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Pénzes Ibolya Rózsa

A marketing szerepe a kisvállalkozások innovációjában

1. Bevezetés

A vállalkozások körében az innováció eltérő körülmények között, és eltérő módon
jelenik meg. A téma több szempontból is vizsgálható, a kutatások kiemelt területe a
vállalati tevékenység folyamatos fejlesztésének hátterében meghúzódó okok feltárása, a
környezet állandó változásának és elemeinek beazonosítása annak megállapítása céljából,
hogy azok jelenlegi állapota és előre jelezhető változásai lehetőséget mutatnak-e a piaci
pozíció javításában, vagy veszélyt jelentenek annak megőrzésében. A vállalati innováció
gyakorlatának különbsége több okra vezethető vissza, amelyek közül néhányat kiemelve
megállapítható, hogy
- a vállalati környezet változása és a vállalati innováció intenzitása között szoros és

azonos irányú kapcsolat van,
- az innováció célja alapvetően függ a vállalkozás, illetve az üzletág piaci pozíciójától,

relatív piaci részesedésétől és attól, hogy a vállalkozás életciklusának mely
szakaszában jár,

- az innováció mértékét és eszközeit a vállalat tevékenysége és erőforrásai döntően
meghatározzák.

A kisvállalkozások innovációorientáltsága fenti tényezők szempontjából sajátosságokat
mutat. A veszélyt jelentő környezeti elemek a kisvállalkozásokat intenzívebben fenyegetik,
mivel piaci pozíciójuk általában instabil, az adott környezeti elem általuk nem, vagy kevésbé
befolyásolható és erőforrásaik jóval kisebb mértékben teszik lehetővé a veszélyek elhárítását,
illetve a lehetőségek kihasználását. Ebben a helyzetben számukra az innováció rövidtávon
elsősorban a veszély elhárítását, hosszú távon pedig a lehetőségek kihasználásával piaci
pozíciójuk javulását, relatív piaci részesedésük növekedését eredményezheti.

A marketinginnováció a vállalat- és tevékenységfejlesztés sajátos területe, az innováció
céljaként meghatározott piaci pozíció javítása a marketing mix vevő- és versenytárs-
orientáción alapuló tudatos fejlesztésével valósul meg. Az egyes eszközök fejlesztésének
mértéke, alkalmazásuk módja rövid és hosszú távú célok által meghatározott és erősen
függ a marketingkörnyezet változásától. E tanulmány keretében kiemelten foglalkozom a
Jász-Nagykun-Szolnok megye FMCG piacán működő kisvállalkozások marketinginno-
vációjával.

A megye élelmiszer kiskereskedelme az elmúlt években jelentős mértékben átalakult,
amely érintette a megyeszékhely kereskedelemét is. Ezek a változások részben igazodtak
a hazai kereskedelem átalakuló struktúrájához, de olyan sajátosságokat is magukon
hordoznak, amelyeket az alföldi településszerkezettel jellemezhető megye kereskedel-
mének hagyományaira és korlátozott lehetőségeire vezethetők vissza. A megye és a
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megyeszékhely FMCG piacára a hárompólusú piaci szerkezet jellemző. A hazai
üzletláncok közül Szolnokon kiemelkedő a Coop üzletlánc, amely mellett azonban
megjelent a CBA Kereskedelmi Kft és a kisebb láncok üzletei is (Reál, Privát). A
multinacionális üzletláncok közül kezdetben a diszkont láncok (Plus, Penny Markét) láttak
lehetőséget ezen a piacon, később a magasabb igényeket kielégítő üzletláncok (Spar,
Cora) is piacra léptek, végül a Lidi is üzletet nyitott. A piac harmadik klaszterét alkotó
független kiskereskedők száma a kilencvenes években erőteljesen növekedett, majd a
hazai helyzethez hasonlóan csökkent.

Az európai élelmiszer kiskereskedelem erőteljes koncentrációja és az internacionali-
záció folyamatos erősödése előrevetíti a hazai koncentráció növekedését is, amely a
megye kereskedelmére is kihat. Ezt fokozza a multinacionális láncok hazai terjeszkedési
irányának változása és a hazai láncok növekedési stratégiája, amely a független
kiskereskedők részére feltehetően egyre kisebb mozgásteret eredményez majd. Fentiek
miatt érdekes, hogy ebben a helyzetben a lakóhelyhez közeli, napi szükségletek
kielégítését célzó üzletek hogyan látják saját helyzetüket, milyen versenyelőnyöket és
hátrányokat ismernek el és a jövőben milyen innovációt terveznek pozíciójuk megtartása,
illetve javítása érdekében.

A kutatás célja:
feltárni a marketingkörnyezet néhány kiemelt elemének hatását a marketinginno-

vációra, valamint értékelni a vizsgált vállalkozások innovációorientáltságát és annak
marketing irányultságát.

A téma kutatásának aktualitását a Szolnok város FMCG piacára jellemző, egyre erősödő
verseny, a független kisvállalkozások piaci pozíciójának csökkenése, valamint az EU
csatlakozás okozta helyzet adja. Az információk feltárására kétirányú primer kutatást
végeztünk.

2. Független kiskereskedők megkérdezése

A minta egylépcsősen rétegzett, a vállalkozások kiválasztásának lényeges szempontja
volt, hogy Szolnok minden lakókörzetéből képviseltessék magukat a független élelmiszer
kiskereskedők. Az információk beszerzése személyes megkérdezéssel, a Szolnoki
Főiskola kereskedelmi szakos hallgatóinak segítségével, standardizált, strukturált kérdőív
felhasználásával történt. A kérdőív 18 kérdést tartalmazott az alábbi témakörökben.

Témakör

Vállalkozás adatai
Piaci pozíció, versenyelőnyök és hátrányok
Kiemelt környezeti tényezők hatása a tevékenységre

Pozíciójavítást célzó innováció

Kérdések száma

6
5

5
2
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Vállalkozások megoszlása
az értékesítési forgalom alapján
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2.1. A minta összetétele
A megkérdezett 61 vállalkozás általában kisméretű, 77 százalékuk 1 üzlettel rendelkezik,

az üzletek alapterülete kicsi, kétharmaduk 50 négyzetméter alatti boltot működtet.
Forgalmukat vizsgálva megoszlásuk

eltérő, a mintában legnagyobb arányban
napi 50-250 ezer Ft bevételt realizáló
vállalkozások vannak, majd ezt követik a
napi 50 ezer Ft forgalom alattiak. Az adatok
arra utalnak, hogy ezek a független, lánchoz
nem tartozó kiskereskedők a piac sajátos
csoportját alkotják, a piaci viszonyok
befolyásolására méretükből adódóan nem
alkalmasak.

A megkérdezett vállalkozások 62,9
százaléka élelmiszer, vagy élelmiszer

jellegű vegyes üzlettel rendelkezik, 28,2 százalékuk vegyesboltként működik, míg a többi
egyéb kategóriába sorolható.

napi 50 ezer Ft alatt
napi 250 ezer Ft felárt

napi 51-250 ezer Ft

2.2. Piaci pozíció, versenyelőnyök és hátrányok
A vállalkozások önmaguk által meghatározott piaci részesedése néhány százaléknyi,

akik jelentős részesedéssel jellemezték magukat, azok feltehetően túl szűken értelmezték
a versenyt. A célpiacot a vállalkozók többnyire a „környékbeli napi bevásárlók"
kifejezéssel jellemezték, míg a minta 20 százalékát alkotó kereskedők nem tudták azt
beazonosítani. Utóbbiak a piaci verseny kezelése és a tevékenység fejlesztése szempont-
jából kevés sikerre számíthatnak.

A megkérdezés kiterjedt annak feltárására is, hogy a vállalkozók hogyan látják a
független kiskereskedők helyzetét és piaci pozíciójának alakulását a városban. A
megkérdezettek 45 százaléka szerint a piaci pozíció romlott, amelynek okaként
legnagyobb arányban (65,6 %) a hipermarketek megjelenését, tevékenységük elszívó
hatását, valamint a fogyasztói kereslet csökkenését és átrendeződését (21,9 %) emelték ki.

A kutatás kiemelt kérdése, hogy ebben a helyzetben hogyan látják lehetőségeiket, a
piacon milyen versenyelőnyökkel rendelkeznek, illetve milyen versenyhátrányokkal kell
számolniuk a hiper- és szupermarketekkel szemben. A tulajdonosok az előnyöket és
hátrányokat 1-5 skálán értékelték.

A független kiskereskedők jelentős, illetve nagyon jelentős versenyelőnyként
határozták meg a vevők kívánságainak figyelembe vételét, az udvarias kiszolgálást és a
családias légkört, amelyeket az eladó és vevő személyes kapcsolatából eredő előnyként
lehet értékelni. Ezek az előnyök 80-90 százalékban jelentek meg a tulajdonosok
értékítéletében. Valamelyes alacsonyabb jelentőségűnek, de még mindig fontos előnynek
tartják az üzletek közelségét a lakóhelyhez, amely egyrészt gyors vásárlást, másrészt
gyalogos megközelítést is lehetővé tesz.
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Versenyelőnyök

lánnyá és gyors parioolis Jfe""""' ? . T

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

fflnheselőny •gyenge előny
• közepes előny O jelentős előny
• nagyon jelentős elSry

A vállalkozók jelentős és nagyon jelentős versenyhátrányként értékelték a
bankkártyával való fizetés lehetőségének hiányát, az akciók hiányát, a magasabb árakat és
a szűk választékot. Érdekes, hogy a nyitva tartási időt többnyire úgy minősítették, hogy ez
nem jelent hátrányt. Az előnyök és hátrányok értékelésének összevetéséből látható, hogy
a független kiskereskedők azok megítélésében többnyire egységes álláspontot
képviselnek, azonban néhány tényezőnél a vélemények erősen megoszlanak. A válaszok
azt mutatják, hogy a fogyasztói árak és a parkolási lehetőségek megítélése eltérő.

Versenyhátrányok

Szűk nyitvatartási idö

Bankkártya fizezésl lehetőség hiánya

Parkolási nehézségek

Lassú vásárlás

Értékesítési körülmények

Akciók hiánya

Magas ár

SzOk választék
1

0 % 10% 2 0 % 3 0 % 4 0 % 5 0 % 6 0 % 7 0 % 8 0 % 9 0 % 100%

m nincs hátrány O gyenge hátrány • közepes hátrány D jelentős hátrány • nagyon jelentős hátrány
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EU csatlakozás hatása
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pozitív hatása van £3 ncgativ hatása van

pozitív és negatív O nincs hatása

2.3. Kiemeli környezeti tényezők hatása a tevékenységre
Ebben a témában az Európai Unióhoz való csatlakozás, valamint az üzletláncok intenzív

terjeszkedésének hatását és az arra történő válaszreakció formáit vizsgáltuk.
A vállalkozók 93 százaléka nyilatkozott úgy,

hogy az EU csatlakozásnak érezhető hatása van,
annak minősítése azonban megoszlott. A pozitív
hatást elsősorban a korszerű kereskedés irányá-
ban, míg a negatív hatást a jogszabályok adta
kötelezettségek és a költségek növekedésében
látják.

A kutatás lényeges kérése volt, hogy ezen hatá-
sokra hogyan reagálnak a független kiskereske-
dők. A válaszok azt mutatták, hogy a csatlakozás
hatásának érzékelése ellenére a válaszadók

kétharmada a szolgáltatási színvonalat nem változtatta, egyharmaduk bizonyos
változtatásokat végzett, amely elsődlegesen a jogszabályokhoz kapcsolódva a higiéniai és
értékesítési körülményeket érintette.

Az üzletláncok tevékenysége a kutatást megelőző időszakban látványos változáson
ment keresztül, amely egyrészt a Cora megnyitásával, másrészt a többi lánc intenzív
promóciós tevékenységével mérhető. A kutatás kiterjedt arra is, hogy ennek hatására
változott-e a független kiskereskedők szolgáltatási színvonala. A vállalkozók ugyan
elismerték ezen hatást, azonban 72,9 százalékukat ez nem motiválta a tevékenység
változtatására. Akik változtattak a szolgáltatás színvonalán azok ennek módszereit
elsődlegesen az értékesítési körülmények javításában és a választék bővítésében
határozták meg.

2.4. Pozíciójavítást célzó tervek
A piaci pozíció romlása a vállalkozásokat

rákényszeríti arra, hogy tevékenységüket olyan
módon fejlesszék tovább, amely számukra rövid
és hosszú távú előnyöket, elsősorban a pozíció
javulását eredményezik. Ehhez kapcsolódva
vizsgáltuk az innováció irányait és megvalósí-
tásának módját.

A grafikon azt mutatja, hogy a vállalkozók 52
százalékának passzivitása mellett 48 százalékuk a
marketinginnovációban látja a megoldást.

Kiemelten fontosnak tartják a marketingkom-
munikáció javítását, amely elsődlegesen az akciók növelését foglalja magában, de
megemlítendő a választék változtatásának lehetősége is.

A marketingeszközökön kívül csak néhány vállalkozás jelölte meg a beruházást, a
tevékenység bővítését, de többségük (80 %) semmilyen egyéb változtatást nem tervez.

Jövőbeli tervek

1%

52%
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3. Lakossági megkérdezés

3.1. A kutatás körülményei
A primer kutatás során Szolnok város lakosainak véleményét is kikértük a független

kiskereskedők helyzetével kapcsolatban, a feldolgozható kérdőívek száma 601 db volt. A
minta nemek és bizonyos életkori struktúrák szerint rétegzett minta, reprezentatívnak
tekinthető, következtetések levonására alkalmas. A kutatás során strukturált, standardizált
kérdőívet alkalmaztunk, amely 15 kérdést tartalmazott.

Témakör

Vásárlási szokások
Független kiskereskedők tevékenységének megítélése
Kiemelt környezeti tényezők hatása a tevékenységre
Személyes kérdések

Kérdések száma

3
3
4
5

3.2. A minta összetétele
A megkérdezettek 73 százaléka nő volt, amely a vásárlás nemek szerinti megoszlásában

közelít az országos adatokhoz és jól alátámasztja
a vásárlással kapcsolatos vélemények sokaságra
történő vetítését.

A mintában legjelentősebb arányban (31 %) a
35-50 évesek vannak jelen, majd ezt követi a
21-35 éves kategória (26 %) és közel azonos
módon a többi csoport.

A megkérdezettek 58,3 százaléka a munkaerő-
piac aktív szereplője, naponta munkát végeznek
alkalmazotti, vagy vállalakozói státuszban, amely
a napi bevásárlási szokások szempontjából fontos tényező. Hasonlóan lényeges, hogy a
mintába kerülők 40,6 százaléka 3-4 fős háztartás részére végzi a bevásárlást.

A minta életkor szerinti
1 2 % 10%

^ H B B P ^31%

megoszlása

• B 20 alatt •
021-35 j
B35-50 j
051-65 \
B65 felett

3.3. Vásárlási szokások
A megkérdezettek 88,9 százaléka szokott

független kiskereskedelmi üzletben vásárolni,
tehát a véleményük kompetensnek tekinthető. A
vásárlás gyakorisága eltérő, 22,8 százalékuk
naponta, míg 31,3 százalékuk hetente többször
vásárol ilyen üzletben, amely szintén alátámasztja
azt, hogy célszerű véleményüket kikérni.

A vásárlók 45 százaléka a független
kiskereskedők üzleteiben elsősorban a napi
kenyér, péksütemény, tejtermék beszerzést végzi,

A vásáriás tárgya
13%

14% 45%

28%

kenyér, péksütemény, tejtermék
napi ellátáshoz szükséges termékek
minden élelmiszer
egyéb termékek
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illetve 28 százalékuk minden cikket, ami a napi vásárláskor előfordul, itt vásárol.
Érthetően alacsony azok aránya (14 %), akik minden élelmiszert itt vásárolnak meg.

3.4. Független kiskereskedők tevékenységének megítélése
A vásárlók közel 60 százaléka látja úgy, hogy Szolnokon a független üzletek

teljesítménye nem változott. Az üzletek versenyelőnyeinek és hátrányainak lakossági
megítéléséhez a vállalkozói megkérdezéssel azonos skálázást alkalmaztunk.

Versenyelőnyök

Könnyű és gyors parkolás
Vevők kívánságainak figyelembe vétele

Udvarias kiszolgálás
Családias légkör

Alacsony ár
Közel van, így gyalogosan is megközelíthető

Közel van, így gyors a bevásárlás

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

nincs előny ngyenge előny
közepes előny ajelentős előny
nagyon jelentős előny

A grafikon alapján látható, hogy a vevők szemében ezen üzletek legnagyobb
versenyelőnye a lakóhelyhez való közelség, amely számukra a gyors bevásárlás
lehetőségét jelenti, de ugyanilyen fontos az is, hogy az üzletek gyalogosan is
megközelíthetők. A vevők kívánságainak figyelembe vételét a vásárlók jóval kisebb
aránya tartja jelentős, vagy nagyon jelentős előnynek.

Versenyhátrányok

Szűk nyitvatartási idő

Bankkártya fizezési lehetőség hiánya

Parkolási nehézségek

Lassú vásárlás

Értékesítési körülmények

Akciók hiánya

Magas ár

Szűk választék

|»gIiiiMii; |vi,

f

'• • ••- • > S» Si

i_ »•» Mséé

20% 40% 60% 80% 100%

• nincs hátrány D gyenge hátrány B közepes hátrány D jelentős hátrány • nagyon jelentős hátrány
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A vásárlók közel 60 százaléka jelentős, illetve nagyon jelentős versenyhátrányként
értékelte a magas árat, a szűk választékot, az akciók és a bankkártyával való fizetés
lehetőségének hiányát.

3.5. Kiemelt környezeti tényezők hatása a tevékenységre
A vásárlók 68,2 százaléka szerint az EU csatlakozás hatására a független

kiskereskedőknél nem változott a szolgáltatási színvonal. A változást érzékelők a technikai
feltételekben és a személyi tényezőkben érzékeltek valamely változást. A Cora áruház
nyitásának hatására a megkérdezettek 80 százaléka-semmilyen változást nem észlelt.

4. Összegzés, következtetések

A független kiskereskedők által érvényesíthető versenyelőnyök és versenyhátrányok
tekintetében a vállalkozók és a vásárlók véleményében különbség látható.

Versenyelőnyök

Könnyű és gyors parkolás

VevSí kívánságainak figyelembe vétele

Udvarias kiszolgálás j

Családias légkör

Alacsony ár

Közel van, így gyalogosan megtózerythetó

Közel van, így gyors a bevásárlás

•Vállalkozók o Vásárlók

A versenyelőnyöknél a grafikon jól
mutatja, hogy három kivétellel, jelen-
tős eltérés van a válaszok átlagos
értéke között. A vállalkozók és a
vásárlók hasonló mértékben értékelték
előnynek az üzlet lakóhelyhez közeli
elhelyezkedését, amelyhez jól illeszke-
dik azon vállalkozók magatartása, akik
célpiacként a környék lakóit jelölték
meg.

Ugyanakkor a vállalkozók által
jelentős, vagy nagyon jelentős előny-

nek tartott személyes kapcsolatból eredő tényezőket (családias légkör, udvarias
kiszolgálás, vevők kívánságainak figyelembe vétele) a vásárlók átlagosan 1 skálaértékkel
alacsonyabban minősítették. Ebből arra lehet következtetni, hogy a vállalkozók nem
ismerik eléggé a vevők véleményét
saját tevékenységük megítélésében,
vagy az általuk fontosnak tartott
előnyöket nem tudják jól érvényesíteni
a vevők körében.

A versenyhátrányoknál megjelölt
tényezőket a vásárlók szigorúbban
ítélik meg, mint a vállalkozók, tehát az
egyes tényezőknél nagyobb veszélyt
látnak. A legnagyobb hátrányként a
vállalkozók és a vevők is a magas
fogyasztói árakat látják és vélemé-

Versenyhátrányok

Szűk nyitvatartási idő I

Bankkártya fizetési lehetőség hiánya

Parkolási nehézségek

Lassú vásárlás

Értékesítési körülmények

Akciók hiánya

Magas ár

Szűk választék

0 0,5 1 1,5

i Vállalkozók DVásárlók

2 2,5 3 3,5

- 6 7 -



GAZDASÁG - TERMÉSZET - KÖRNYEZETVÉDELEM - EGÉSZSÉG

nyükben nincs jelentős különbség. Hasonló a megítélése az akciók hiányának és a szűk
választéknak, valamint a bankkártyával történő fizetési lehetőség hiányának is. Jelentős (1
skálaérték) a különbség a szűk nyitvatartási idő a vásárlási idő megítélésében.

Ezeket a hátrányokat vásárlók közepes mértékű veszélynek ítélték meg, míg a vállalko-
zók alig számolnak velük. Ez előzőkhöz hasonlóan arra enged következtetni, hogy nincs
elegendő információjuk a vásárlók igényeiről és elégedettségükről.

A vállalkozók a kutatás során piaci pozíciójuk romlását körvonalazták, amely azonban
többnyire passzív magatartással párosult. Ezt a passzivitást erősítette meg a vásárlók
véleménye is, ők is úgy ítélték meg, hogy a vállalkozók magatartása az EU csatlakozás és
a piaci verseny növekedésének hatására sem változott.

A válaszok feldolgozása során azt is megállapítottuk, hogy a független kiskereskedők
jelentős részének jövőbeli terveiben általában nem szerepel olyan eszközök alkalmazása,
amelyek a vevők igényeinek és a piaci verseny kihívásainak megfelelően pozitív jövőké-
pet eredményezhetnének. A változtatást tervezők azonban jól látják azt, hogy a marketing-
innováció pozíciójuk növekedését eredményezheti, amelynek feltétele, hogy a vállalkozá-
soknak sokkal nagyobb gondot kell fordítani a vásárlók véleményének a megismerésére és
az ehhez igazodó marketing-mix kialakítására. Ezek természetesen a költségek növeke-
dését is jelentik, amelyek eltérő anyagi terheket rónak a vállalkozókra. Ennek mérséklése
érdekében célszerű lenne átgondolni az uniós pályázati lehetőségeket, valamint a
horizontális együttműködés (láncokhoz való csatlakozás) rövid- és hosszú távú előnyeit.

Üzletsor Szolnokon, 2007. (fotó: Kapás J. Zs.)
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