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Absztrakt: A közgazdaságtan versenyző partnerek viszonyaként jellemzi a gazdasági 
folyamatokat, ahol a piac alapvető mozgatórugója a piaci szereplők versenye. A szereplők 
egymással versengve igyekeznek saját céljaikat érvényesíteni, a verseny határozza meg a 
jövedelmek eloszlását, a termelést, és az értékesítést. Mi okozza a versenyt és valóban csak 
a verseny lehet az egyetlen piaci magatartás? A társas befolyásolás minden interakciót 
áthat, ha azonban az erőforrások korlátozottak, ez konfliktust okoz, ennek a feloldására a 
gazdasági modellekben a verseny és/vagy az együttműködés jelenik meg. Mindkét 
jelenségnek összetett személyiség-, és csoportdinamikai hatásai vannak, amelyeket 
megpróbáltunk rendszerezni és a szociálpszichológiai jelenségek gazdasági vonatkozásait 
megtalálni, példákkal alátámasztani. 
A cikk írása során ezekre a kérdésekre kerestük a választ, megpróbáltuk felsorakoztatni, 
sokszor egymásnak ütköztetve a szociál-, gazdaságpszichológia eredményeket, elindulva az 
egyéntől a gazdasági szervezetekig, a versengéstől az együttműködésig. 
Cégvezetőkkel és vezető beosztású menedzserekkel felvett mélyinterjúk alapján térképeztük 
fel a 2006-ot jellemző magyar gazdasági gyakorlatot, és az országos statisztikai adatok 
tükrében helyeztük el az eredményeket. 

Kulcs fogalmak: Gazdaság szociológia (A14), szervezeti viselkedés és kultúra (L20, M14), 
verseny, kooperáció (P00), kollektív döntéshozatal (D71) 

*A cikk az NKFP 5/049/2004 kutatás keretein belül készült. 

1. Versengés a szűkös erőforráskért 
Az egyenlőtlen erőforrás elosztás észlelése (Bakacsi, 1996) konfliktust szül, ami a 
szervezetek, csoportok természetes velejárója, a konfliktus pedig a célok észlelt 
összeférhetetlensége (Smith és Mackie, 2004). A legtöbb konfliktus értékes anyagi 
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forrásokért vagy szociális javakért folyó versengésből származik, sőt érdekes, 
hogy tisztelet kivívásáért folytatott harc sokkal erőteljesebb és kevésbé feloldható, 
mint az erőforrások birtoklásáért folyó küzdelem. 

Fontos, hogy sok esetben a konfliktus észlelése eltérhet a valóságtól, a kultúra, az 
információk, a csoport összetétele, története, kommunikáció mind 
meghatározhatja a konfliktust (sőt mi több az aszimmetrikus információ elosztás 
miatt az erőforrás tulajdonosa anélkül manipulálhatja a másik félt, hogy az 
konfliktust észlelne). Az is megfigyelhető, hogy a vizsgált emberek nem is a 
helyzetet, folyamatot minősítik, hanem a másik fél személyét, ha ismerik egymást. 

Egy konfliktus egyéni szintű megoldása többféle lehet: járhat ún. elkerülő 
magatartással, alkalmazkodással vagy versengéssel, együttműködéssel, illetve 
kompromisszummal. Versengés esetén az egyén a saját céljait tartja szem előtt, és 
azt akarja érvényesíteni akár a másik rovására is. Ebben az esetben a konfliktus 
játszma, amelynek egyetlen megoldása a győzelem. 

Grzelak (1999) is a versengés alapjának a konfliktus megoldása során felmerülő 
érdekeket tartja, a közös előnnyel járó együttműködéssel ellentétben a relatív 
előnyöket szem előtt tartó versengés áll. Megfigyelései szerint két személyes 
döntési helyzetben jóval több megoldás jellemzi a társas orientációt, mint a 
versengés vagy együttműködés. Játékelméleti megfigyeléseiből a következő 
érdekeket emelte ki egy konfliktus megoldása során: individualizmus (legnagyobb 
saját nyereség), altruizmus (a partner nyeresége), együttműködés (együttes 
nyereség), versengés (viszonylagos nyereség), agresszió (a másik vesztesége), 
mazochizmus (saját veszteség), mártíromság (mások diktálják a saját nyereséget) 
és a szadizmus (a lehető legkisebb együttes nyereség). Ezek a stratégiák 
helyzetenként és a nyereség mértékével együtt változtak, vagyis az együttműködés 
meghatározó tényezőit nemcsak kognitív, hanem helyzeti tényezők, a társas 
viszonyulás és az ön-, illetve a másik fél érdekének észlelése is befolyásolják. 
Szerintünk a gazdasági életben, a vállalkozói szervezeteken belül és között ezen 
érdekekből csak kevesebb nyilvánul meg, a legtöbbje a családon, kisebb 
társadalmi csoportokon belül figyelhető meg, például kevés vállalat engedhetné 
meg magának a „mazochista” érdekek szerinti döntést. Mégis ez a fenti 
szakirodalmi feldolgozás felhívja a figyelmet, hogy a versenynél jóval több 
magatartási forma merülhet fel a gyakorlati gazdasági életben. 

Akkor vajon miért éppen versenyzünk vagy együttműködünk? Ha észleljük a 
másik egyén (vagyoni, szellemi) tulajdonát, céljait, érdekeit úgy érezzük 
osztoznunk kell valamilyen erőforráson mással, harcolnunk kell érte. Az egyéni 
érdekeit szem előtt tartó „homo oeconomicus” kénytelen versengeni társa zöldebb 
kertje miatt, hiszen megosztani nem tudják, ilyenek lennénk? 
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1.1. A versengés és a személyiség 
Egyáltalán kérdéses, hogy a versengés személyiségünk része-e? A tudományos 
megítélés egyik, a szociobiológiai, etológiai oldala szerint a versengés erősen 
öröklött, természetes jelenség, hiszen a szűkös erőforrások és az azokhoz való 
hozzáférés korlátai miatt az állatvilág kénytelen rangsort felállítani és állandó 
versengésben élni, míg a másik, a filozófiai irányzat szerint tanult jelenség a 
versengés. 

Ha vesszük a következő biológiai definíciót: „…Versengés alatt a más szervezet 
számára is fontos környezeti tényező (táplálékforrás, víz, fény) elvonását, illetve 
hasznosítását értjük akkor is, ha ez felismerhető „agresszivitás” nélkül történik. A 
versengés az életciklus minden szakaszát végigkíséri az újulati fázistól az 
élettartam végéig. A versengésben elmaradó egyedek asszimilációja előbb-utóbb a 
kompenzációs szint alá süllyed, ami pusztulásukhoz vezet; ez a sűrűségfüggő 
mortalitás megnyilvánulása a populációban. Egy adott termőhelyen a versengés 
során fennmaradni képes egyedsűrűség egyrészt a rendelkezésre álló 
erőforrásoktól, azaz az eltartóképességtől (termőhelyi potenciáltól), másrészt az 
egyedek élőhellyel szemben támasztott igénytől függ…”1 akkor rá kell jönnünk, 
hogy ez akár a vállalkozásokra is igaz. A versengés a gazdaságban is ugyanabból 
fakad, mint a természet többi élőlénye esetében a fennmaradásért folytatott 
harcból. 

Fülöp (2001) a versengőket: kiegyensúlyozott (személyes eredményre 
koncentráló) illetve hiperversengő vagy agresszív típusba sorolja be. Klein (2000) 
besorolása ennél több szintű, de alapvetően teljesítés – versengés dimenzión 
helyezi el. Természetesen a versenystílus, stratégia függ a versenytársról alkotott 
sztereotípiánktól, (tekinthetjük őt ellenségnek, semlegesnek, vagy akár barátnak 
is) (Fülöp, 2001). A versenytársról alkotott kép mellett a versengéssel töltött idő is 
befolyásoló, hiszen ha kevés időnk van egy válságos konfliktus feloldására, akkor 
a különböző vélemények egyeztetésére nincsen lehetőség és gyakoribb megoldás a 
versenyeztetés, vagy versengés egy szervezeten belül (Bakacsi, 1996). 

A személyiség mellett a versengést erősen meghatározza a kultúra, és annak a 
társadalomnak a gazdasága, politikája, történelme, vallása és vezető ideológiája, 
amely társadalomban valaki a versengésre szocializálódik (Fülöp, 2001) és hozzá 
kell tennünk ehhez igazodnia kell az új piacra betörő multinacionális cégeknek is. 

1.2. Egyéni kontra csoportos versengés: 
A gazdaság szereplői közül a vállalatok ritkán egyéni vállalkozók, vagyis nem 
elég csak az egyéni érdekeket vizsgálni, hanem az egész szervezet verseng az 
erőforrásokért. Ezért röviden kitérünk a verseny csoportdinamikai hatásaira. 

                                                 
1  Versengés (kompetíció) a populáción belül 

http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b137/ch03s01s05s04.html 
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Már pedig a csoportok sokkal versengőbbek egymással, mint az egyének, ennek 
több oka van. Először is a csoporttagok pozitív társas identitásért küzdenek, és 
sokszor lemondanak az egyéni haszonról a csoport érdekében, ha ezzel egy másik 
csoportot győznek le. Ezt növeli minden olyan tényező, ami a csoporttagok 
lojalitását növeli (pl. egyenruha). Erre is külön gyakorlati irányzat született a 
gazdaságtanban: a most olyan divatos PR és a HR, hiszen minden Corporate 
Identity-t kifejező eszköz növeli a cég összetartó erejét. De nem ezt alkalmazza a 
pedagógia is az iskolaköpenyek kötelező tételével, az egyén „beolvasztását a 
csoportba”, az egyéni különbségek összemosását? 

Másodszor (Smith, Mackie 2004.) a csoportok sokkal erősebben küzdenek 
tekintélyért (piaci pozícióért), mint a „gazdagságért” (bevételért), ami hosszú távú 
remények esetében érthető. 

Harmadszor a csoport elvárja a tagjaitól a versengésre való hajlamot, ami 
önbeteljesítő jóslatként hat a többi csoportra is. 

Ráadásul a konfliktus helyzet öngerjesztő folyamat, a konfliktus elmélyülését 
okozza, hogy a kommunikáció és az interakció polarizálja a csoportot, illetve 
tovább növeli az elköteleződést a csoporttagok részéről. A közös ellenségkép, 
külső fenyegetés, veszély, vagy csak annak elképzelt volta fokozza a 
csoportkohéziót és konformizálja a tagok viselkedését. 

Például az Adidas és a Nike harcában a vezetők nem riadnak vissza olyan 
eszközöktől sem, hogy a Nike-nál az értekezletek szünetében az Adidas 
vezetőjének arcképe szolgált a darts játék céltáblájául. Ez az Adidas elleni 
évtizedes harc úgy összekovácsolta a céget, hogy többen a bokájukra tetováltatták 
a cég logóját is. 

A gazdasági szervezeteken belül különbséget kell tennünk informális csoportok 
(communities) és formális szervezetek között (networks) (High, Pelling, Nemes 
2005). Míg az előbbi esetben a csoporttagok azonosulnak egymással, megosztják 
ismereteiket, értékeiket és identitásukat, az utóbbiban a tagok megőrzik saját 
személyiségüket, de a közös szabályok, tradíció összetartja őket, éppen ezért 
hajlamosabbak a kooperációra. Az informális közösségek esetében sokkal jobban 
kidomborodik, ki lesz a kívülálló, és ki a csoporttag ezért ők versengőbbek és 
sokkal gyorsabban és könnyebben is reagálnak versenyhelyzetben, de sajnos 
zártságuk miatt kirekesztik a változás lehetőségét, ami miatt egymás között 
nehezebben adják fel a versenyt. Egy gazdasági szervezeten belül mindkét 
szerveződési forma megtalálható és sokszor azt, hogy egy network átalakul-e 
informális közösséggé a vezető viselkedése meghatározza. 

1.3. A versengés veszélyei 
A versengés miatt megfigyelhető a csoportok „automatikus kialakulása”, ami sok 
esetben jár csoportkonformizmussal. Ennek hatására szélsőséges esetben a 
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személyek egy mesterséges, szélsőséges csoportnormát is elfogadnak ahelyett, 
hogy a saját észlelőrendszerüknek hinnének, ahogyan Asch klasszikus kísérlete is 
rámutat erre (Forgács, 1989). 

Természetesen ez egyöntetű csoportvélemény esetén történt így, és ezt a 
jelenséget befolyásolta a támogatók jelenléte és a vezető személyisége. A másik 
probléma: csoporton belül nőhet az egyes személyek érintettsége, ami miatt a 
csoport problémamegoldás során szélsőségesebb választ adhat, és leragadhat, 
rugalmatlanná válhat. 

Erre a gazdaságban sajnos számtalan példát találunk, pédául Eckhard Codes a 
Mercedes igazgatójával készített interjú tipikus példája egy nagyon gyakori 
vezetői hibának, amikor (Festinger: makacs elköteleződés, escalation 
commitment, Festinger 2000) a vezetőség túl sok energiát, pénzt fektetett egy 
projektbe (jelen esetben a Smart kisautóban) és nem akarja beismerni rossz 
döntését, makacsul kitart: 

„meg vagyok róla győződve, hogy a részvényárfolyamok messze nem tükrözik a 
vállalat valós potenciálját. Ezen még jobban kell dolgoznunk.” (Manager 
magazin, 2005) 

Sajnos megfigyelt jelenség az ún. dezindividuáció, a csoporttagok olyan 
cselekedet is elkövetnek, amelyet egyénileg nem, ha a csoport „elrejti a 
személyüket” (Festinger, 2000) és eloszlik, vagy áttevődik a felelősség. Hozzá 
kell tenni azonban, hogy a csoportkonformitás nagymértékben kultúrafüggő is. 
Úgy tűnik tehát a fentiekből, hogy a konformitás a legfőbb formája annak a 
közvetett társas befolyásolásnak, amelyet a csoportok az egyénekre gyakorolnak 
és ez akár fel is oldhatja az egyént a csoportban. 

Máris felmerül a kérdés, hogy etikus-e a verseny, vagy feltétlenül tisztességtelen 
verseny jellemzi-e a gazdaságot? Ezt a kérdést boncolgatja Luijk (2003) is egyik 
cikkében, amely szerint a gazdasági verseny szereplőiről alkotott képbe nehezen 
illesztjük az üzleti morál fogalmát, ennek oka a szerző szerint egyfelől, hogy a 
társadalmi szerződés nem engedi meg rivalizálást és a versenyt, másfelől a 
versenyzők nem érdekeltek (Stakeholders), akiket érintené a vállalkozás 
környezete, vagy akár csak a munkavállalók helyzete. 

De a versenytársak üzletet akarnak kötni egymással nem pedig egymás torkát 
elvágni, és a verseny elősegíti az innovációt, mivel a munkavállalók új eljárásokat 
tanulnak meg és elősegíti a civilizációt, mivel az újdonságok felrázzák az unalmas 
társadalmi szokásokat. 
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2. Út a versengéstől az együttműködésig 
A fentiek alapján megfogalmazódik a következő kérdés: Mikor éri meg feladni a 
versenyt? Vajon mi az oka annak, hogy a Deutsch – féle páros alkuhelyzetek 
esetén hamarabb feladják a versenyt és kötnek kompromisszumot a vizsgálati 
személyek, ha egyikőjük sincsen vezető pozícióban? 

Aronson (Aronson, 1984) rámutat: a hagyományos iskolai rendszerben kialakuló 
versenyszituáció növeli a feszültséget, azonban a konfliktus helyzet 
megszüntetésével csak akkor múlik el a versenyből származó ellenségeskedés, ha 
a csoporttagok kölcsönös függésbe kerülnek azoktól, akikkel szemben korábban 
bizalmatlanok voltak. Hiszen a kölcsönös függés kooperációra kényszeríti a 
csoporttagokat, és ezzel a társaik már nem legyőzendő ellenségek többé, hanem 
fontos erőforrás, információ birtokosai. A kooperáció növeli az empátiát, hiszen a 
közös munkához meg kell ismerni a másikat és növeli az addig kisebbségben lévő 
csoport önértékelését. 

2.1. Együttműködés: 
A gazdasági szereplők esetében is éppen ez - a fenti példából is kitűnő - 
interdependencia helyezte át a gazdaságtudományok nézőpontját a versengésről az 
együttműködésre (Tóth, 2003). Az együttműködést csak egy „kicsiny hajszál” 
választja el a versengéstől, míg az előbbi a közös előny megszerzésére szolgál, az 
utóbbi a relatív előny megszerzését emeli ki. Azonban ez a célokbeli különbség 
megszabja a viselkedést, a relatív előny megszerzése végül kevesebb 
összhaszonnal is járhat, mint a közösen elért eredmény hasznossága. (Hunyady, 
2003) 

A versengés közepes szinten javítja a hatékonyságot és a kreativitást, és ezt a 
szervezeten belül „pályáztatás” többször ki is használják. Deutsch (1997) szerint 
azonban együttműködés esetén nagyobb mérvű szervezettség és produktivitás 
várható, ilyenkor a kölcsönös gondolatközlés, erőfeszítések összehangolása, a 
csoport iránt érzett büszkeség visszafogja a bizonytalanságot. 

De a két stratégiai közötti választást befolyásolja az alapot képező konfliktus 
jellege is. Ha ez a konfliktus érzelmileg telített helyzethez vezet, védekező 
magatartást eredményez és polarizálja a csoportvéleményt, akkor ez destruktív 
konfliktus. Ezzel szemben, ha a konfliktus enyhíti a feszültséget, átláthatóvá teszi 
a csoportközi viszonyokat és teret ad az ötletnek, akkor konstruktív (Bakacsi, 
1996). Az együttműködés, igazságos társadalmi szerződés jó, vagy ún. konstruktív 
probléma esetén könnyebben megszületik (Hunyady, 2003). 

Azonban az együttműködés létrejöhet egyfajta tanulás eredményeként is Mérő 
szerint (Hunyady, 2003), tudatos döntés nélkül, habár ezekben a vizsgálatokban 
abból a szempontból egyenrangúak voltak a vizsgált személyek, hogy nem tudtak 
egymásról, így egyenlőtlen elosztás nem indokolta volna a versenyt. 
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A legújabb szociálpszichológiai kutatások szerint a versengés illetve az 
együttműködés egy időben, parallel jelenségként vizsgálják, ha például egy 
személy verseng a folyamatos összehasonlítás érdekében kénytelen olykor 
együttműködni is (Fülöp, 2001). Ez a két jelenség a gazdaságban is futhat 
párhuzamosan, hiszen két egymással versenyző vállalat, habár konkurens, de 
azonos piaci szegmensért verseng, a piaci elvárások érdekében sokszor kénytelen 
igazodni egymáshoz, pl. árképzésben, marketingstratégiában. 

De hogy is van ez a gazdaságban? 

2.2. Együttműködés a gazdaságban: 
A koncentráció és a vele járó növekvő hozadék Krugman (2003) szerint csökkenti 
a versenyt, és együttműködésre készteti a vállalatokat egy régión belül, a 
munkapiac felosztásával járó bérköltség csökkenés, az információ megosztásból 
eredő innováció, kiegészítő tevékenységek illetve a tranzakciós költségek 
csökkenése miatt. 

Ezzel úgy tűnhet a gazdasági szereplők döntését nem is az önérdek vezeti. Hámori 
szerint azonban ezen döntéseit sem az önzetlen altruizmus, hanem az ún. reciprok 
altruizmus motiválja (Hámori, 2003). Vagyis a versengést megszünteti a 
kölcsönös függés, a gazdasági szereplők mindaddig „felfüggesztik a versengést” 
egymás között, ameddig a másik fél segítéséért cserébe saját hasznuk (nem 
feltétlenül azonnali és közvetlen) emelkedését várják. Ez a kölcsönös függőség 
vagy reciprok altruizmus azonban bizalomra épülő „jótétemények 
klíringrendszere” (Hámori, 2003), amelyben a szereplők megosztják a kockázatot 
és csökkentik a tranzakciós költségeket. 

Azonban, a versengéstől az együttműködésig vezető út hosszú és költséges. Ezek 
alapján a szoros integráció hosszútávon jó, de az integráció irányába történő 
korlátozott elmozdulás fájdalmas lehet és a kritikus ponton egy kicsi 
gazdaságpolitikai beavatkozás is elbillentheti a helyzetet valamelyik régió javára. 

Az együttműködés egyben morális választás is. A nehéz helyzetek során kiküzdött 
együttműködést, nagy értéknek tekintik a résztvevők, büszkék rá, ha kitartanak, 
még ha nagyon csábító is az együttműködés felrúgása. A végig versengőkkel 
szemben a csoport megértő lehet, de nem elfogadó. Érdekes módon a 
versenyhelyzet többlet energiákat mozgósít a résztvevőkben, és rövidtávon 
gyorsabb és nagyobb hasznot ígért, a közös megállapodás sok esetben nem üzleti, 
hanem etikai döntés. 

2.3. Versenyezzünk vagy működjünk együtt? 
Azok a szereplők, aki nem bíznak egymásban formalizált szabály rendszerben 
hajlandóak csak együttműködni, ezzel azonban megjelenik egy speciális 
tranzakciós költség, a bonyolult és összetett szerződések miatt (Tóth, 2003). Ezen 
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tranzakciós költség megjelenése pedig csökkenti a szereplők közötti kapcsolatokat 
és az új ötletek megjelenését, megvalósítását és ezáltal a gazdasági potenciált. 
Vagyis bizalom hiányában az együttműködés sem kifizetődő. A verseny bizalom 
hiányában is növeli a gazdasági potenciált egy ideig, legalább is erre mutat rá 
Luijk (2003), aki szerint becsület és bizalom, reciprocitás és egyenlőség nélkül a 
szabad verseny sem működik sokáig. Azonban a fenti jelenségek a versennyel 
nem azonosak, hiszen a versenyzőknek (vállalkozók és beszállítóik egymás között 
és egymással is) ki kell alakítaniuk egy belső norma rendszert a piacon. 
Természetesen a külső szereplők: az állami és a nonprofit szervezetek külső 
normarendszerrel (pl. jogszabályokkal) befolyásolják a versenyt. A mai „liberális, 
jóléti demokrácia piaci tevékenysége” (Luijk, 2003) is magába foglalja a versenyt, 
azonban ez a versenyt már nemcsak serkenti, hanem szabályozza is a közszférát az 
aktuális társadalmi helyzetnek megfelelően. Röviden a piacon mindent szabad, 
amit szabályok vagy a jog nem tilt. 

3 Mi jellemzi a magyar gazdaságot? 
Saját empirikus kutatási eredményeink részletes bemutatása előtt kitekintünk a 
nemzetközi statisztikákra, amelyek felmérik a magyar gazdaságot az 
együttműködés és a verseny mentén. 

Magyarországon a gazdasági verseny intenzitása a WEF adatai szerint viszonylag 
erős, a megkérdezett üzletemberek 5,5-re helyezik el egy 7-es erősségű skálán, ez 
az érték azonban elmarad a nyugati arányoktól, például az amerikai adatok 6,3 
erősséget mutattak. Az igaz akadályt az erősnek ítélt versenyszabályozás jelenti, 
amelyet erősebbnek ítéltek meg a megkérdezettek az amerikai, vagy a japán 
helyzetnél, például a termékekre vonatkozó szabályoknak és előírásoknak a piaci 
versenyt gátló hatását a 10 erősségű skálán 7,3-re értékeltek, szemben az amerikai 
lazább szabályozással, amelyet 6,6-re jelöltek a megkérdezettek. 

Ha tekintjük a fent vizsgált másik jelenséget a kooperációt, akkor a következő 
eredményeket láthatjuk: Magyarországon a piac alkalmazkodóképessége (piaci 
hatásokra való reagálás rugalmassága) az IMD jelentése szerint közepesen 
rugalmasnak ítélhető (10-es skálán, ami a nagyon rugalmas érték 5,67), ez az érték 
alulmarad az amerikai és japán értékhez képest, de megelőzi a Németországot 
jellemző értéket. Az IMD jelentése a magyar vállalati szektor technológiai 
együttműködéséről kedvező képet fest le, de ez a fejletteb országok 
viszonylatában egy közepes érték, mert a 10-es skálán 2 ponttal maradunk el az 
amerikai vagy a japán értékektől. 
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4. Módszertan 
A dolgozat második felében bemutatjuk egy új magyarországi kutatás 
eredményeit, amely vállalatvezetőkkel készült mélyinterjúkon alapszik. Összesen 
72 mélyinterjú készült, amelyből 65 értékelhető. 

Kutatásunk alapvetően feltáró, kvalitatív kutatási módszer. Célunk a probléma 
pontosabb definiálása és a vizsgált témák pontosabb körbejárása, feltárása volt, 
amihez megoldásként a struktúrált kényes kérdésekre is választ adó mélyinterjú 
technika szolgált. Kutatási eljárásunk közvetlen (leplezetlen vagy nyílt) 
megközelítésen alapult, az interjú alanyok ismerték a kérdéseket, a kérdések 
meghatározott sorrendben épültek fel. A válaszadás segítendő megfogalmaztunk 
néhány lehetséges kimenetet, ez ad lehetőséget a válaszok megoszlásának 
vizsgálatára, ugyanakkor a példákkal való alátámasztásnál és a nyíltvégű válaszok 
lehetőséget adtak az interjúalanyok számára a szabad véleményalkotásra is. 

Mivel alapvetően ennél a módszernél nem tudjuk a teljeskörű reprezentativitást 
biztosítani a kisebb mintaszám miatt (ez nem is volt célunk), azért a probléma 
mélyebb megértéséhez törekedtünk az interjú alanyaik minél szélesebb körben 
történő felkérésére, ennek arányait a következő táblázat mutatja: 

Besorolás: Éves nettó árbevétel aránya 
2004-ben KSH alapján Kutatásban rögzített adatok  

Mikrovállalatok 22,01% 27,70% 

Kisvállalatok 20,37% 18,50% 

Középvállalatok 17,68% 10,80% 

Nagyvállalatok 39,94% 43,10% 

1. táblázat 
Az interjú alanyok megoszlása a vállalatuk mérete szerint 

Forrás: KSH, Statisztikai évkönyv, 2006. 102. oldal 

A vezetők nemi megoszlása a megkérdezettek között: 48 (74%) férfi és 17 (26%) 
nő. Ez az arány jellemző a magyar gazdaságra, hiszen a berlini DIW intézet 
felmérése szerint (HRPortal, 2007) a magyar menedzsment 22%-a nő (és ezzel az 
európai ranglista kilencedik helyén szerepelünk). 

A kor szerinti megoszlás tekintetében: a megkérdezettek 22%-a 35 év alatti, 38%-
uk 36 és 50 év közötti és mintegy 40%-ban képviselték magukat az 51 felettiek. 

Iparági besorolás szerint a kereskedelemben 14-en, lakossági szolgáltatásokkal 11-
en, üzleti és pénzügyi szolgáltatások terén 10-en, a telekommunikációban 9-en, 
feldolgozóiparban 7-en, a mezőgazdaságban 4-en, valamint vegyes profilú cégben 
további 10-en dolgoztak. 
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Az értékelés szempontjából kiemelnénk, hogy a válaszadás során a 
megkérdezetteknek lehetőségük volt a többes választásra, valamint a válasz 
mellőzésére is. A strukturáltan felépített kérdések és megadott válaszok 
biztosítják, hogy a vélemények megoszlását egy ordinális skálán is 
elhelyezhessük, ugyanakkor a mögöttes okokra az esettanulmányok, idézetek 
mutatnak rá. A napi, főként gazdasági sajtóból vett idézetek az általános 
véleményt tükrözik, és segítenek interjúalanyaik nézetét jobban elhelyezni. 

5. A verseny és az együttműködés megjelenése a 
magyar gazdaságban 

A versengés mindennapi életünk része, folyamatosan megmérettetünk, 
összehasonlíttatunk másokkal. A versenynek számos előnye lehet, többek között 
nagyobb teljesítményre ösztönöz, dinamizálja a gazdaságot. 

„A lóversenyen az első három befutó számít, a többiek vesztesek, a futottak még 
kategóriába kerülnek. A maratonin viszont mindenki győz, aki célba jut. A cél, 
hogy önmaga felett győzzön. Az élet különböző helyzeteit, így a munkahelyet is 
lehet lóversenynek vagy maratoninak tekinteni. Óriási jelentősége van annak, 
hogy ki, melyiket választja. A verseny hasznos dolog, mobilizálja az energiákat. 
Nem kétséges, hogy a sportolók a versenyen keményebben dolgoznak, mint az 
edzésen. Versenytárs nélkül az embernek nehezebb a kellő fordulatszámra 
kapcsolnia, felpörgetnie magát. A monopóliumok ellustulnak, hiszen konkurens 
nélkül maradnak. A verseny célt ad.”  (Lovas Zsuzsa, 2004) 

Vajon a magyarok versengő típusúak-e? 
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1. ábra 

Az interjúalanyok véleménye arról, hogy a magyarok versenyző típusúak-e 
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A válaszadók véleménye szerint a magyarok nem annyira versenyszelleműek, 
azonban e válaszadók közül legmagasabb arányban úgy találták, hogy ez a 
rendszerváltás óta lassan erősödik. Ezen vélemények többségében a közép és a 
nagyvállalatok menedzsereitől származik. 25 és 35 év közöttiek között kiemelkedő 
arányban jelölték meg e lehetőséget, míg a többi korosztálynál nem tapasztalható 
ilyen szignifikáns különbség a válaszok között. Nemek között a tekintetben, hogy 
mit tartanak leginkább jellemzőnek nincs különbség, tehát sem a férfiak, sem a 
nők nem tartják versenyszelleműnek a magyarokat, de ebben némi javulást látnak 
az elmúlt 15 évben. 

„Szerintem a magyartól idegen a versenyszellem, ami a politikának is köszönhető, 
mert nem kellett versenyezni sok-sok éven keresztül. A rendszerváltás óta erősödik 
a versenyszellem, de azt mondom, hogy ez egy kényszerű alkalmazkodás. 

A magyar nehezen dolgozik, úgy véli majd más megcsinálja helyette munkát, 
kitalálja helyette más, hisz van egy főnöke. Lehet, hogy ez a rendszerváltás miatt 
van, mert előtte hierarchiák voltak. Ma sokkal több a kisebb cég, ahol van egy 
főnök, egy beosztott, esetleg egy középvezető a kettő között, és nagyon sok dolog 
azon bukik meg, hogy tologatják nemcsak a felelősséget, hanem az elvégzendő 
munkát is. Tehát az újítást, a versenyszellemet még tanulni kell.” (25-35 év 
közötti, mikro vállalkozást vezető nő) 

Ahogyan a nemzetközi statisztikák is mutatták: a versenyt sok esetben az erős 
versenyszabályozás fogja vissza, az interjúkból is kitűnik az a vélemény, hogy a 
mai magyar gazdaságban jellemző az ún. „Uram-bátyám” viszony, ami a versenyt 
és annak kimenetelét meghatározza. 

„Itt a versenyszellem olyasmiben is kimerül, hogy ki kit ismer a különböző 
pályákon, vagyis nemcsak abban versenyzünk, hogy mi a verseny tárgya, hanem 
abban is, hogy hogyan lehet azt minél jobban pozicionálni. ... Kevés a termék és 
az ár, kell a harmadik tényező is az ismeretség, ami nem minden esetben negatív, 
sokszor arról szól, hogy milyen széles körben tudja az adott szereplő a termékét 
terjeszteni, mennyire tudja elérni azokat, akik hajlandóak fizetni is.” (25 és 35 év 
közötti férfi, IT cég üzletági vezetője) 

Pedig a verseny kikerülhetetlen, a gazdasági szereplők csak akkor tudják ezt 
kellőképpen kihasználni, ha megtanulják és kialakítják az alapvetően bizalmon 
nyugvó szabályokat. 
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„A versenyhelyzet szükségességét már a magyar közvélemény is elismeri, csak 
egyelőre nem képes elviselni. Ennek oka például a szabályozórendszer iránti 
bizalmatlanság, a versenyzés szokatlansága…. A gazdasági verseny iránti 
ellenszenvnek itt tradíciói vannak. Alig volt olyan időszak történelmünkben, 
amikor a versenyben a jobbak érvényesülhettek. Most kellene a versenyzést 
megtanulnunk, ha játékban akarunk maradni. Ha hagyjuk, hogy nyerjen a jobb, 
akkor a többiek is kedvezőbb helyzetbe kerülnek, hiszen a gazdasági fejlődés 
mindenkit érint.” (168 óra, 2005) 

A verseny negatívumai között említhető, hogy hatékonyságrontó is lehet, 
amennyiben az életre-halálra folyó küzdelem megbénítja a szereplőket. A verseny 
negatív oldalát kiküszöbölendő, vajon együttműködnek-e az üzletemberek? 

1

16

22

12

16

12

0

5

10

15

20

25

V
ál

as
zo

k 
sz

ám
a

Megfelelő s
zintű

Egyre
 növekvő

Alacsony, a bizalmatlanság következtében

Alacsony, a szocializm
us következtében

Alacsony, a piacgazdaság kö
vetkeztében

Nem lehet általánosíta
ni

 
2. ábra 

Kooperációs hajlandóság megítélése a megkérdezettek között 

A megkérdezettek közül mindösszesen 1 fő vélte úgy, hogy az együttműködési 
hajlandóság országunkban megfelelő szintű, hiszen mindenki belátja, hogy a 
kooperáció hiánya mindenkinek rossz, és kárt okoz. Az interjúalanyok több mint 
63 százaléka vélte úgy, hogy különböző okok miatt ugyan, de alacsony. 
Legtöbben a bizalmatlanságot jelölték meg fő okként, a következőkben a 
piacgazdaságot, amelyben az „aki bírja, marja” szellem uralkodott el, és végül a 
szocializmus szerepel, mint ami kiölte az együttműködési hajlamot. 

A vállalatok mérete szerint egy kivétellel mindegyiküknél a bizalmatlanság 
szerepel, mint legfőbb ok a kooperáció hiányára. Azonban a középvállalatok 
vezetői optimistán nyilatkoztak, és úgy vélték, hogy az együttműködési 
hajlandóság egyre növekvő, hiszen a mai világban csak hálózatokban, másokkal 
együttműködve lehet sikereket elérni. 
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Korcsoportok szerint is érdekes, amit tapasztalhatunk. Az 51 év felettiek az 
alacsony együttműködési hajlandóság okát a bizalmatlanságban látták. A 36-50 év 
közöttiek, ugyanennek okát a piacgazdaságban. Míg a 25-35 év közötti vezetők 
véleményének többsége alapján az együttműködési hajlandóság egyre növekvő 
országunkban. A nemek közötti eltéréseket vizsgálva, azt tapasztalhatjuk, hogy a 
nők alacsonyabbnak látják az együttműködési hajlandóságot, mint a férfiak, ahol 
25 százalékban egyre növekvőnek vélik, míg a nők esetében ez csak egyetlen egy 
szavazatot kapott. 

„A piacon meg lehet osztozni egy reális alapon, de a bizalmatlanság miatt az 
ember nem bízik a partnerekben. Ha valamit lefektetünk, vagy elképzelünk, az nem 
jelenti azt, hogy hátulról nem akar-e megelőzni valamilyen módon. Tehát 
megegyezel ugyan, hogy ilyen piaci magatartást tanúsítunk mind a ketten, de nem 
biztos, hogy betartja a szavát, és nem fogja-e ezt kihasználva valami mással 
előnyszerzés szempontjából megjelenni a piacon. Kétség kívül a bizalmatlanság 
jelen van.” (51 év feletti nő, kisvállalkozás igazgatója) 

„Az élet azt diktálja, hogy kell az együttműködés, de jelenleg nagy a 
bizalmatlanság valahogy könnyebben kooperálunk a külföldiekkel,…. Nem 
ismerjük egymást eléggé, valahol oda vezethető ez vissza, hogy magunkban sem 
bízunk.” (55 év feletti férfi, Mezőgazdasági kereskedelem, ügyvezető igazgatója) 

Az előbbiekből tehát kiderül, hogy napjainkban a megkérdezett menedzserek 
szerint az együttműködési hajlandóság alacsony Magyarországon. Azonban egyes 
vélemények szerint az együttműködés hiánya anyagiakban mérhető kárt okoz. 

A politikai, szakmai, gazdasági és szociális partnerek közötti kooperáció 
elhanyagolása százmilliárdokban mérhető kárt okoz - fogalmazott a 
pénzügyminiszter, aki részletezte gazdaságpolitikánk tíz fő kihívását. (HVG, 2004) 

A verseny és az együttműködés egymással nem inkompatibilis két ellentétes 
cselekvés. Ezek összeegyeztethetőek. 

Érdekeik tehát egyszerre konfrontálódnak egymással, miközben közösek is. (A 
menedzsment-szakirodalom újabban divatba jött fogalma a koopetíció, amely a 
verseny, vagyis a kompetíció és a kooperáció egyfajta hibridje, csak egy más 
területen való leképezése a Nobel-díjjal jutalmazott felismerésnek.) (Szabó 
Katalin, 2005) 

A koopetíció egyesek szerint egy „ronda szó” annak a ténynek a magyarázatára, 
amikor az üzleti riválisoknak néha meg kell találniuk a módot az 
együttműködésre. A koopetíció azt jelentheti, hogy közösen küzdeni a nagyobb 
tortáért, majd versenyezni ugyanazzal a szétosztásnál. 

Az együttműködés megteremti a kreativitást és innovációt, hiszen a közös tudás 
előre lendíti a gazdaságot, de ahol kemény árharc zajlik, ott bezáródnak a 
kooperáció kapui. 
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„Többé-kevésbé együttműködünk másokkal, időnként a versenytársakkal is, de a 
kommunikáció áramlás nem megfelelő még. De egy dologban sosem tudunk 
együttműködni abban, hogy milyen áron adjuk a terméket.” (25 és 35 év közötti 
férfi autókereskedelemmel foglalkozó cég gazdasági igazgatója) 

A véleményekből is kitűnik a fenti párhuzam, hogy a magyar vállalkozók, 
menedzserek és cégvezetők is az együttműködés és verseny határmezsgyéjén 
keresik a megfelelő utat. Az együttműködésre való igény, a cégek közötti 
kooperációra való elvárás megjelent, de az erős gazdasági verseny miatt nem tud 
mindig megvalósulni. 

„Nem lehet általánosítani nem is szektorokban, területeken, hanem bizonyos 
helyzetekben vannak olyan szituációk, amelyekben nagyon tudunk kooperálni 
elsősorban az érdekek mentén, és szintén az érdekek mentén nagyon képesek 
vagyunk nem kooperálni is, ezért sokszor be szoktak feszülni a felek. Van olyan 
szituáció amikor egy adott tenderre egy adott céggel ’vígan’ tudunk menni, mert 
kiegészítjük egymást, de van olyan is, hogy egy másik tenderben ugyanaz a cég a 
versenytársunk, ha olyan a tender kiírás, ami abban a témakörben van, ahol 
lefedjük egymást. Ez jó is így teljesen normális, hogy van amikor együtt megyünk 
van amikor egymás ellen.” (25 és 35 év közötti férfi, IT cég üzletági vezetője) 

Összegzés 

A közgazdaságtan klasszikus elméleti modelljének kiinduló feltevése a szereplők 
közötti verseny, ugyanakkor például a szabad verseny esetén vagy a vevők piac 
ismeretében teljesen szimmetrikus, egyenlő információ birtoklást feltételez, 
amihez elengedhetetlen az együttműködés, persze feltételezhetnénk, hogy Smith 
„láthatatlan keze” oldja ezt meg. Minden esetre a csoport dinamikai hatások 
ismerete nélkül a gazdaság viselkedése, reakciója nem prognosztizálhatóak 
megfelelően előre. 

Azonban egy gazdaság sem szakítható ki a szociokultúrális környezetéből. 
Ahogyan egy nemzetközi kutatás rámutat: ameddig a siker középpontjában az 
Egyesült Államokban az egyén áll, aki a sikert saját belső tulajdonságai által éri el 
és Nyugat-Európában a sikert a rendszer által felkínált esély eredményezi. Addig 
Kelet Európában a piac úgy jelenik meg, mint egy küzdőtér, ahol az egyén 
képviseli a belső pozitív értékeket és ütközik meg a külső igazságtalan, 
tisztességtelen viszonyokkal, így a sikert is csak az igazságtalan társadalmi 
viszonyok kihasználásából érhet el az adott szereplő (Csepeli, 2004). 

Érdekes ez a különbség, hiszen verseny győztesének megítélése és verseny 
feltételeinek megítélése nagyban eltér egymástól, mintha egyfajta életutat járna be 
a gazdaság, a tisztességtelen versenytől a bizalmon alapuló versengő-
együttműködő társadalomig. Például Smith (1770-es évek Anglia) elméletében is 
az egyenlőtlenség a társadalmi intézmények tökéletlenségéből fakad, így sikert 
csak az egyén érhet el, aki ezen körülmények között képes saját érdekeit követni, 
habár Smith szerint ez feltételez bizonyosfokú empátiát a fogyasztótól és ahogyan 
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változik a külső gazdasági környezet úgy változik a gazdasági szereplők 
magatartása és véleménye is. Ez az életút követhető végig a szakirodalomban is és 
ehhez képest még jó pár évvel elmaradva a gyakorlati életben is, hiszen 
Magyarországon pár éve kopogtatnak azok a fogalmak, eszmék, amelyek a 
nyugati gazdaságot már átitatták, ilyenek például a „trust, honesty, corporate 
responsibility, etc.” 

„… de túléljük talán ezt a folyamatot és ezzel a trükkök és tisztességtelen pénzek 
visszaszorulhatnak, mert azért ezek nélkül ma még sokszor sok helyen nehezen 
megy.” (25-35 év közötti férfi, feldolgozóiparban tevékenykedő  cég főkönyvelője) 

Vagyis a gazdaság vertikálisan és horizontálisan is eltér egymástól, mintha 
Magyarország több szempontból is a nyugati fejlődés mintát követné a gazdasági 
magatartás, piaci versengés terén. Ez felveti azt a kérdést, amelyre a választ talán 
egy másik dolgozatban keresgéljük: vajon a dolgozat keretein belül is vizsgált 
versengő – együttműködő magatartást tanuljuk, másoljuk vagy példa nélkül is ez 
az „evolúciós folyamat” menne végbe. 
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