
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A nők támogatása a szolgáltatások  
exportálásában 

Az üzleti tevékenységeket támogató szolgáltatások kihelyezése az 
elektronikus kereskedelemben rejlő lehetőségekkel párosulva egyre 
nagyobb lehetőséget kínál a fejlődő és átmeneti gazdaságokban élő 
nők számára is. A nőkről általában az a kép terjedt el, hogy kiske-
reskedelmi vállalkozásokat működtetnek vagy hagyományosan „női 
munkának” minősülő szolgáltató tevékenységet végeznek (ápolás, 
oktatás, ügyintézői feladatok, háztartási munka). Csupán kevesek 
figyeltek fel arra, hogy egyre több az olyan szakmai, pénzügyi vagy 
építőipari szolgáltatást nyújtó cég, amelynek nő a tulajdonosa. Meg-
felelő támogatással és képzéssel ezek a nők szert tehetnek a szol-
gáltatások eredményes exportálásához szükséges készségekre és 
magabiztosságra. 
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kapcsolatmarketing; hálózatépítés;  
vállalatszervezés. 

Női vállalkozók 

A szolgáltatóágazatok lehetőséget adnak a nőknek arra, hogy olyan 
vállalkozásokat alapítsanak, amelyek viszonylag kevéssé tőkeigényesek, 
és az internet megjelenése óta otthonról is működtethetők. A női cégtu-
lajdonosok azonban még mindig kevésbé veszik ki a részüket az export-
tevékenységekből, mint férfi társaik. Ez nagyrészt annak tudható be, 
hogy a nőkre gyakorlatilag minden társadalomban „kettős teher” hárul. 
Még ha nem is nevelnek gyermekeket, a társadalmi morál általában azt 
diktálja, hogy fizetett munkájuk mellett foglakozzanak a háztartással, 
gondoskodjanak az idős vagy beteg hozzátartozókról, illetve vállaljanak 
önkéntes munkát a közösségben.  

Ahhoz, hogy a nők az export területén is sikeresebbek legyenek, a 
következő hat dologra van szükség: 

 

 



1. Piacokhoz jutás 
A szolgáltatások exportálásában a siker alapfeltétele, elsősorban 

külföldi utazások során, a megfelelő kapcsolatok kiépítése. A nők export-
tevékenységét azonban jelentősen korlátozza, hogy nem rendelkeznek 
az utazásokhoz szükséges idővel és erőforrásokkal.  

 
2. Részvétel a kereskedelem fejlesztésében 

A nők alulreprezentáltak azokban a kereskedelmi missziókban és 
műhelyekben, amelyek célja a cégek exporttevékenységének támogatá-
sa. Ez az időhiány mellett annak tudható be, hogy a nők kevésbé tájéko-
zottak a rendelkezésre álló lehetőségekről. Pozitív diszkrimináció nélkül 
a nők gyakran kimaradnak a kereskedelemmel kapcsolatos események 
szponzori testületeiből (pl. a kereskedelmi és iparkamarákból). 

 
3. A szükséges technológiai eszközök rendelkezésre állása 

A gyors, költséghatékony internetkapcsolatot biztosító eszközök el-
engedhetetlenek a sikeres exporttevékenységhez. A női cégtulajdonosok 
számára gyakran gondot okoz a megfelelő telefonvonalak hiánya, külö-
nösen, ha az urbanizációtól távol eső területeken élnek. 

 
4. A megfelelő oktatás és képzés elérhetővé tétele 

Egyes kultúrákban a nők oktatása és képzése még mindig elmarad 
a férfiakétól. Felül kell vizsgálni a meglévő képzési programokat, hogy 
azok sem a jelentkezés, sem a gyakorlatok során ne részesítsék előny-
ben a férfiakat. 

 
5. A finanszírozás biztosítása 

Noha a legtöbb szolgáltatási tevékenység nem tőkeintenzív, az in-
formatikai és kommunikációs eszközök beszerzéséhez, a növekedéshez 
és az exportpiacok fejlesztéséhez anyagi forrásokra van szükség. A ku-
tatások kimutatták, hogy a nők általában csupán személyes vagyonukra 
támaszkodhatnak, ami gátat szab vállalkozásuk bővítésének. A jelenleg 
rendelkezésre álló finanszírozási lehetőségek, például a mikrohitelek, 
többségükben termelő és kézműves-tevékenységek támogatását szol-
gálják. Ezeket úgy kell átalakítani, hogy szolgáltatási tevékenységekre is 
igénybe vehetőek legyenek. 

 
6. Megfelelő szerepmodellek bemutatása 

A legalapvetőbb az, hogy sok fiatal lány nem ismer olyan női vállal-
kozót, akinek a példáját követhetné. Széles körben ismertetni kell azokat 
a nőket, akik sikertörténetet írtak a szolgáltatások és az export területén. 

 



A nők üzleti készségeinek fejlesztése 

Noha a női vállalkozók képesek lennének arra, hogy szolgáltatásai-
kat az országhatárokon túl is kínálják, a fejlődő országokban azonban a 
nők tulajdonában lévő szolgáltató cégek többsége mégsem exportál. 
Gyakran azért nem használják ki az előttük lévő lehetőségeket, mert 
nem bíznak eléggé magukban, és nem rendelkeznek az exporttevékeny-
séghez szükséges ismeretekkel. Ezeket a hiányosságokat át lehet hidal-
ni, ha a nők megfelelő képzésben részesülnek ahhoz, hogy elsajátítsák 
szolgáltatásaik exportjához szükséges készségeket. 

A szolgáltatások exportőrei számára az a legfontosabb készség, 
hogy bizalmat keltsenek az általuk kínált tevékenység iránt. A szolgálta-
tások immateriális jellegéből adódóan elengedhetetlen, hogy az új piaco-
kon jellegzetes és megbízható képet alakítsanak ki róluk. Az alábbiakban 
az ehhez szükséges stratégiákat ismertetjük. 

Kapcsolatmarketing 

A kapcsolatmarketing abban különbözik a hagyományos marketing-
től, hogy a szolgáltatók előbb megismerik ügyfeleik igényeit, és csak 
azoknak megfelelően alakítják ajánlataikat. A kapcsolatmarketing célja 
annak a bizalomnak a kialakítása, amely az értékesítés alapfeltétele. A 
mezőgazdasági vagy ipari termékek kivitele esetén a vevők megtekinthe-
tik és kézbe vehetik a termékmintákat, illetve a nemzetközi vásárokon 
kipróbálhatják az árukat. A szolgáltatásokat azonban nem lehet előzete-
sen megvizsgálni. A szolgáltatások megvásárlása ezért kockázatos a 
vevők számára, akik főleg mások ajánlásaira támaszkodhatnak. Ezért a 
szolgáltatások exportőreinek olyan céggé kell válniuk, amelyet az ex-
portpiacokon a vevők ajánlani fognak egymásnak. A bizalom kiépítése 
hosszadalmas folyamat lehet. 

Ahhoz, hogy egy vállalkozás mások által ajánlott céggé váljon, meg 
kell ismerni az ügyfelek kultúráját, és kiterjedt kapcsolatrendszert kell ki-
építeni. Prezentációk tartásával, cikkek publikálásával, tájékoztató sze-
mináriumokon való részvétellel el kell érni, hogy a potenciális vevők fel-
ismerjék, hogy milyen jól teljesít a cég. A szolgáltatások exportálásában 
ez a legfőbb stratégia. 

Sikeres hálózatépítés 
A vállalkozás életben tartásához elengedhetetlen egy erős informá-

ciós hálózat kiépítése. A női vállalkozók szervezetei és hálózatai fontos 

 



szerepet játszanak a női exportőrök támogatásában és a nemzetközi ke-
reskedelmi kapcsolatok kialakításában. Nem helyettesíthetik azonban a 
kereskedelmi kamarákat és más országos szervezeteket, csupán kiegé-
szítik azokat. 

Ahhoz, hogy egy cég a kivitelben is sikeres lehessen, meg kell ismé-
telnie a belföldi kapcsolatok kialakításában elért eredményeket. Ennek 
leghatékonyabb módja a hasonló érdekeltségű embereket összehozó 
eseményeken, szakmai konferenciákon, nemzetközi szemináriumokon 
való részvétel. A kapcsolatok hálózatának az egyik fő célja az, hogy arra 
ösztönözzük azokat az embereket, akik már ismerik a szolgáltató cég 
képességeit, hogy másoknak is ajánlják a vállalkozást. Ezért nagyon fon-
tos, hogy ezeket a lehetséges szószólókat rendszeresen tájékoztassuk a 
cég legújabb eredményeiről és terjeszkedési céljairól. 

A hálózatépítés nem ér véget az emberekkel való találkozással. A 
szolgáltatások exportálásával foglalkozó nőknek meg kell tanulniuk, ho-
gyan fejleszthetik, használhatják és tarthatják életben helyi, országos és 
nemzetközi kapcsolataikat. 

Stratégiai szövetségek létrehozása 

A cégeknek ahelyett, hogy a helyi közvetítő ügynökségekre hagyat-
koznának, közvetlen kapcsolatot kell teremteniük a lehetséges vevőkkel. 
A női exportőrök gyakran nem részesültek marketingképzésben, és nem 
érzik otthon magukat ebben a szerepben. A potenciális ügyfelek azon-
ban személyesen akarnak találkozni a szolgáltatókkal. Ez azzal jár, hogy 
a termékexportőrökkel ellentétben a szolgáltatások exportőrei nem tá-
maszkodhatnak olyan helyi kereskedelmi képviselőkre vagy közvetítőkre, 
akik jártasak az adott kultúrában és megfelelő kapcsolatokkal rendelkez-
nek. Egyes szolgáltatócégek úgy hidalják át ezt a problémát, hogy egy 
helyi partnerrel együttműködve végzik a szolgáltatást, ami csakugyan a 
legegyszerűbb és legolcsóbb módja egy új piacon való megjelenésnek. 
Az olyan piacokon, ahol a kultúra nem támogatja a nők üzleti tevékeny-
ségét, célszerű férfi üzleti partnert választani. 

Az export terén a stratégiai szövetségek egyre fontosabbá válnak. 
Egy külföldi piac megnyerésének időigényét és költségeit jelentősen le-
csökkentheti a megfelelő helyi partner kiválasztása. A kiválasztás szaka-
szában óvatosan kell eljárni, nehogy egy alkalmatlan partner mellett kö-
teleződjünk el. Nem szabad elfeledkezni azonban arról sem, hogy min-
den más kapcsolathoz hasonlóan az üzleti kapcsolatokat is folyamato-

 



 

san ápolni kell. Rendszeresen kell konkrét célokat kitűzni, hogy a fejlő-
dést ellenőrizni tudjuk és az üzleti partnerség jól működjön. 

A versenyképességhez szükséges készségek 

Ahogy a nemzetközi versenyben a hangsúly az árról a minőségre és 
a rugalmasságra kerül, a megfelelő továbbképzés egyre nagyobb jelen-
tőséget kap. A technikai készségeken túl valamennyi szolgáltatásexpor-
tőrnek, és nemcsak a nőknek, szüksége van azoknak az interperszonális 
kommunikációs és problémamegoldó készségeknek az elsajátítására, 
amelyek lehetővé teszik, hogy új piacokra törjenek be, és válaszolni tud-
janak az ottani igényekre. 

A közelmúltban számos olyan eszközt fejlesztettek ki, amelyek ré-
vén a leendő exportőrök elsajátíthatják a sikeres tevékenységhez szük-
séges ismereteket és készségeket. Bár a jelenleg hozzáférhető marke-
ting- és export-szakirodalom túlnyomó többségében az árukivitelre össz-
pontosít, léteznek már olyan oktatási anyagok, amelyek kifejezetten a női 
szolgáltatásexportőrök képzését szolgálják. 
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