
Hibridek XX XX
Hagyományos 
kisipar, 
kereskedelem

XX

Második gazdaság X X
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Induló állapot 
Újonnan szervezıdı piac, 
a piacra lépı (új) szereplık  

A piaci zavarok fontosabb okai 

• Eltérı piaci kultúrák 

• A kivételes piacbıvülési lehetıségek kifulladása 

• Finanszírozási nehézségek 

• Adóterhek 

• Az állami szabályozás zavarai  

• Sodródás, üzleti terv hiánya 

A konszolidált piacok 

A piac konszolidálódása törékeny és változó állapot, amit megzavarhatnak: 

• Új belépık (késın érkezık) 

• A piac viszonylagos telítıdése 

• Technikai újítások (helyettesítı termékek) 

• Az állami szabályozás módosulásai 

• A monetáris politika változásai 

Tulajdonforma Megalakul Átalakul
Tovább 

mőködik új 
piacon

Állami vállalat X X
Hagyományos kisipar, 
kiskereskedelem

X

Új vállalkozás X

Külföldi többségi tulajdonú
vállalat

X X

Tulajdonforma Megalakul Átalakul
Tovább 

mőködik új 
piacon

Állami vállalat X X
Hagyományos kisipar, 
kiskereskedelem

X

Új vállalkozás X

Külföldi többségi tulajdonú
vállalat

X X
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A gazdasági válság jellegzetes  
vállalati tünetei 

• Forgalomcsökkenés 

• Készletnövekedés 

• Növekvı tartozás  

• Áresés 

• Beruházások halasztása, törlése 

A válságelhárító módszerek  

Megoldás

• Áremelés                                             

• Forgalomemelés

• Piacváltás

• Termékváltás

• Szervezeti átalakítás

• Létszámcsökkentés

• Beruházások törlése
Halasztás

• Készletre termelés

• Vállalatközi kényszerhitelezés

• Közterhek befizetésének halasztása

Megoldás

• Áremelés                                             

• Forgalomemelés

• Piacváltás

• Termékváltás

• Szervezeti átalakítás

• Létszámcsökkentés

• Beruházások törlése
Halasztás

• Készletre termelés

• Vállalatközi kényszerhitelezés

• Közterhek befizetésének halasztása
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