
45

Telephelyválasztási stratégiák és a területi
verseny – a kolozsvári bankok esetében

ALT MÓNIKA1 – BOGDÁN ÁRPÁD2

A jelenlegi tanulmány célja, hogy megvizsgálja a telephelyválasztási straté-
giát és a területi versenyt a kolozsvári bankok esetében. Az elsõ részben felve-
zetjük a téma jelentõségét, és tisztázzuk a használt fogalmakat. A módszertani
leírást az eredmények bemutatása követi. Végezetül megfogalmazzuk a követ-
keztetéseket, a tanulmány korlátait és a további kutatás lehetõségeit.

Kulcsszavak: telephelyválasztás, bank, geomarketing, térinformatika, terü-
leti verseny.

Jelen cikk a marketingstratégia egyik elemét tanulmányozza: az érté-
kesítés helyét. Az értékesítési és forgalmazási döntések eredményes
meghatározása kritikus pontja a marketingstratégiáknak.

A kereskedelmi egységek marketingjében gyakran a legmeghatáro-
zóbb elemnek tekintik a helyválasztást. Az elõnytelen hely gyakran a
legsúlyosabb károkat okozhatja a vállalatnak. Ugyanakkor viszont kije-
lenthetõ, hogy az elõnyös helyválasztás önmagában nem kompenzálhat
egy középszerû vagy gyengébb általános stratégiát.

A geomarketing az a kutatási terület, amelyben a térinformatikai ada-
tok és paraméterek kapnak szerepet a marketingtevékenységek tervezé-
sében és végrehajtásában. A marketingmix minden eleménél felhasz-
nálható, magába foglalja az útvonalválasztást, területtervezést, telep-
helyválasztást.

1. A telephelyválasztás és a területi verseny fogalma
A telephelyválasztás
A marketingmix értékesítési elemében kap szerepet a telephelyvá-

lasztás, amely alatt a gazdasági tevékenység mûködésének térbeli helyét
határozzák meg. Tudatos telephelyválasztásról akkor beszélhetünk,

1 egyetemi adjunktus, BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi kar
2 mesteris hallgató, BBTE, Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi kar
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amikor üzleti kalkulációk alapján próbálnak a gazdasági szereplõk meg-
felelõ (optimális) mûködési helyet találni, az elfogadható lehetõségek-
bõl egyet (a legjobbat) kiválasztani (Lengyel et al. 2004).

A telephelyválasztást magába foglaló tágabb fogalom a telephelyel-
mélet (location theory). Ezek az elméletek elsõsorban a gazdasági tevé-
kenységek térbeli elhelyezkedésére, földrajzi helyének jellemzõire, az
egyes piaci szereplõk térbeli viselkedésének vizsgálatára és modellezé-
sére koncentrálnak.

A térbeli verseny fontosságának a kialakulása a két világháború kö-
zötti idõszakra tehetõ, mivel a fejlett országokban ekkor már kiépült egy
megfelelõ szintû infrastruktúra. A telephelyválasztás olyan döntésekre
vezetõdött vissza, amelyek a profit maximalizálást tartották szem elõtt,
figyelembe véve a szállítási költségeket, a versenytársak és a fogyasztók
piaci elhelyezkedését.

A napjainkban kibontakozó helyválasztással kapcsolatos elméleteket
már nagyban befolyásolja a globális gazdaság. Olyan tényezõk kapnak
szerepet, mint a számítógépes hálózatok, az informatikai-kommunikáci-
ós technológia, az innováció, a csúcstechnológiák, a szakképzett mun-
kaerõ. Ugyanakkor a nagy ütemû városiasodás is hatást gyakorol ezen el-
méletek alakulására. Elõtérbe kerülnek az agglomeratív tényezõk, az ex-
tern hatások. A gazdasági fejlõdéssel párhuzamban egyre több tényezõ
befolyásolja a telepítési döntéseket.

A megbízott személyeknek a szolgáltatás vagy az eladás optimalizá-
lásához megfelelõ döntéseket kell hozniuk a telepítés helyére vonatko-
zóan. A pénzügyi és banki szolgáltatások esetében nem csak a szolgálta-
tó egység helyét, hanem az ATM (Automatic Teller Machine) és a POS
(EFTPOS – Electronic Fond Transfer at Point of Sales) helyét is (Voicu
Nistor, 2006).

A területi verseny
A megfelelõ helyválasztási stratégia egyben a területi versenyben va-

ló részvétel eszközét jelenti. Fogalmilag jelen esetben a térbeli vagy terü-
leti verseny a telepek közötti, távolságra alapuló versenyt jelenti. Olyan
stratégiák kapnak itt szerepet, amelyek a térbeliségre alapulnak, és a
távolságot mint stratégiai eszközt használják fel. Mivel több kutatás is

Alt Mónika – Bogdán Árpád
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foglalkozik a témával, és ezek majdnem mindegyike két fõbb stratégát
emel ki a területi verseny terén, ezeket hivatott megfigyelni ez a kutatás
is.

A két fõbb csoport ebben a stratégiai ágban az elkerülõ stratégia (dis-
tancing) és a közeledõ stratégia (proximity). Mindkét végletnek megvan-
nak a maga elõnyei és hátrányai. Elkerülõ stratégia alatt értjük azt a dön-
tést, amely szerint az adott egység – jelen esetben a bank – nem töreke-
dik a közvetlen versenytársaihoz minél közelebb elhelyezkedni. A köze-
ledõ stratégia ezzel szemben a minél közelebbi elhelyezkedést segíti elõ.

2. A kutatás módszertana
A kereskedelmi övezetek feltérképezésében, az adatok megjelenítésé-

ben és a távolságok felmérésében az ESRI cég által készített ArcView 3.2
térinformatikai program ált rendelkezésünkre. A bankfiókok elhelyez-
kedési adatainak helyességérõl ezek hivatalos honlapjai szolgáltak for-
rásként. Az adatokat 2009. májusában töltöttük le.

Minden banktípust különbözõ színû/formájú szimbólummal kódol-
tunk a térképen, hogy minél átláthatóbb legyen ezek elhelyezkedése,
egymáshoz viszonyított helyzete. Abban az esetben, amikor bizonyos
egység vagy egységek a városon kívül helyezkednek el, de adminisztra-
tív szempontból kolozsvári egységnek tekinthetõk, feltüntetésük a pon-
tos helyhez történõ legközelebbi keresztezõdés, közlekedési csomópont-
ban fog történni.

A statisztikai adatok kezelésére az SPSS nevû programot használtuk.
A különbözõ negyedek népességére vonatkozó adatokat az Országos

Statisztikai Hivatal kolozsvári kirendeltségétõl kaptuk.
A telephelyválasztás gyakorlati vetületeivel kapcsolatos információ-

kat a Román Kereskedelmi Bank (BCR) egyik kirendeltségének vezetõjé-
vel készített interjú keretében kaptuk.

3. A kutatás hipotézisei
A kutatási kérdések megfogalmazásában a területi versenyben hasz-

nált két általános stratégiából – távolságtartó vagy közeledõ – indultunk
ki.

Az elsõ kutatási hipotézis (H1): az egymáshoz viszonyított távolságot

Telephelyválasztási stratégiák és a területi verseny...
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véve, megfigyelhetõ a kolozsvári bankfiók hálózatoknál a közeledési és
a távolodási stratégiák használata?

A második kutatási hipotézis (H2) azt próbálja vizsgálni, hogy egy bi-
zonyos negyedben levõ kirendeltségek száma összefüggésben van-e az
adott negyedben megfigyelt területi stratégiával.

A harmadik kutatási hipotézis (H3) azt vizsgálja, hogy az alkalmazott
stratégia és a negyedben levõ lakosok száma között van-e összefüggés.

4. A kolozsvári bankok és ezek kirendeltségei
Vizsgálatunkban 19 bank kirendeltségeit és fiókjait vettük figyelembe.

Ezek között megfigyelhetõ, hogy néhány bank csak csekély számú kiren-
deltséget nyitott a város határain belül, míg mások mondhatni lefedik a
város eégsz területét. A vizsgálatban szereplõ bankok és ezek kirendeltsé-
geinek a száma a következõ (a bank neve mellett a térképen szereplõ jel-
magyarázatot is feltüntettük): Alpha Bank – A – 4, Banc Post – P – 7, Ban-
ca Carpatica – C – 5, Banca Comercialã Românã – B – 10, Banca Române-
ascã – F – 5, Banca Transilvania – T –34, BRD - Groupe Société Générale –
D – 36, CEC Bank – Z – 8, Citibank – K – 1, Garanti Bank – G – 1, ING – I –
9, Millenium Bank – M – 4, OTP – O – 6, Piraeus Bank România – N – 7,
Pro Credit Bank Romania – L – 3, Raiffeisen – R – 12, RBS România – S –
2, Unicredit Þiriac Bank –U – 6, Volksbank – V – 8.

A bankokról kapott adatokat összesítve azt állapítható meg, hogy
ezek Kolozsváron összesen 168 kirendeltséggel rendelkeznek. A kiren-
deltségek számát tekintve két bank játszik nagyobb szerepet a kolozsvári
bankszférában, a BRD és a Banca Transilvania. Ezeknek 30-nál több egy-
ségük van a város területén. Azok a bankok, amelyek e kettõ mellett még
nagyobb szerepet kapnak, a következõk: Banc Post, BCR, ING, OTP, Raif-
feisen, Unicredit Þiriac Bank, Volksbank, CEC és Piraeus – kirendeltsé-
geiknek száma meghaladja az 5-öt.

5. A kutatás eredményei
A stratégiák azonosításánál a lakónegyedeket vettük alapul, mint ad-

minisztratív egységeket. Ezeken belül a stratégiák azonosítását úgy pró-
báltuk megvalósítani, hogy bizonyos csomópontokat kerestünk a lakó-
negyedekben. Ezen csomópontok meghatározásánál és az alkalmazott

Alt Mónika – Bogdán Árpád



49

területi stratégia azonosításához felállítottunk két kritériumot: ha több
mint két bankfiók létezik az adott körzetben, és ha ezek egymáshoz vi-
szonyított távolsága kisebb, mint 200 méter. A kritériumok felállításá-
ban figyelembe vettük más hasonló jellegû kutatást, a kolozsvári terek és
negyedek nagyságát és az esetleges idõt, amit igénybe vesz az út megté-
tele a két bankfiók között. Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor vélemé-
nyünk szerint evidens, hogy a közeledõ stratégia kap szerepet. Ha a kör-
zetben maximum két bankfiók van és ezek között a távolság meghaladja
a 200 métert, akkor a távolodó stratégiát azonosítottuk.

Ezeket a feltételeket alkalmazva azonosítani tudtuk a két stratégia
használatát a város földrajzi határain belül. A csomópontok kialakulását
és az esetleges távolodást a legfontosabb negyedek szerint csoportosítot-
tam.

5.1. Kolozsvári bankfiókok feltérképezése
A belváros és a hozzá tartozó körzet
Talán a legzsúfoltabb része a városnak ilyen szempontból a belváros

és ennek környéke. Itt három csomópontot határoztunk meg, ahol a leg-
nagyobb a kirendeltségek száma és legintenzívebb a sûrûsödésük:

 • a Kispiac tér (Piaþa Cipariu) és környéke;
 • a Fõtér (Piaþa Unirii);
 • Széchenyi tér (Piaþa Mihai Viteazul).

1. ábra. A Kispiac tér és környéke

Telephelyválasztási stratégiák és a területi verseny...
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A 400 méteres átmérõjû körben összesen 9 bankfiók található. A vá-
rosban ez a csomópont a második legsûrûbb a kirendeltségek koncentrá-
lódását tekintve.

2. ábra. A Fõtér

3. ábra. A Széchenyi tér

A Fõtéren és a hozzá közvetlenül kapcsolódó utcákon ugyancsak je-
lentõs számú bankfiók kap helyet. Itt olyan bankok kirendeltségei is

Alt Mónika – Bogdán Árpád
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megtalálhatók, amelyek csak kis számban képviseltetik magukat a város
területén, például az RBS vagy a Garanti bank egyetlen egységei tt kap-
tak helyet. Ebben a körzetben 13 különbözõ bank tart fent képviseletet.

A Széchenyi téren található a megyei, nagyobb szintû központja két
banknak is a többi más kisebb egység mellett.

A vasútállomás és a Ferencz József (Horea) út környékén 6 kirendelt-
ség található. Ezek többsége az Állomás (Gãrii) téren csoportosul. Itt a
közöttük levõ átlagos távolság 62 méter. A három fontosabb központi
csomópontot feltérképezve megállapíthatjuk, hogy megfigyelhetõ egy
olyan elrendezkedése a banki egységeknek, miszerint a konkurens ban-
kegységhez közel telepednek. Egyértelmû egy közeledési stratégia jelen-
léte a konkurensekkel szemben.

A Kõvári (Gruia) negyed
Mindössze egy, a Banca Transilvania által nyitott kirendeltség mûkö-

dik ebben a negyedben. Itt nem tevõdik fel annak a kérdése, hogy közele-
dõ stratégiát alkalmaznának. A bankfiókot a konkurensektõl távolabb, egy
olyan negyedben nyitották, ahol még nem volt egyetlen bankfiók sem.

A Dónát (Grigorescu) negyed
A vizsgált bankok közül hét nyitott kirendeltséget a negyedben, több-

ségük közvetlenül egymás mellett: azonos a címük. A bankfiókok klasz-
tere a negyed legforgalmasabb pontján található, a Fântânele és a Mirisl-
ãu utcák keresztezõdésénél.

4. ábra. A Dónát negyed (részlet)

Telephelyválasztási stratégiák és a területi verseny...
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Megfigyelhetõ a kirendeltségek erõteljes csoportosulása: négy is köz-
vetlenül egymás mellett helyezkedik el. Ezen egységek telepítésénél kö-
zeledõ stratégiát alkalmaztak, mivel az átlagos távolság közöttük nem
haladja meg a 40 métert sem.

Kerekdomb (Dâmbul Rotund) negyed
A város észak-keleti kijáratánál elhelyezkedõ negyed nem rendelke-

zik annyi lakossal, mint a város legtöbb negyede. A két legnagyobb szá-
mú kirendeltséggel rendelkezõ bank nyitott fiókot itt.

5. ábra. A Kerekdomb negyed (részlet)

A Banca Transilvania és a BRD kirendeltsége között a távolság 380
méter. Nem tekinthetõk közvetlen területi versenytársaknak ebben a
körzetben. Egy elkerülõ stratégiára lehet következtetni, mivel nem töre-
kedtek egymáshoz közelebb elhelyezkedni.

A Monostor negyed
A legsûrûbben lakott negyedben több olyan fõ utca létezik, amelyek

mentén kialakultak bankfiók-csoportosulások. Ilyenek például: a Szász-
fenesi (Floreºti) út, Kalányos (Primãverii) utca, Izlazului utca és a Buce-
gi utca, ezek egyben a negyed legfontosabb közlekedési artériái, legfor-
galmasabb utcái is. A negyedben 35 kirendeltsége létezik a figyelembe
vett bankoknak, ezek 80%-a az említett legforgalmasabb utcákban kap
helyet.

Legtöbb kirendeltsége a negyedben a BRD-nek van, összesen 8, ezt
követi a Banca Transilvania 6 egységgel.

Alt Mónika – Bogdán Árpád
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6. ábra. A Monostor negyed (részlet)

Ezek mellett még ehhez a negyedhez csatoltam azokat a bankfióko-
kat, amelyek a városból Nagyvárad felé kivezetõ út mentén található hi-
permarketekben és bevásárlóközpontokban mûködnek. Négy ilyen ki-
rendeltség létezik.

A Hajnal (Zorilor) negyed
A körzet legforgalmasabb útjától kissé félreesõ negyedközpontban 7

kirendeltség tömörül. Ezek mind a Kert (Pasteur) utcában helyezkednek
el. Megfigyelhetõ még, hogy egy kisebb bevásárló és üzleti központ meg-
nyitásával újabb 3 kirendeltség létesült a negyeden belül.

7. ábra. A Hajnal negyed (részlet)

Telephelyválasztási stratégiák és a területi verseny...
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Mivel nagyon közel egymáshoz, 100 méteren belül helyezkedik el
több kirendeltség a negyednek ebben a részében, a területi versenyt ala-
pul véve megállapítható a közeledés.

A Tisztviselõ telep (Andrei Mureºanu) negyed
Egy BRD bankfiók kivételével nem található kirendeltség a negyed

legnagyobb területén. A negyedet kétoldalról határoló út mentén he-
lyezkednek el a bankfiókok, amelyek azonban más körzethez tartoznak
már. E mellett ezt a körzetet határolja több fontosabb csomópont is, ahol
jelentõs számú kirendeltség csoportosul.

 A Györgyfalvi (Gheorgheni) negyed
Fõ útvonalán, a Györgyfalvi (Constantin Brâncuºi) utcán és az ezek

mentén levõ más fontosabb utcákon helyezkedik el a legtöbb kirendelt-
ség. A bankfiókok között az átlagos távolság 250 méter. Ezek mellett a
közel fekvõ Pata (Nicolae Titulescu) úton megfigyelhetõ a különbözõ ki-
rendeltségek csoportosulása.

8. ábra. A Györgyfalvi negyed (részlet)

Egymástól alig 300 méterre két BRD bankfiók is található, amelyek
egy sûrûbben lakott, bár nem annyira forgalmas úton kaptak helyet. Ar-
ra lehet következtetni, hogy hatékonyság szempontjából a BRD erõteljes
terjeszkedési stratégiájának köszönhetõen, továbbá a kevés számú kon-
kurens miatt történt a telepítési döntés, és a bank így maximálisan kiak-
názza a lakónegyed által nyújtotta lehetõségeket.

Alt Mónika – Bogdán Árpád
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A Hóstát (Mãrãºti) negyed
A város központi része után ez mondható a legzsúfoltabb negyednek

banki kirendeltségek szempontjából. A vizsgált bankok kirendeltségei-
nek száma ebben a negyedben 34. A legforgalmasabb útvonalak men-
tén, amilyen a Magyar (21 Decembrie 1989) vagy a Szamosfalvi (Aurel
Vlaicu) utak és az ezek között elhelyezkedõ Mãrãºti térnél koncentrá-
lódnak legjobban a kirendeltségek. A 350 méteres utcaszakasz mentén
összesen 11 bankfiók nyílt meg és mûködik.

9. ábra. A Mãrãºti negyed

Ebben a negyedben is gyakori jelenség, hogy ugyan azon házszám
alatt helyezkednek el különbözõ bankfiókok. Kolozsváron itt koncentrá-
lódik a bankszektor a legjobban, majd a rangsorban a Kispiac tér követ-
kezik.

A két fontosabb útszakasz mentén levõ csoportosulások mellett még
több csomópont is kialakult a negyedben. Ilyen például a Gyár (Fabricii)
utca és a Móricz Zsigmond (Bucureºti) utca keresztezõdésében található
hipermarket környéke. Itt 4 banki egység helyezkedik el egymás közelé-
ben.

A Tóköz (Între Lacuri) negyed
Hasonlóan más kisebb negyedekhez, itt is a két legtöbb kirendeltség-

gel rendelkezõ bank nyitott csak képviseletet. A Banca Transilvania és a

Telephelyválasztási stratégiák és a területi verseny...
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BRD bankfiókjai közvetlenül egymás mellett helyezkednek el a negyed
fõ utcája mentén.

10. ábra. A Tóköz negyed (részlet)

Bár csak két kirendeltség van jelen a negyedben, ezek területi ver-
seny szempontjából közvetlen versenytársak, és a közelítõ magatartás fi-
gyelhetõ meg részükrõl.

A Szamosfalvi (Someºeni) negyed
Ennél a városrésznél csak egy hipermarketen belül, a repülõtérnél és

a közelébe esõ területen van kirendeltsége három banknak. A köztük le-
võ távolság jelentõs, területi verseny szempontjából nem törekednek
egy közeledõ stratégia alkalmazására.

A Bulgária telep
A város ipari zónáját magába foglaló körzet kevés lakossal rendelke-

zik. Többnyire ipari vállalatok gyárai és székhelyei találhatók meg itt. A
negyed legfontosabb útvonala mentén, a Munka (Muncii) úton elhelyez-
kedõ két bankfiók közül az egyik egy hipermarketben nyílt. Köztük a
távolság több mint 400 méter. A területi verseny szempontjából az elke-
rülés stratégiája figyelhetõ meg.

Az Irisz telep
A határos Kerekdomb negyedhez hasonlóan a BRD és a Banca Tran-

silvania kirendeltségei fedik le a körzetet. Mivel a távolság közöttük je-
lentõs, 400 méter, megállapítható, hogy nem mutatnak közeledõ maga-
tartást a területi verseny szempontjából.

Alt Mónika – Bogdán Árpád



57

5.2. A hipotézisek elemzése
Az elsõ kutatási hipotézis (H1): az egymáshoz viszonyított távolságot

véve, megfigyelhetõ a kolozsvári bankfiók hálózatoknál a közeledési és a
távolodási stratégiák használata?

Az adatok összesítése után (1. táblázat) megfigyelhetõ, hogy a kolozs-
vári bankok a bankfiók-hálózatuknál a közeledési és a távolodási straté-
giákat egyforma arányban alkalmazzák.

1. táblázat. A bankfiókok száma és az alkalmazott stratégia
a negyedekben

 Forrás: saját szerkesztés

A második kutatási hipotézis (H2) azt próbálja vizsgálni, hogy egy bi-
zonyos negyedben levõ kirendeltségek száma összefüggésben van-e az
adott negyedben megfigyelt területi stratégiával.

A különbözõ negyedekben levõ bankfiókok számát és az adott ne-
gyedben megfigyelt magatartást az 1. táblázatban összefoglalva mutat-
tuk be.

Az elemzésbe bevett bankok legtöbb kirendeltsége a város központjá-

Lakónegyed

Belváros
Kõvári negyed
Dónát negyed
Kerekdomb
Monostor negyed
Hajnal negyed
Tisztviselõ telep
Györgyfalvi negyed
Mãrãºti negyed
Tóköz
Szamosfalvi negyed
Bulgária negyed
Irisz negyed
Horea út

Bankfiókok
száma

48
1
8
2
35
12
1
12
34
2
3
2
2
6

Lakosok
száma
33960
5311
25003
10730
80362
22691
5854
38080
39758
12946
5879
5683
8328
8158

Alkalmazott
területi stratégia

közeledés
elkerülés
közeledés
elkerülés
közeledés
közeledés
elkerülés
közeledés
közeledés
elkerülés
elkerülés
elkerülés
elkerülés
közeledés
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ban és a két nagyobb negyedben található. A két változó közötti kapcso-
lat az ANOVA teszt segítségével mutatható ki.

A kapott adatokból látható, hogy hét negyedben a bankok inkább az
elkerülõ stratégiára, a másik hétben a közeledõ stratégiára fókuszálnak.
A közeledõ stratégiát használó negyedekben átlagosan 22,14 bankfiók
található. Ezzel szemben az olyan negyedekben, ahol az elkerülõ straté-
gia a domináns, átlagosan 1,85 bankfiók kap helyet.

Az elvégzett ANOVA teszt alapján megállapítható, hogy szoros kap-
csolat létezik az alkalmazott stratégia és a bankfiókok száma között. Te-
hát a bankfiókok száma egy adott negyedben befolyásolhatja egy adott
bank viszonyulását a konkurensek felé. A két stratégia alkalmazását fel-
foghatjuk mind defenzív, mind pedig offenzív stratégiaként is.

A közeledõ stratégia defenzív stratégiának tekinthetõ, mivel egy
adott bank azért, hogy megtartsa a klienseit vagy piaci versenyhelyzetét,
követi a konkurenseit egy bizonyos kereskedelmi övezetbe. Így alakul-
hatnak ki bizonyos körzetekben több bankfiók általi csoportosulások.

Az elkerülõ vagy távolságtartó stratégia ezzel szemben leírható úgy,
mint egy offenzív stratégia: egy bizonyos bank olyan céllal nyit fiókot az
adott körzetben, hogy kiaknázza a kiszolgálatlan piacokban rejlõ lehetõ-
ségeket, ezáltal is differenciálja magát a versenytársaitól.

Ezek megfigyelhetõk a cikk 5.1-es fejezetében, ahol több olyan ne-
gyed is van, ahol a BRD bank agresszív terjeszkedési politikájából kifo-
lyólag olyan körzetekben nyitott kirendeltséget, ahol a konkurencia nem
mondható jelentõsnek. Ez jellemzõ a Banca Transilvania néhány kiren-
deltségére is, mint például a Kõvári negyedben, ahol kizárólag neki van
egysége.

Tehát a kutatási kérdés vizsgálatával kimutatható, hogy azokban a
negyedekben, ahol jelentõs számú kirendeltség létezik, inkább a közele-
dõ stratégia valósul meg, mivel a kirendeltségek csoportokat alkotva a
negyed legforgalmasabb pontjaiban foglalnak helyet. Ezzel szemben
azokban a körzetekben, ahol a konkurencia nem mondható jelentõsnek,
a bankok nem törekednek egymáshoz minél közelebb elhelyezkedni.

A harmadik kutatási hipotézis (H3) azt vizsgálja, hogy az alkalmazott
stratégia és a negyedben levõ lakosok száma között van-e összefüggés.

A két általános területi stratégia választását befolyásolhatják továbbá
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olyan tényezõk, amelyek jellemzik az adott földrajzi piacot is, mint pél-
dául a lakosok száma. Jelen esetben a földrajzi piaci egységeket a város
különbözõ negyedei képviselik.

Az Országos Statisztikai Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott, a
kolozsvári negyedek lakosságának számát tartalmazó statisztikai adatok
és az azonosított területi stratégiák szerint az 1-es táblázatban összefog-
laltuk a kapott eredményeket.

Mivel a táblázatban megjelenõ adatok a lakosság szempontjából is
csak a vizsgált negyedekre vonatkoznak, így kimondható, hogy ezekben
a negyedekben az átlagos lakosság 21 624,5 fõ. Azokban a negyedekben,
ahol a közeledõ stratégia érvényesül, 35 430,2 fõ az átlagos lakosság szá-
ma. Ahol az elkerülõ stratégia figyelhetõ meg, ez a mutató 7818,7.

A lakosság számát és a bankfiókok számát tekintve, megfigyelhetjük,
hogy szignifikáns kapcsolat áll fent a két mennyiségi változó között (Pe-
arson korreláció 0,768, 0,001 szignifikancia szint – 2 tailed).

Ebbõl a pozitív irányú korrelációból már következtethetünk arra,
hogy a kapcsolat szignifikáns lehet a lakosság száma és az alkalmazott
területi stratégia között is. Az ANOVA teszt adataiból megtudható, hogy
a két változó közötti kapcsolat szignifikáns (F = 10,28; 0,008 szignifi-
kancia szint). Egy bizonyos negyedben a megjelenõ területi stratégiát
befolyásolja az adott negyedben levõ lakosok száma.

Levonható következtetés tehát az a tény, hogy a bankok elõnyben ré-
szesítik a közeledõ stratégiákat azokban a körzetekben, ahol a lakosság
száma nagyobb. Ez összefüggésben áll a bankfiókok számával is. Azok a
körzetek, ahol a lakosság száma alacsonyabb, nem élveznek elsõdleges
prioritást a terjeszkedési stratégiában sem. Viszont egy offenzív terjesz-
kedési politika arra ösztönözheti a bankot, hogy belépjen olyan körze-
tekbe is, ahol aránylag alacsony számú potenciális ügyfél van, de akik
nem jelentenek célpiacot más bankok számára.

5.3. A telephelyválasztás gyakorlata egy bank szemszögébõl
A Kereskedelmi Bank egyik kirendeltségének a vezetõjétõl kaptunk

választ néhány olyan kérdésre, amely kapcsolatban van a bankok ter-
jeszkedési politikájában használatos szempontokkal.

Arra a kérdésre, hogy milyen általános szempontokat vesznek figye-

Telephelyválasztási stratégiák és a területi verseny...



60

lembe a bankfiók létrehozásakor, azt a választ kaptuk, hogy a legfonto-
sabb paraméter egy ilyen döntésnél az ipari tevékenység megléte a kör-
nyéken. Ez alatt az érthetõ, hogy a körzetnek rendelkeznie kell megfele-
lõ számú potenciális klienssel a vállalatok, cégek körébõl is. Egy másik
szempont az aktív lakosság megléte, amely biztosítja a magánszemélyek
körébõl származó ügyfelek meglétét. A fizikai feltételek megléte is fon-
tos, mivel rendelkezésre kell állnia egy olyan helységnek, amely bizto-
sítja a hatékony mûködést és egyben biztonságos is. Elhelyezkedésben
pedig prioritást élveznek a fõbb útvonalak, utcák. Ezek mellett még más
gazdasági mutatók is szerepet játszanak a döntéshozatalban.

Minden kirendeltség nyitása megalapozott kell, hogy legyen. Ezért
minden ilyen döntés elõkészítése során egy tanulmányt végeznek,
amely kitér a fentebb felsorolt szempontokra.

Arra a kérdésre, hogy hogyan viszonyulnak a konkurenciához egy
ilyen jellegû döntésnél, azt a választ kaptuk, hogy a konkurensek létezé-
se egy körzeten belül pozitívan is hathat a saját tevékenységre. Ez abból
adódik, hogy a legtöbb versenytárs az országos szinten kevesebb kiren-
deltséggel rendelkezõ bankok közül kerül ki. Ezeknek a magatartása in-
kább arra alapszik, hogy a más, nagyobb bankok ügyfeleit hódítsa el. Ez-
zel szemben viszont a szolgáltatás minõsége különbségeket mutathat a
két konkurens között. Így pozitív megítélés alakulhat ki az ügyfélben az
adott bankkal szemben, ami vonatkozhat például a megbízhatóságra,
alacsonyabb költségekre a szolgáltatás igénybevételekor, jobb minõség-
re. A gyengébb hálózattal rendelkezõ bank a költségek fedezése miatt
drágább szolgáltatást kénytelen nyújtani.

A telepítés elõkészítésénél még figyelembe veszik a potenciális kör-
zet lefedettségét is más, konkurens bankok által. Meghatározzák, hogy
érdemes-e belépni az adott piacra, kifizetõdõ lehet-e a mûködés a meg-
lévõ konkurensek mellett.

A nagyobb lakossággal rendelkezõ negyedekben, területeken vagy
forgalmasabb körzetekben a közeledési stratégia használatos. Itt megva-
lósítható a nyereséges mûködés is. A gyengébben lakott és nem annyira
forgalmas területeken, ha az elõrejelzések azt mutatják, hogy a kiren-
deltség kifizetõdõen mûködhet, nem törekednek a minél közelebbi elhe-
lyezkedésre.
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Az optimális kirendeltség-számmal kapcsolatban megtudtuk: egy
olyan városban, mint például Kolozsvár, a konkurencia és a piaci lehetõ-
ségek mellett ez függ az adott bank erõforrásaitól is. Ez abban áll, hogy
minél kiterjedtebb a hálózat, annál költségesebb és nehezebb a fenntar-
tása. Ez a probléma például a pénzellátás területét érinti.

Az egységek telepítésénél a döntések meghozatalában olyan szemé-
lyek vesznek részt, mint a helyi igazgatók, a megyei igazgatók és az igaz-
gató tanács. Feladatuk, hogy eldöntsék az adott felmérések alapján, hogy
érdemes-e az adott körzetben megnyitni a kirendeltséget.

Következtetések
A legtöbb kiskereskedelmi egység, nagyobb bevásárlóközpont, hiper-

market vagy éppen banki egység telepítésénél olyan szempontokat is fi-
gyelembe vesznek a befektetõk, amelyek összefüggésben vannak a kon-
kurensek térbeli elhelyezkedésével, a piac különbözõ tulajdonságaival
és a vállalat belsõ potenciáljával, képességével.

A közeledési és az elkerülõ stratégia típusok egyaránt megfigyelhetõk
Kolozsvár negyedeiben. Az elkerülõ stratégia, amely azt feltételezi, hogy
a konkurensek nem helyezkednek egymáshoz közel az adott körzetben,
az olyan negyedekben jelenik meg, ahol a lakosság száma kisebb és a
bankfiókok száma is kevesebb. A közeledõ stratégia a város olyan negye-
deiben jelenik meg, ahol a népsûrûség nagyobb, és emellett más bankok
is egységet nyitottak.

A kutatás korlátjai és további kutatási irányok
A kutatás nem tartalmaz minden banki egységet a város területérõl.

Mivel próbáltunk összpontosítani a legfontosabb bankokra, így 19 bank
egységeit vettük figyelembe az elemzés során. Ezek között viszont meg-
találhatóak a legversenyképesebbek és a legtöbb kirendeltséggel rendel-
kezõk is. A másik korlátja a kutatásnak, hogy a távolságra fókuszáltunk,
mint elhelyezkedést befolyásoló tényezõre, viszont valójában más té-
nyezõk is közrejátszhatnak a telephely kiválasztásánál. Például befolyá-
solható tényezõ lehet egy hatósági szabályozás bizonyos épület haszná-
latára, vagy építésére. Tehát a bankok nem telepíthetnek egységet bárho-
vá egy adott körzeten belül, ezt szabályozások korlátozhatják.
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Az egységek minõsítése egyforma volt függetlenül attól, hogy az a
bank központi épülete, helyi kirendeltsége vagy csupán bankfiókja.

A téma jövõbeli kutatása szempontjából az itt felsorolt szempontok
figyelembevétele mellett hasznosnak tartanánk más piaci jellemzõk
kapcsolatát is vizsgálni a használt stratégiával kapcsolatosan, mint pél-
dául az egy fõre esõ jövedelem, kiadások mutatószámai vagy az átlag
életkor stb.

Az egységek megnyitási idõpontjának ismeretével megmondható az
is, hogy bizonyos esetekben a bankok milyen kezdõ stratégiához folya-
modtak, és ezek miként változtak a konkurensek megjelenésével egy
adott körzetben. Ez az adat újabb információkat szolgáltathat a kérdés
jobb megértése érdekében.
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