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1. BEVEZETÉS 

1.1. A kutatás háttere 

Az értekezés négyévnyi kutatás és két rövid külföldi tanulmányút eredményeként 

született. Munkám során a kis- és középvállalatok stratégiai gondolkodásának 

sajátosságaira és vállalati kultúrájára összpontosítottam széleskörű nyugati 
szakirodalom feldolgozásával és több, mint hatszáz cégnél készített kérdőíves 

felmérés adatainak elemzésével. Nem vitatható, hogy a fejlett piacgazdaságok 

vállalati struktúrájához való igazodás egyik fontos feltétele a hazai kis-és 

középvállalatok fejlesztése. 

A közép-kelet-európai vállalkozók helyzete különösen nehéz, hiszen a 

nagy kihívásokat magukba rejtő világgazdasági trendek hatásain felül a saját 

gazdaságukban tapasztalható sajátos problémákkal is szembe kell nézniük. A 

túlélés érdekében a nyugati országokban lévő menedzsment szemléletmód 

átalakuláson és paradigmaváltáson kívül a központi irányítású szocialista 

gazdálkodásból a piacgazdaságba való átmenet hatásaival is meg kell küzdeniük. 

Ebben a rendkívül dinamikus, eddig ismeretlen veszélyeket rejtő környezetben a 

menedzsereknek helyes választ kell találniuk az új kihívásokra. 

Sokan talán úgy vélik, hogy a kiscégek esetében felesleges stratégiáról 

beszélni. Véleményem szerint azonban a stratégia definícióját nem szabad 

leszűkíteni a túlzottan formalizált eszközökre, ezért disszertációmban a fogalmat 

a mintzbergi* értelemben használom. Meggyőződésem, hogy a hazai kiscégek 

fejlődése nagymértékben függ attól, hogy mennyire kerül előtérbe a stratégiai 

gondolkodás. A stratégia egyik alappillérének, a vállalati kultúrának 

"bekapcsolásával" pedig a menedzserek javíthatják cégük hatékonyságát, hiszen 

ennek segítségével gondot fordíthatnak azokra a vezetési rendszer alapjául 

szolgáló elvekre, hitekre és értékekre, amelyek a tagok jobb motiváltságán és a 

részletesebben az 1.5.2.-es fejezetben 
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koordináció magas fokán keresztül a vállalat teljesítményét növelhetik, és 

versenyelőnyhöz juttathatják szervezetüket a versenytársaikhoz képest. 

A hazai és a nemzetközi irodalomban tallózva megállapíthatjuk, hogy a 

menedzsment egyéb területein megszokott széleskörű elméleti és gyakorlati 

kutatást a stratégia és a vállalati kultúra terén a kisvállalkozásokra is ki kell 

terjeszteni, hiszen eddig főként a nagyvállalatokról készítettek tanulmányokat. 

Összességében véve a menedzsment szakirodalom a kis-és középvállalatokat 

negligálja. A hazai szakirodalomra vonatkozóan pedig elmondható, hogy a 

kutatások nagy része kis mintával dolgozik, többnyire nem teszi lehetővé a 

nemzetközi összehasonlítást, továbbá meglehetősen kevés kérdéskört elemez. 

Disszertációm empirikus megalapozását a STRATOS (Strategic 

Orientation of Small and Médium-sized Enterprises) nevű, több kutatási projekt** 

által finanszírozott team munka adja, melynek keretében kutatócsoportunk a 

magyar kis- és középvállalatok (KKV-k) vállalati kultúrájának és stratégiájának 

feltérképezésére vállalkozott egy huszonnégy oldalas kérdőív segítségével. A 

magyar kutatócsoport a pécsi JPTE Közgazdaságtudományi Karának oktatóiból 

áll. Tagjai Borgulya Istvánné, Kiss Tibor egyetemi docensek, Bencze Veronika, 

egyetemi tanársegéd, vezetője Barakonyi Károly egyetemi tanár, a Stratégiai 

Menedzsment tanszék vezetője. A projekthez való csatlakozás előnye az is, hogy 

a nyolc nyugat-európai országra kiterjedő adatbázis nemzetközi összehasonlításra 

is lehetőséget nyújtott. A kutatás folytatásaként az INTERSTRATOS 

(Internationalization of Strategic Orientations of Small to Medium-sized 

European Enterprises) projekt keretében lehetőség adódott a kis- és 

I. ** I. 1992-től: STRATOS (nyolc nyugat-európai ország kutatóintézeteivel végzett) nemzetközi 
összehasonlító vállalati kultúra kutatás 

II. 1994-től: INTERSTRATOS (nyolc nyugat-európai ország kutatóintézeteivel végzett) nemzetközi 
összehasonlító vállalati kultúra kutatás 

III. 1993-1995: „Exploring andChanging Corporate Culture" kutatási projekt, a Central European 
University támogatásával CEU/RSS Nr.l94\93); 

IV. 1996-1998: „Stratégia, kultúra, kommunikáció" MKM kutatási projekt (MKM-409) 
V. 1994-1996: „Magyar vállalati kultúra az ezredforduló után" MKM kutatási projekt (BKE-vel, 

MKM-182) 
VI. 1994-1996: „A vállalati kultúra összehasonlító vizsgálata", OTKA kutatási projekt (OTKA T-13393) 
VII. 1997-1999: „ Vállalati kultúra" OTKA kutatási projekt (OTKA ) 
VIII. 1998: „International Strategic Managemenet" TEMPUS kutatás, Aalborg (tervezett) 
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középvállalkozások stratégiai gondolkodásának elemzésén kívül a belföldi piaci, 

valamint export- és nemzetközi tevékenységük felmérésére. 

Dolgozatom céljául tűztem ki , hogy hozzájáruljak a hazai kis-és 

középvállalatok objektívebb megítéléséhez mind az elméleti, mind pedig az 

empirikus aspektusok bemutatásának segítségével. A STRATOS és 
INTERSTRATOS kutatás több szempontból is szükséges volt a hazai helyzet 

értékeléséhez. Véleményem szerint a menedzserek értékeinek, attitűdjeinek és 

céljainak, továbbá a teljesítményhez hozzájáruló tényezők között lévő kapcsolat 

ismerete alapvető követelmény a kis cégek fejlődéséhez és a viselkedésének 

magyarázatához. 

Továbbá fontosnak tartom azt, hogy összefoglaljam a három területen 

rendelkezésre álló hazai és nemzetközi szakirodalom legfontosabb gondolatait, 

meghatározzam a "kutatási réseket". A kis-és középvállalkozások területén 

született stratégia elmélete még mindig hiányolja az empirikusan megalapozott 

tudást, főként a stratégiai viselkedés, a külső és belső körülmények, és a 

teljesítmény közötti kapcsolat vonatkozásában. 

Végül a projekt - nemzetközi természeténél fogva - hozzájárul a 

komparatív menedzsmenthez is. Lehetővé válik a résztvevő országok 

különbségeinek és azonosságainak vizsgálata. A kis cégeknél dolgozó 

menedzserek attitűdjét és értékeit nagymértékben befolyásolja a társadalom 

kultúrája. Ezen a területen a kisvállalatokra vonatkozóan nem végeztek 

nemzetközi összehasonlítást a STRATOS kutatást megelőzően. Reményeim 

szerint a kutatási eredmények hozzájárulnak a kiscégek menedzsment 

gyakorlatához is. 

Az értekezés elkészítésében nyújtott odaadó segítségéért köszönetet 

mondok konzulensemnek, Dr. Barakonyi Károlynak, kutatótársaimnak: Dr. 

Borgulya Istvánnénak és Dr. Kiss Tibornak, valamint a Stratégiai Menedzsment 

Tanszéken oktató kollegáimnak, továbbá a szerkesztési munkák elvégzésében 

nyújtott segítségéért Khángyi Szemírnek. 
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1.2. Tézisek 

Az alábbiakban összefoglalom azokat a megállapításokat, amelyeket új 

tudományos eredménynek tekintek. Téziseimet három fő csoportba rendeztem, 

melyek a következők: 

• újszerű megközelítések 

• empirikusan alátámasztott következtetések 

• Hofstede modell hazai érvényessége. 

I. Újszerű megközelítések 

A tézis: Munkadefiníció a vállalati kultúra fogalmára 

A társadalomtudománnyal foglalkozó szakirodalomban a kultúra definícióinak és 

koncepcióinak tömérdek variációjával találkozhatunk, a kérdéssel foglalkozó 

szakemberek között nincs egyetértés a fogalomhasználatban. Ez érthető is, hiszen 

ezt a kérdéskört több aspektusból is lehet tárgyalni. A tanulmány céljára az alábbi 

definíciót alkottam: 

A vállalati kultúra olyan alrendszer, amely befolyásolja a szervezet 

integrációját, adaptációját és probléma-megoldási folyamatait; továbbá 

nagymértékben meghatározza, hogy a szervezeti tagok hogyan éreznek, 

gondolkodnak és cselekszenek. 
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B tézis: Egységes szervezeti kultúrán belül többféle szubkultúra létezése 

A szervezeti kultúra irodalmában két, markánsan elkülönülő felfogással lehet 

találkozni atekintetben, hogy létezik-e egy adott vállalatnál egy egységes 

kultúra, vagy pedig csupán többféle szubkultúra egyidejű jelenlétéről 

beszélhetünk. 

Véleményem szerint ezeket a megközelítéseket integrálni kell. Általában 

véve elmondható, hogy nem létezik homogén kultúra a szervezetekben, mivel 

egy adott vállalat kultúrája különböző szubkultúrákra osztható. Lehetséges, hogy 

némelyik szubkultúra annyira erős, hogy befolyásolja és meghatározza a vállalati 

kultúra fejlődését. Ugyanakkor az erős kultúrájú vállalatok környezetük felé egy 

egységes vállalati kultúrával lépnek fel. A felsővezetés egyik fontos feladataként 

határozhatjuk meg, hogy ebben a sokrétű rendszerben integrált működést 

alakítson ki a legnagyobb hatékonyság elérése érdekében. 

C tézis: A stratégia és a vállalati kultúra külföldi és hazai szakirodalmának 

eddigi legátfogóbb feldolgozása 

Az irodalomfeldolgozás során arra törekedtem, hogy átfogó képet nyújtsak a 

menedzsment kutatás szempontjából releváns, külföldi és hazai berkekben 

készült vállalati kultúra területén készített fontos munkákról. Ismereteim szerint 

ez az első átfogó összefoglalás a hazai szakirodalomban. További célom, hogy 

feltárjam a legfontosabb kutatási eredmények disszertációm szempontjából fontos 

összefüggéseit. 
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D tézis: A kis- és középvállalkozások területén első nagymintára épülő hazai 
vállalati kultúra és stratégia kutatás 

A hazai szakirodalomi áttekintés során kiderül, hogy a kisvállalatok 

meglehetősen sok aspektusát vizsgálták a magyar kutatók. Ténykérdés azonban 

az is, hogy kevés a nagy mintára épülő, valóban megbízható empirikus felmérés. 

A STRATOS és az INTERSTRATOS projekthez való csatlakozás során az a cél 

vezérelte kutatócsoportunkat, hogy nagyobb mintával megalapozottabb 

eredményeket nyújtsunk. Magyarországon egyedül a JPTE KTK Stratégiai 

Management tanszéke csatlakozott a nyugat-európai projekthez, ezzel egyben a 

legnagyobb horderejű felmérést végezte el a kis- és középvállalkozások 

témakörében. A STRATOS kutatás során 137, az INTERSTRATOS keretében 

pedig 473 kérdőívet dolgoztunk fel. Csatlakozásunk azért is tekinthető 

kiemelkedő jelentőségűnek, mert az interkulturális kutatások egyre fontosabbá 

váltak az intenzívebb külgazdasági kapcsolatokból adódóan. Mindezidáig a 

szakirodalom nem vállalta fel az egyes EU tagországok és hazánk 

értékrendszerbeli különbségeinek feltérképezését. Munkámban ez megtörtént. A 

kis- és középvállalkozások területén ez az első legátfogóbb hazai kutatási 

eredmény. 

E tézis: Újszerű megközelítés a kis- és középvállalkozások területén készült 

publikációk rendszerezésére 

Disszertációmban a kis-és középvállalatokkal kapcsolatos tudományos munkák 

rendszerezése során újszerű megoldásra törekedtem. Két részre osztom a 

kutatások körét: a belső és a külső tényezőkkel foglalkozókra. Az előbbit 

illetően a tulajdonos-menedzser, a menedzsment és a termelés kérdéskörében 

született tanulmányokat veszem sorra, majd a külső tényezők köréből a 
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termék/piac és az elhelyezkedés faktoraival kapcsolatos nyugati irodalmat 

tekintem át. 

F tézis: A kis- és középvállalkozások menedzsment eszköztárának empirikus 

megalapozása 

A szakirodalomi áttekintés során arra a következtetésre jutottam, hogy a stratégia 

tudománya még kevés elemzési technikát nyújtott a KKV-k területén, a jelenlegi 

eszközök nem eléggé átfogóak és mélyrehatóak. A menedzsment elmélet 

feladata: válaszkeresés; a kis-és középvállalatok speciális attribútumaihoz, 

helyzetéhez igazodó eszköztár feltérképezése. Ebben a kérdésben nem csupán a 

korábbi kutatások összegzésére szorítkozom, hanem empirikusan is 

megalapozom ezt a területet. Mivel a cégek teljesítménye, működése több 

tényező függvényeként alakul, ezért nem elegendő a cégek egy vagy néhány 

aspektusát vizsgálni, hanem átfogó, komplex képet kell adni a kutatások során. 

G tézis: A stratégiaalkotás osztályozási kísérleteinek értékelése 

A menedzsment irodalomban több szerző is foglalkozott a stratégiaalkotás 

fejlődésének felvázolásával, a különböző megközelítési módok tipizálásával, 

csoportokba sorolásával; ennek a kérdéskörnek a kifejtésekor az a cél vezérelt, 

hogy bemutassam a fontosabb áramlatokat. Az osztályozási kísérletek 

bemutatását követően a kis-és középvállalkozók területén a stratégiai tervezés 

alkalmazhatóságának és hatékonyságának kérdésével foglalkozó tanulmányokat 

veszem számba. Ismereteim szerint a hazai szakirodalomban elsőízben 

gyűjtöttem össze és értékeltem a stratégiai területén készült osztályozási 

kísérleteket. 
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H. Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása a kutatási területen 

Módszertan tekintetében elmondhatjuk, hogy elsőként alkalmaztam többváltozós 

statisztikai módszert a stratégiai és kulturális aspektusok feltárására a kis- és 

középvállalkozások területén. A faktoranalízis felhasználásával két célom van: 

egyrészt redukálom a felhasznált változókat, továbbá rangsorolom és 

csoportosítom az elemzés alá került sikertényezőket. A klaszteranalízis során k-

közép algoritmussal dolgozom, mivel elméleti megfontolásból rendelkezünk egy 

hipotézissel a megfigyelési egységek klaszterbeli hovatartozására vonatkozóan. 

II . Empirikusan alátámasztott következtetések 

I tézis: Kis- és középvállalkozások stratégiai gondolkodása: informalitás, 

intuíció 

Munkám során rámutatok a kiscégek és nagyvállalatok közötti fontosabb 

eltérésekre. Többek között megemlíthetjük, hogy a kis- és középvállalkozásokat 

elsősorban az informalitás jellemzi, és a tulajdonos/menedzser döntő szerepe a 

jellemző. A spontaneitás és az intuíció központi szerepet játszik a felmért 

cégeknél. A stratégia és a taktika sokkal fontosabb, mint a formális tervezés. 

J tézis: Kiscégek verseny elemzése 

Nagyon ritkán foglalkoznak a kiscégek versenyelemzéssel, továbbá stratégiai 

variánsokat sem nagyon készítenek. Szerencsés esetben felsorolnak néhány 

meglévő versenytársat, vagy megállapítják, hogy a vállalkozás egyedül áll a 

piacon. Úgy gondolják, hogy a külső környezet megfigyelésére hiányoznak az 

erőforrások, és nem gyakorolhatnak úgysem rá jelentősebb befolyást. 
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K tézis: Formális tervezés vizsgálata funkcionális területek és időtávok 
szerint 

A felmért cégek tervezési jellemzőit illetően a funkcionális területek és az 

idősávok szerinti elemzés világosan mutatja, hogy a felmérésben résztvevő 

cégek leggyakrabban a pénzügyi területen terveznek, melyet a marketing és a 

termelés követ: a személyügy és a K+F "másodrendűekké" szorultak vissza. 

Továbbá minden funkcionális területen a hangsúly az egy évnél rövidebb 

időtávot átfogó tervezésen van. Ezek a megállapítások - kisebb-nagyobb 

eltéréssel - a felmérésben szereplő nyugati és a hazai cégekre egyaránt igazak. 

L tézis: Élesedő verseny - a tárgyalási pozíciók romlása 

A vállalkozások stratégiáját nagymértékben meghatározzák a makro-, mikro- és 

nemzetközi környezet jellemzői. Kutatásom során arra a megállapításra jutottam, 

hogy a hazai kis- és középvállalkozások élesedő versennyel néztek szembe. Nem 

mondható el egyértelműen, hogy ennek mértéke a hazai vagy pedig a nemzetközi 

piacon volt erősebb, hiszen egyes tényezők szerint a magyar piac változott 

gyorsabban (árak), más indikátorok szerint pedig a nemzetközi piac (minőség, 

technológia). 

Az értékesítési piacról szóló elemzést összevetve a beszerzési piac 

adataival láthatjuk annak a folyamatnak a tanuj eleit, hogy az erőforráskorlátos 
piacról a keresletkorlátos piacra tértünk át. Ezt a megállapítást támasztják alá 

a vevőkkel és a szállítókkal szembeni változásokat elemző adatok: a vevőkkel 

szemben a tárgyalási pozíció romlott, a szállítókkal szemben azonban inkább 

javult. 
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M tézis: Az innovatív vállalkozók elégedettebbek teljesítményükkel 

A kutatási adatokból egyértelműen látszik, hogy az innovatívabb, nyitottabb 

attitűddel rendelkező, növekedési potenciállal rendelkező vállalkozók sokkal 

jobban fel tudnak készülni a napjainkra jellemző turbulens környezet változásaira 

és gyorsabb választ tudnak adni a nap mint nap jelentkező kihívásokra. Ennek 

tanúbizonysága, hogy az általunk felmért cégeknél a menedzsment vállalkozások 

elégedettebbek voltak cégük teljesítményével, mint a családi cégek. 

N tézis: A hazai kisvállalkozások sikertényezői eltérnek a hasonló nyugati 
cégekétől 

A sikertényezők fontosságának azonosítása és súlyozása a vállalati stratégiai 

elemzési technikák egyik kulcspontja. A legnagyobb fontosságot a magyar kis- és 

középvállalkozások a szállítási megbízhatóságnak, a pénzügyi stabilitásnak, a 

rugalmasságnak, a hírnév, cégimázs és jó kapcsolatoknak és a termék kereslethez 

való igazításának tulajdonították. A nyugati mintában a pénzügyi stabilitást 

kevésbé fontosnak ítélték meg. Az eltérés okát a magyar makrogazdasági 

sajátosságokban kell keresni: a beszűkült belföldi piac, az erősödő külföldi 

verseny, a tőkehiány, a nagy adó- és tb terhek továbbá az egyre általánosabbá 

váló körbetartozások könnyen megingathatják a magyar kisvállalkozások 

pénzügyi egyensúlyát. A legkevésbé fontos öt tényező között találjuk a magyar 

mintában a vevőszolgálatot és a vásárló közelségét, amelyeket a nyugati 

mintában szignifikánsan fontosabbnak ítéltek meg. Szerintem a vállalkozókban 

még nem tudatosodott a vevőszolgálat fontossága, mely a fogyasztói igények 

visszacsatolásaként és az innováció egyik forrásaként a hosszútávú sikeres 

működést biztosíthatja. 
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III . A Hofstede modell hazai érvényessége 

O tézis: Bizonytalanságkerülés a hazai kisvállalkozásoknál 

A Hofstede modell bizonytalanságkerüléssel foglalkozó dimenziójának 

értékelése konzisztens a tervezés és adminisztráció fontosságát fontosnak tartó 

vállalkozók véleményével. Hazánkban a nyugat-európai vállalkozóknál több 

válaszadó gondolta úgy, hogy a munkaköröket világosan el kell határolni 

egymástól. Talán jobban látják a flexibilitással és adaptációval kapcsolatos 

veszélyeket, és ebből következően szükségesnek ítélik meg a részletes munkaköri 

leírásokat. 

P tézis: Maszkulinitás versus feminitás 

A Hofstede modell elemzése azt mutatja, hogy a KKV-knál a maszkulin jegyek 

erősebbek, mint a femininek. Több tényezőnél is tapasztalhattuk, hogy az anyagi 

sikernek, a teljesítménynek nagy fontosságot tulajdonítottak a válaszadók. A 

tipikus hazai kisvállalkozó elfogadja a munkából adódó nagyobb stresszt, a 

rövidebb munkaidővel szemben a magasabb fizetést részesítik előnyben. 

Q tézis: Hatalmi távolság vizsgálata 

A kutatási eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a hatalmi távolság a 

hazai kis-és középvállalkozásoknál nagy. Általában véve nem értettek azzal 

egyet a válaszadók, hogy a decentralizált döntéshozatal legyen a vállalat egyik 

vezetési alapelve. Több válaszból is kiderült, hogy a menedzserek úgy gondolják, 

hogy a hatalomban lévőknek privilégiumai vannak. 
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R tézis: Individualizmus versus kollektivizmus 

Empirikusan alátámasztottam disszertációmban azt az állítást, hogy a hazai 

kisvállalkozók inkább individualisták, mint kollektív gondolkodásúak. A 

válaszokból kiderül, hogy a menedzser/tulajdonosok a hangsúlyt az 

önmeghatározásra, önmegvalósításra helyezik. Nagyon fontos értéknek tartják a 

függetlenséget. Az egyén teljesítményét és jogait hangsúlyozzák és középpontba 

állítják az egyéni szükségletek kielégítését. 
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1.3. A kutatás relevanciája 

A makrogazdasági környezetben és a vállalkozások fejlődési tendenciáiban 

bekövetkezett változások indokolttá teszik a kis- és középvállalati szektor 
jelenlegi helyzetének és a gazdaság fejlődésében betöltött szerepének értékelését, 

valamint az őket érintő stratégiai célok és az azt szolgáló eszközök aktualizálását. 

A kis-és középvállalkozói réteg jelentős szerepet tölt be a modern 

gazdaságokban. A nemzetgazdaságok növekedése ma már nem a 

megavállalatoknak köszönhető; sokkal inkább a kisebb vagy közepes cégeknek. 

A gazdasági megújhodás mögött a fiatal, közepes méretű vállalatok hihetetlen 

vitalitása áll. A kisvállalkozások hazánkban is a gazdasági növekedés igen fontos 

forrását képezik. 

A gazdasági rendszerváltás egyik legmarkánsabb eredménye, hogy 

nagymértékben módosította a vállalati struktúrát. A folyamat során vállalkozások 

százezrei jöttek létre, illetve a működő állami vállalatok alakultak át, sok esetben 

kisebb részekre válva szét, melyek térnyerése közelebb hozta a magyar 

gazdaságot az egészséges piacgazdasági vállalati struktúrához. Ez a szektor 

meghatározó jelentőségű már napjainkban is a munkahelyteremtésben és - bár az 

előbbinél kisebb mértékben - a GDP létrehozásában. 

A rendszerváltást követően megindult a nagyvállalatok privatizációja, egy 

egészséges vállalati struktúra kialakítása. A magyar gazdaságra fél évtizeddel 

ezelőtt jellemző "fordított piramist" a talpára kellett állítani. Ennek során 

kisvállalkozás alapítási láz indult meg. A kisvállalkozások azonban nem csupán 

hazánkban, hanem nyugaton is "újjászülettek", hiszen rugalmasak, könnyen 

átszervezhetőek, átalakítható vállalkozási formákat követelnek a változások. A 

kisvállalatok nagy innovációs hajlandóságát sokan azzal magyarázzák, hogy 

"piacközeiben" maradnak, a menedzsment közvetlenül érzékeli a megújulásra 

ösztönző piaci impulzusokat. A szükségletek differenciálódása ösztönzi a 

kisszériás termékek térhódítását, mely elkerülhetetlen következménye a 

szükségletkielégítés magasabb színvonalának. Továbbá ezt a trendet erősíti az a 
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tény is, hogy a nagyvállalatoktól elbocsátott munkások bátrabbja 

kisvállalkozóként próbál szerencsét. 

A stratégiai magatartásra az időhorizontok rövidülésének tendenciája 

jellemző, amely a felgyorsult környezeti változásoknak és ezzel együtt a növekvő 

bizonytalanságnak a következménye. A stratégia kialakításakor figyelembe kell 

venni az adott szervezet specifikumait. A stratégia kialakítását a vállalatok nagy 

része még mindig racionális tervezési folyamatként fogja fel, mely ezáltal 

rugalmatlanná válik, s nem fordít elég figyelmet a stratégia megvalósítására sem. 

A stratégiai kérdések tárgyalása során ki kell emelni a vállalati kultúra 

szerepével foglalkozó részt. Menedzsment szempontból a kultúra kritikus 

változó, amely megmutatja, hogy a szervezet milyen módon tud megküzdeni a 

stratégiai szükségszerűséggel: azzal, hogy versenyképesek maradjunk vagy azok 

legyünk a változó gazdasági körülmények között is. Mivel a kultúra különáll a 

szervezet társadalmi egyéb részeitől (formális struktúra, rendszerek és stratégia), 

széleskörűen képes integrálni ezeket. A kultúra specifikus szerepe, hogy lehetővé 

tegye a szervezet számára az integrált, rendezett közösségként való fennmaradást 

a különböző környezetekben. 

A fejlett országokban a kis-és középvállalkozások tevékenységének és 

támogatásának nagy fontosságot tulajdonítanak. Hazánkban most kezdjük 

felismerni a szféra jelentőségét. Reményeim szerint a disszertációban lévő 

információk hozzájárulnak a magyar kisvállalati kör objektívabb megítéléséhez, 

továbbá a nagyvállalatok területén már többé-kevésbé "letisztult" tudásanyag 

KKV-k területére történő kiterjesztéséhez. Továbbá munkám segítségével 

szeretném felhívni a figyelmet az interkulturális témájú tanulmányok 

készítésének fontosságára. 
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1.4. A disszertáció szerkezete 

Az I . rész a kis-és középvállalatok stratégiai sajátosságának és vállalati 

kultúrájának feltérképezéséhez ad általános keretet, melyben körvonalazom a 

kutatás kereteit, meghatározom a kutatási célt. Ezt követően felvázolom a 

téziseket, majd rátérek a kutatás fontosságának feltérképezésére, az egységes 

fogalommeghatározás céljából a definíciók bemutatásával folytatom a fejezetet. 

A I I . fejezet megírása során a disszertáció elméleti megalapozását tűztem ki 

célul. A stratégia, a közép- és kisvállalkozások és a vállalati kultúra területére 

kiterjedő irodalmi áttekintés - többek közt - a továbbiakban feldolgozásra kerülő 

kutatási kérdések azonosítását, feltérképezését is szolgálja. Ezzel elsődleges 

célom az volt, hogy átfogó képet adjak azokról a területekről, amelyekkel 

érdemes foglalkozni; továbbá megvizsgálom azt is, hogy milyen ellentétes 

áramlatok, iskolák gondolataival találkozhatunk a rendelkezésre álló 

szakirodalomban, másrészt pedig leírom azokat a "fehér foltokat", amelyekkel az 

eddigiek során nem vagy csak nagyon keveset foglalkoztak az eddigi kutatások 

során. 

A I I I . fejezetben ismertetem a kutatás során alkalmazott módszertani eljárásokat. 

Ez a rész a STRATOS, INTERSTRATOS kutatás bemutatásán túl felvállalja az 

alkalmazott kutatási technika leírását, a felmérés folyamatának ismertetését, 

valamint a disszertációban alkalmazott statisztikai módszerek rövid 

összefoglalását. 

A IV. fejezet a I I . rész elemzési struktúrájára épít. Elsődleges célom az, hogy 

megvizsgáljam az elméleti összefüggéseket feltáró fejezet empirikus 

vonatkozásait a hazai kérdőíves felmérés alapján. így a 4. fejezet támaszkodik 

azokra az elméletekre, amelyeket a második fejezetben számba vettünk. Továbbá 

ez a rész elmélyíti a korábban kifejtett elméleteket, mivel ebben a gondolati 

egységben további - a korábban kifejtett elméletekhez szorosan kapcsolódó -
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területeket vizsgálok meg. A magyar kis-és középvállalkozások empirikus 

elemzése kapcsán három területet emelem ki: a stratégiát, a vállalati kultúrát és 

ezek kapcsolódási pontjait. 

Az V., összegző részben leírom a következtetéseimet a kutatási problémákról. 

Értékelem azt, hogy konzisztens-e a kutatás eredménye a második fejezetben 

feltárt tanulmányokkal. Az elméleti következtetéseken felül pedig feltérképezem 

a gyakorlati vonatkozásokat. Majd a további kutatásokra adok javaslatot, 

iránymutatást. 
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1.5. Definíciók 

Mivel az szakirodalomban igen gyakran eltérő megfogalmazásokkal 

találkozhatunk az egyes kategóriák alkalmazása során, fontosnak tartom a 

disszertációban szereplő, legfontosabb definíciók egyértelmű rögzítését. 

1.5.1. A kisvállalkozások definiálása 

Nehéz dolgunk van, ha azt próbáljuk meg definiálni, mi is az a kisvállalat. A 

problémát első megközelítésben csupán mennyiségi jellemzők alapján vizsgáljuk 

meg, az így kapott képet a későbbiekben tovább finomíthatjuk a kisvállalkozások 

minőségi sajátosságainak figyelembevételével. Általánosságban elmondható, 

hogy a vállalkozások nagyságának abszolút mérőszáma nincs, a méret szerinti 

osztályozás kialakítása országonként illetve régiónként eltérő konvenciók alapján 

történik. A kategorizálás alapja minden esetben egy vagy több jellemző 

mennyiségi ismérv, melyek mérésével csoportosítjuk a vállalatokat. 

A méret meghatározása lehet egy- vagy többdimenziós. Egydimenziós 
mércéről akkor beszélünk, ha a kategorizáláshoz csak egyetlen mennyiségi 

ismérvet használunk fel, ami általában a foglalkoztatottak száma, vagy a 

forgalom nagysága. Egyetlen ismérv alapján történő osztályozás előnye a relatíve 

pontos mérés és az összehasonlítás lehetősége, ugyanakkor komoly korlátja, hogy 

egyetlen kiragadott szempont önmagában még nem képes átfogó képet adni a 

vállalkozásról. 

Ezt a hiányosságot a többdimenziós mérés úgy próbálja korrigálni, hogy 

több jellemzőt párhuzamosan vizsgál. Ennek eredményeképpen komplexebb 

képet alkothatunk a vállalkozás nagyságáról, viszont nehezebbé válik maga a 

megbízható mérés és összehasonlítás. Többdimenziós vizsgálat esetén a 

különböző vállalattípusokat általában a foglalkoztatottak száma, a tárgyi eszköz 
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érték illetve a forgalom nagysága és részben a tulajdonlás szerkezete alapján 

határolhatjuk el. 

Ahhoz, hogy differenciáltabb képet kapjunk, további lehetőség, ha a fenti 

mennyiségi ismérveken felül figyelembe vesszük az egyes iparágak közötti 

különbségeket is. Ezzel egy viszonylag egyszerűen meghatározható jellemzőt 

kapcsolunk be a vizsgálatba, mellyel a szektorról kialakított képet jelentősen 

finomíthatjuk. 

A gyakorlatban leggyakoribb eset az egydimenziós mérés alkalmazása, 

minden iparágra egységesen. Az Európai Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) 

1992-ben a foglalkoztatottak száma alapján a vállalkozások méret-kategóriáit a 

következőképpen határozta meg: 

1-9 főt foglalkoztató a mikrovállalat 

10-99 főt foglalkoztató a kisvállalat 

100-499 fogl. a közepes vállalat és 

500 fő feletti létszám esetén nagyvállalatról beszélünk. 

A magyar statisztikai adatszolgáltatás ettől eltérően a kisvállalatokat 20 vagy 50 

fővel, a nagyvállalatokat pedig 300 fővel határolja el. Sajátos vonása még a KSH 

adatainak, hogy az egyéni vállalkozók és a jogi személyiséggel nem rendelkező 

vállalkozások a statisztikákban sokáig nem szerepeltek, ami igencsak 

megnehezítette a valós kép kialakítását a szektorról. 

Az Európai Unió a kis-és közepes vállalatok kritériumait egy 

többdimenziós mérce segítségével a következőkben határozza megl: 

• 500 főnél nem nagyobb foglalkoztatott létszám: ezen belül 

mikro vállalatnak tekinti a legfeljebb 9 főt foglalkoztató, 

kisvállalatnak a 10-99 fő közötti létszámot foglalkoztató vállalatot, a 

kis-és közepes vállalat kategóriájába sorolja a statisztika ennek alapján 

a 10-499 közötti létszámmal rendelkező vállalatokat, 

1 Román Zoltán: A kis-és középvállalatok helye a magyar gazdaságban és a megerősödésüket segítő 
gazdaságpolitika, MTA Ipar- és Vállalatgazdaság-kutató Intézet, 1994 
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• 75 millió ECU-nél nem nagyobb tárgyi eszköz érték, 

• egyharmadot meg nem haladó külső tőkeérdekeltség. 

Az E K Bizottság "Kis-és középvállalatoknak nyújtott állami támogatásokra 

vonatkozó közösségi irányelvekről" szóló határozata - arra hivatkozva, hogy az 

állami támogatások torzíthatják a versenyt -, a támogatások szempontjából a kis

illetve közepes vállalatok mérethatárát alacsonyabban vonta meg, abból a 

megfontolásból, hogy az alábbi paramétereknek megfelelő vállalkozások már 

minőségileg más kategóriát képviselnek. 

Ezek a határok: 

• a létszámnál 50-250 fő 

• az éves forgalomnál 5-20 millió ECU 

• mérlegfőösszegnél 2-10 millió ECU 

• max. 25% lehet egy vagy több olyan cég tulajdonában, amelyre ez a 

definíció nem vonatkozik (kivéve állami befektetési és kockázati 

tőketársaságokat és intézményi befektetőket, feltéve, hogy nem gyakorolnak 

ellenőrzést). 

Az EU általános érvényű meghatározásának magyarországi adaptálását 
az adja, hogy ezzel egységes alapra helyezhető a KKV-kat segítő valamennyi 

intézkedés. Elősegíthető, hogy az intézkedések célirányosabban csak a KKV-

khoz jussanak el, és azok versenyhelyzetét javítsák, amelyeknél a 

nagyvállalatokkal szembeni hátrányok semlegesítése ezt indokolja. Az egységes 

definíció hiánya jelenleg nehezíti a folyamatok pontos áttekinthetőségét és rontja 

az intézkedések hatékonyságát. 

Áttérve a hazai helyzetre, érdekes lehet még megvizsgálni a magyar 

gazdaság működése szempontjából egyes legfontosabb törvényeket (pl. 

adótörvények, számviteli törvény stb.), hogy hol húzzák meg a kisvállalkozások 

határát. Ez azért is fontos, hiszen éppen a kisvállalkozások azok, amelyeknek a 

túlzott bürokráciához való alkalmazkodás igen nagy relatív költségekkel járhat, 

ami piacképességüket hátrányosan befolyásolhatja. 
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Ebből a szempontból kiemelkedő jelentőségű a Számviteli Törvény (1991. évi 

XVI I I . évi tv), ami két fő ismérv alapján határozza meg az egyszeres könyvvitelt 

alkalmazó vállalkozások körét, ezek: 

• vállalkozási forma (egyéni vállalkozók, és jogi személyiséggel nem 

rendelkező gt-k) és 

• éves nettó árbevétel (50 millió forint). 

A törvény alapján tehát ezeket tekinthetjük kisvállalkozásnak. Indirekt 

módon a közepes méretű vállalkozásokat is definiálja a tv 7. szakasza, mégpedig 

a fentiektől eltérő jellemzők alapján: 

• 150 millió forintot meg nem haladó mérlegfőösszeg 

• 300 millió forintot meg nem haladó éves nettó árbevétel, 

• 100 fő átlagos létszám a tárgyévben. 

Most térjünk át a minőségi vonatkozások kérdéskörére! 

A vállalkozás meghatározó vonásai közé tartozik a kockázatvállalás, továbbá 
az, hogy a vállalkozó önállósággal, piaci kapcsolatokkal rendelkezik, a 
vállalkozás működtetésének alapvető célja a profitszerzés. 

Ebből a meghatározásból következik, hogy a szervezetek egy része nem tesz 

eleget a meghatározásnak. Elsőként kizárhatjuk azon egyéni vállalkozások körét, 

amelyek főként alkalmazotti jellegű kapcsolataikból szerzik bevételeiket. 

Másodsorban nem tekinthetők vállalkozásoknak a bejegyzett, de érdemi 

jövedelemtermelést tartósan nem folytató úgynevezett "alvóvállalkozások" sem. 

Harmadszor pedig a non-profit szervezetek teljes körét nem soroljuk a 

vállalkozások közé; ilyenek a közhasznú társaságok, az egyesületek, a 

köztestületek, az alapítványok valamint a közalapítványok. 
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A STRATOS kutatócsoport egydimenziós mércét alkalmazott a 

kisvállalkozások körének behatárolására, az elemzések során az alkalmazotti 

létszám tekintetében a következő sávokat képeztük: 

• 1-9 fő: mikrovállalat 

• Kisvállalkozások köre: 10-99 fő (ezen belül megkülönböztették a 10-

19, 20-49 és az 50-99 főt foglalkoztató cégek csoportját) 

• Középvállalat az, ahol az alkalmazottak száma 100 és 499 között van. 

A minőségi jellemzők alapján történő elhatárolás tekintetében meg kell 

említenünk azt is, hogy a kis-és nagycégek alapvető kérdésekben különböznek 

egymástól menedzsment szempontból is. Mivel ennek bővebb kifejtését a 

disszertáció keretei nem teszik lehetővé, így egy egyszerűsített táblázatot 

készítettem ennek szemléltetésére. 

1.5./1. tábla: A kis- és nagy cégek összehasonlítása 

Méret kicsi >nagy 

Diverzifikáció foka alacsony >magas 

Szervezeti felépítés egyszerűbb >bonyolultabb 

Döntéshozás folyamata rövidebb >hosszabb 

Résztvevő személyek száma kevesebb >több 

Kommunikáció útja rövidebb >hosszabb 

Stratégiai információk kvalitatívek >kvantitatívek 

Tervezés jellege informális >formális 

Erőforrások szűkösebbek >kevésbé 

szűkösek 
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1.5.2. A stratégia definiálása 

A stratégia koncepciójának tisztázására számtalan menedzsmenttel foglalkozó 

kutató tett kísérletet. A legtöbbször idézett kutatók közül a teljesség igénye nélkül 

a következőket említem meg: Ansoff, Andrews, Uyterhoeven, Hofer és Schendel, 

King és Cleland, MacMillan, Moskow, Seiner, Quinn, Summer. A felsorolt 

szerzők műveiben a stratégia koncepciójának eltérő, más-más momentumokra 

összpontosító megfogalmazásait olvashatjuk. Néhány közülük, mint például 

Ansoff, analitikus vagy racionalisztikus modellt alkotott, amelynek erőssége a 

precizitás; ugyanakkor nem eléggé széleskörű, továbbá nehézkesen 

alkalmazhatóak a gyakorlatban. A szerzők másik csoportja, mint pl. Steiner, 

Hofer és Schendel a keretek és ötletek szélesebb körét szerepeltetik munkáikban. 

Az egyes megközelítések jól körülhatárolható csoportokat alkotnak. 

Egyes szerzők a stratégia jövőorientáltságát, cél-, illetve tervjellegét emelik k i ; 

mások a vállalatok múltbeli magatartásában vélnek stratégiát felfedezni; vannak, 

akik a stratégia kialakításának folyamatát és módszereit, megint mások a stratégia 

megvalósításának folyamatát emelik ki. Ezeket a gondolatokat valahogyan össze 

kell foglalni, mivel csak úgy kaphatunk teljes képet a koncepcióról, ha ezeket a 

megközelítéseket integráljuk. Egyes szerzők műveit végigolvasva 

megállapíthatjuk, hogy a meghatározások többnyire kiegészítik egymást, fontos 

elemekkel gazdagítva a stratégiára vonatkozó ismereteinket. 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 28 

Tekintettel arra, hogy a jelen dolgozat keretei között nem vállalkozhatunk 

a fenti koncepciók mindegyikének maradéktalan ismertetésére. Hofer és Schendel 

munkáját felhasználva táblázatos formában, vázlatosan összehasonlítottunk a 

stratégia és a stratégiaalkotási folyamat főbb koncepcióit. 
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A szakirodalomban az említett szerzőpároson kívül sokan vállalkoztak a stratégia 

fogalmának tisztázására, a korábban született koncepciók egyesítésére. Nézzük 

Henry Mintzberg^ stratégia megfogalmazását, aki szerint nem mindig járunk el 

helyesen, amikor csupán egy definíciót keresünk egy-egy jelenségre. A 

gyakorlatban ugyanis a stratégia kifejezést többféle értelemben használjuk. 

Valójában több definíciót is elfogadunk, de csak egyet alkalmazunk. Ennek 

megfelelően a stratégia körülírására - öt egyforma betűvel kezdődő - kifejezést 

használj melyek a következők: plan (terv), ploy (csel), pattern (minta), position 

(helyzet) és perspective (perspektíva). 

Mintzberg a definíciók alapvető tartalmi jegyei szerint próbálja 

csoportokba szedni a meghatározásokat. Az alábbi kategóriákat határozta meg. A 

legtöbb ember számára a stratégia egy tervet jelent, amely a tevékenységek 

tudatosan kialakított menete. Tehát egy vállalkozás esetében a vezetők 

megszabják az irányt a szervezetük számára. A szerző szerint ez a terv lehet 

formálisan dokumentált, illetve csupán átgondolt, a vállalkozó fejében létező 

stratégia, melyet a tevékenysége során szem előtt tart. 

A következő definíció szerint a stratégia egy séma, mely a szervezet 

cselekvéseiben utólagosan felismerhető "mintaként" értelmezhető. Például egy 

versenytárs akcióiból következtethetünk a stratégiájára. Tehát ez a definíció a 

cselekvést emeli ki . 

Mivel nem biztos, hogy realizálják a tervet, valamint a séma megjelenhet 

előzőleg megalkotott terv nélkül: Mintzberg szerint a terv és a séma definíciói 

eléggé függetlenek egymástól. A stratégia, mint terv szándékolt stratégiaként; a 

stratégia, mint séma realizált stratégiaként való címkézéseként Mintzberg 

megkülönbözteti a szándékolt és a felmerülő stratégiákat. A szándékolt stratégia 

olyan, amelyben a szándékok léteznek és azután realizálják őket, a felmerülő 

stratégia pedig ahol a sémák szándékok hiányában vagy azok ellenére fejlődnek 

ki . Szerinte teljes mértékben szándékolt stratégia létezése épp oly valószínűtlen, 

mint a tisztán felmerülő stratégia. Az első esetben olyan "séma szükséges, 

amelyet pontosan úgy terveztek, mint ahogy realizáltak"3; másodszorra pedig az 

Moore: Writers on Strategy and Strategic Management, Penguin Books, London, 1992, 135. p. 

3 H. Mintzberg, J.B. Quinn: The Strategy Process, Prentice-Hall International, Inc. 1992., 15. p. 
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akciókban konzisztencia lelhető fel a szándékra való utalás nélkül. Mindkét 

szélsőséges esetre találhatunk példákat; de annak a legnagyobb a valószínűsége, 

hogy mint szándékos, mind pedig felmerülő tulajdonságokkal rendelkezik egy 

cég stratégiája. 

A stratégia tehát kialakítható előzetesen, mint terv (a priori stratégia 

felfogás); valamint értelmezhető a múltra vonatkoztatva is, a vállalat múltbeli 

cselekvéseiben utólagosan felismerhető és elemezhető mintaként (a posteriori 

stratégia felfogás). Ezt az összefüggést ábrázolja az alábbi ábra, mely a 

stratégiának a szándékok és a cselekvés viszonya alapján megragadható fajtáit 

mutatja. 

Szándékolt 
stratégia "Megfontolt" (Szándék szerint megvalósult) stratégia 

Megvalósítatlan (nem 
végrehajtott stratégia) < Szándéktól függetlenül 

létrejövő stratégia 

Realizált 
stratégia 

1.5./1. ábra: A stratégia fajtái a szándék és a cselekvés viszonya szerint 

Forrás: Henry Mintzberg: The Rise and Fali of Strategic Planning, Prentice Hall International 

Limited, London, 1994. 24. p. 

A harmadik definíció szerint a stratégia: csel, mely a vállalkozások közti 
versenyben azt a célt szolgálja, hogy a szervezetek a fenyegetéseket kikerülve, és 
mindenféle egyéb manővert igénybe véve előnyre tegyenek szert. 
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A következő megfogalmazásban a stratégia, mint helyzet, pozíció 
szerepel. A szervezeteket mindenképpen összefüggéseikben (elsősorban 

versenykörnyezetükben) vizsgáljuk, s azt elemezzük, hogyan találják meg és 

védjék pozíciójukat, s hogyan hárítsák el a leselkedő veszélyeket. A cégek piaci 

réseket kereshetnek a verseny elkerülése céljából. 

Az ötödik definíció szerint a stratégia: perspektíva, mely a közös 

küldetés megvalósítására irányuló törekvést jelent. A szervezet, mint közösség 

normáira, értékeire és cselekedeteire összpontosít. Fontos kérdés, hogy a 

szervezetben lévő emberek hasonló perspektívákat osszanak a szándékukon és / 

vagy az akcióikon keresztül. Ezt nevezi Mintzberg a kollektív tudat 

birodalmának. 

Mintzberg véleménye szerint nem lehet egyik definíciót sem a másikkal 

szemben előnyben részesíteni. Néhány úton-módon versengenek egymással, mint 

egymás helyettesítői. De többnyire egymás kiegészítői, és következőképpen 

járulnak hozzá a fogalom mind teljesebb megismeréséhez. 

A terv bemutatja a szándék fogalmát, és kihangsúlyozza a tudatos vezetés 

szerepét; a séma az akciókra fókuszál; a pozíció bevezeti a kontextust, töhát a 

stratégiát a külső környezetbe helyezi el és arra ösztönöz bennünket, hogy 

figyelembe vegyük a versenyt és a kooperációt; a perspektíva arra emlékeztet 

bennünket, hogy a stratégia nem több, mint egy koncepció és a figyelmünket a 

stratégia kollektív aspektusára irányítja. 

A fenti gondolatsort lezárva megállapíthatjuk, hogy a stratégia fogalma sajátos 

metamorfózison ment át, melyre az idők során "rakódtak rá" az új megközelítések 

a versenykörnyezet változásának eredményeként. Ennek szemléletes példáját 

mutatja Igor Ansoff "Implanting Strategic Management" (1984) című 

munkájában megjelent eszmefuttatás. Szerinte a világ felgyorsult, és nehezebben 

előrejelezhetővé vált; így szükséges lett a "stratégiai menedzsment" 

újradefiniálása. Ennek kapcsán a következőket írta: "a stratégiai menedzsment a 

stratégiai változás menedzselésének szisztematikus megközelítése, mely az 

alábbiakból áll: 
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1. a cég stratégián és képesség tervezésen keresztüli pozícionálása; 

2. azonnali stratégiai válasz a stratégiai menedzsmenten keresztül; 

3. az ellenállás szisztematikus menedzsmentje stratégiai megvalósításon 

keresztül."4 

Az első pontban szereplő meghatározás a stratégia fogalmának megszületésével 

egyidőben keletkezett. A másodikat alapvetően a 70-es évek közepén szerzett 

tapasztalatainak értékelése alapján adta hozzá, amikor arra a következtetésre 

jutott, hogy a hagyományos stratégiai tervezési kör túl lassú és nehézkes ahhoz, 

hogy meg tudjanak felelni a tervezési időhorizonton belül felmerült 

változásoknak. A kihívásokra adott válaszlépésre javasolja stratégiai 

menedzsmentet. 

Az új definíció harmadik elemeként Ansoff a humán és szervezeti 

inerciákra összpontosítja a figyelmet. Szerinte a stratégiai változások 

végrehajtásánál ezeket le kell győzni. A könyvében olvasható gyógyír a nyugati 

és japán típusú probléma megoldási módszerek összehasonlításán alapul. A 

japánok - Ansoff szóhasználatával élve - "párhuzamos tervezési-végrehajtási 

folyamatot alkalmaznak", mellyel minden érdekelt bevonásával a "kulturális és a 

politikai elfogadottságot" biztosítják. 

Moore: Writers on Strategy and Strategic Management, Penguin Books, London, 1992. 18. p. 
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1.5.3. A vállalati kultúra definiálása 

A szakirodalomban a vállalati kultúra fogalmának körülhatárolására számtalan 

próbálkozás született. Ennek szemléltetésére szolgál a 1.5./3-as ábra, melyben 

egypár fontos és lényegre törő definíciót olvashatunk. (További 

megfogalmazásokat lásd: Bencze V.: Vállalati kultúra, stratégia, teljesítmény, 

Vezetéstudomány. 1997. 7-8. 13-20. p . ) 

Habár a kultúra fogalma kapcsán nem alakult ki konszenzus, a legtöbb 

szerző a vállalati/szervezeti kultúra következő tulajdonságait illetően többé-

kevésbé egyetért: (1) holisztikus (2) történetileg meghatározott (3) az 

antropológiai koncepciókhoz kapcsolódik (4) társadalmi jelenség (5) lágy (6) 

nehezen megváltoztatható. A szervezetek felsorolt tulajdonságait külön-külön 

ismerték fel a szakirodalomban a korábbi évtizedek során; a szervezeti kultúrával 

kapcsolatban újnak nevezhető ezek egy koncepcióba történő beleintegrálása. 

A szervezeti kultúra rendkívül népszerű koncepciója ellenére tehát a 

kérdéssel foglalkozó szakemberek között sincs egyetértés a fogalomhasználatban. 

A szervezeti kultúra irodalmában két, markánsan elkülönülő felfogással lehet 

találkozni: * 

1. A vállalati kultúra a szervezeti integráció eszköze és a szervezet tagjait 

társadalmi és kulturális kötelékek egyesítik. Ebben a megközelítésben adott 

szervezetre egyetlen kultúra jellemző, amelynek fő funkciója a szervezeten belüli 

sokféle törekvés, tendencia egységesítése. 

2. A szervezeti kultúra heterogén karakterét a másik megközelítés 

hangsúlyozza, ennek szellemében a monokultúra nem egyéb, mint fikció. A 

gazdasági szervezetek valóságára többféle szubkultúra egyidejű jelenléte s ennek 

következtében a differenciáló, nem pedig az integráló hatások dominálnak. 

Véleményem szerint a fent leírt két megközelítést integrálni kell. 

3 Branyiczki I. (1993): Szervezeti tanulás-szervezeti kultúra. Kandidátusi értekezés, BKE-Szervezési és 
Vezetési Tanszék, 34-39. p. 
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1.5./3. tábla: A kultúra definíciói 

Forrás Definíciók 

Meyer-Hayoz(1986)6 Vállalati kultúrán az erkölcsi szabályok, az értékelési elképzelések és 

gondolkodásmódok összességét értjük. A vállalati kultúra valamennyi szinten 

működő munkatárs magatartását, ezáltal a vállalat megjelenési képét formálja 

Lilge-Steinle (1985)7 A kultúra - és különösen a vállalati kultúra - a vállalatnál dolgozó 

munkatársak számára tájékozódási keretet foglal magába. 

Bate(1984)8 A kultúra a szervezet azon jellemzőire vonatkozó általánosított feltételezések 

és hiedelmek összessége, amelyek megkülönböztetik azt a többi szervezettől 

Peters-Waterman (1986)9 A vállalati kultúra: a szervezet, a stratégia, a munkaerő, a vezetési stílus, a 

rendszerek és eljárások, az irányadó koncepciók és a vállalat elfogadott 

értékrendszere. 

Eldridge és Crombie (1974) 1 0 Normák, értékek, hitek és viselkedési módok egyéni rendszere, mely a 

személyek és csoportok munkavégzési formáit jellemzi. 

Frenchés Bell (1973)1 1 A kultúra: munkavégzés, kapcsolatok, normák, érzések, érzékelések, hitek, 

beállítódottság, értékek és végtermékek általános érvényű mintái 

Hillriegel és Slocum, Jr., (1992) 1 2 A szervezeti kultúra a szervezet személyisége - ahogy gondolkodik, és ahogy 

a dolgokat intézi - mely a legtöbb tag által osztott, és melyek az új tagoknak 

meg kell érteniük ahhoz, hogy a szervezetben túléljenek és fejlődjenek. 

Denison (1990) 1 3 A kultúra egyrészt azokra az alapvető értékekre, hitekre és alapigazságokra 

vonatkozik, melyek megalapozzák a szervezet vezetési rendszerét, másrészt 

pedig a vezetési gyakorlatra és viselkedésre utal; mindkettő az alapértékekhez 

igazodik és erősíti azt. 

0 Meyer-Hayoz: Vállalati kultúra és termékorientáció. I:E: Management Zeitschrift, 1986.3. 
7 Lilge-C Steinle: A vezetési irányelvek mint a lotltúra eszközei. 1.0. Management Zeitschrift, 1985. 1. 

8 Bate: The Impact of Organizational Culture on Approaches to Organizational Problemsolving. 
Organizational Studies, 1984.1. 
9 Peters-Waterman: A siker nyomában. Kossuth-Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986. 

10 Eldridge, J:E:T., Crombie, A.D.: A Sociology of Organizations, 1974, 89. p.George Allén and Unwin, 
London 
H French, W.L., Bell, C.H.: Organizational Development: Behavioral Science Interventions for 
Organizational Improvement, 1973 16. p. Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall 
i 2 Don Hillriegel, Slocum, J.W. - Management, 1992 Addison-Wesley Publishing Co., New York, 555. 
P-
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Általában véve elmondható, hogy nem létezik homogén kultúra a szervezetekben, 

mivel egy adott vállalat kultúrája különböző szubkultúrákra osztható (Wilkins és 

Ouchi, 1983 1 4; Louis, 1985 1 5). Matenaar (1983) 1 6 szerint minden kulturális 

entitás bizonyos fokú autonómiáért küzd. Ennek mértékét egyrészt a szervezeti 

kultúra dominanciája határozza meg; néhány cégben a szubkultúrák kulturális 

elemeit szinte teljes mértékben meghatározza a vállalati kultúra. Más cégek 

esetében viszont csupán a vállalati kultúra fontos elemeit adoptálják a 

szubkultúrák. Lehetséges, hogy némelyik szubkultúra annyira erős, hogy 

befolyásolja és meghatározza a vállalati kultúra fejlődését. 

Ugyanakkor elmondható, hogy az erős kultúrájú vállalatok környezetük 

felé egy egységes vállalati kultúrával lépnek fel. Az egyes vállalatok 

eredményességére pozitív hatással van, ha az egyes szubkultúrák koordináltan 

tudnak együttműködni, kialakítják a hitek, értékek és szimbólumok közös 

rendszerét. A felsővezetés egyik fontos feladataként határozhatjuk meg, hogy 

ebben a sokrétű rendszerben integrált működést alakítson ki a legnagyobb 

hatékonyság elérése érdekében. 

A társadalomtudománnyal foglalkozó irodalomban a kultúra 
definícióinak és koncepcióinak tömérdek variációjával találkozhatunk. A 

szervezeti kultúra koncepcióját illetően néhány szerző kísérletet tett a 

kategorizálásra. Ezek közül kiemelném a Frissen-féle felosztást (1986)17, mely 

szerint négy megközelítést különböztethetünk meg: 

a) kultúra, mint kontingencia tényező 

A szervezeti kultúra a környezeti tényezők (társadalom kultúrája, a piacok, 

amelyben a cég működik, és az alkalmazottak háttere) által meghatározott. 

13 Denison, D.R.: Corporate Culture and Organizational Effectiveness, 1990 2.p. 

14 Wilkins, A.L. and Ouchi, W.G., "Efficient cultures: Exploring the relationship between culture and 
organizational performance", Administrative Science Quarterty, 28, 1983, 468-481 
15 Louis, M.R., "Perspectives on organizational culture", In: Frost, P.J., Moore, L .F . , Louis, M.R., 
Lundberg, C.C., and Martin, J., (eds.). Organizational Culture, Beverly Hills, Sage, 1985. 
16 Matenaar, D., Organisationskultur und organisatorische Gestaltung, Berlin, Duncker & Humblot, 
1983. 
17 Frissen, P.H.A., "Organisatiecultuur: Een overzicht van benaderingen", M&O, 6, 1986, 532-544 
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b) kultúra, mint szervezeti alrendszer 

A stratégia, technológia és a struktúra mellett a szervezeti kultúra is a 

szervezetek megkülönböztetett része, amely rítusokat, ceremóniákat, 

értékeket és viselkedésmintákat stb. tartalmaz. 

c) kultúra, mint szervezeti aspektusrendszer 

A szervezetet a szervezeti realitás és viselkedés különös dimenziójaként 

interpretálja. A szervezeti elemek közötti kapcsolatok és interakciók 

különös szervezeti tulajdonságokat osztanak. 

d) kultúra, mint a szervezetek "gyökér metaforája" 

Ebben a megközelítésben a szervezetek kultúraként foghatók fel. Ez azt 

jelenti, hogy a szervezeteknek nem kultúrájuk van, hanem ők maguk 

kultúrák. 

A fenti gondolatokat végiggondolva megállapíthatjuk, hogy a definíciók tartalma 

attól függően változik, hogy mi a kutatás célja, illetve a kutatás háttere. A 

tanulmány céljára a következő definíciót alkottam: 

A vállalati kultúra olyan alrendszer, amely befolyásolja a szervezet 

integrációját, adaptációját és probléma-megoldási folyamatait; továbbá 

nagymértékben meghatározza, hogy a szervezeti tagok hogyan éreznek, 

gondolkodnak és cselekszenek. 
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1.6. A terület körülhatárolása 

Az elméleti megközelítés szempontjából elmondható, hogy a dolgozat megírása 

kapcsán csupán a fontosabb irányzatok bemutatatására, osztályozására 

szorítkoztam, mivel munkám során nem tudtam felvállalni a stratégiai 

menedzsment területén felhalmozódott számtalan irányzat mindenre kiterjedő 

ismertetését és értékelését. 

Áttérve az empirikus vizsgálatra megállapítható, hogy a makrogazdasági 

tényezők különösen rányomják bélyegüket a felmért eredményekre, az egyes 

vállalkozások stratégiai variánsaira, vállalati kultúrájára. Ezért esett a 

választásom a külső, versenypiac elemzése kapcsán a munkaerőpiacon, a 

beszerzési piacon, az értékesítési piacon és a tőke- és pénzpiacon bekövetkezett 

változásokra, majd ezek vizsgálata után a belső tényezők tekintetében a 

sikertényezőkre, a specializáció fokára összpontosítottam. 

Úgy gondoltam, hogy a vállalkozói értékrendszer és az attitűdök 

feltérképezése lehetetlen lett volna a vállalkozók személyére vonatkozó adatok 
elemzése nélkül. Itt csupán 12 állításra szorítkoztam, mivel a számtalan 

lehetséges változó közül ezeket tartottam a legfontosabbnak. 

Természetesen a felmért kérdéseken túlmenően egyéb területeket lehetett 

volna vizsgálni a stratégia és a vállalati kultúra területén (pl.: alvállalkozások, 

funkcionális stratégiák stb.). 

Véleményem szerint a stratégia és a vállalati kultúra leírása és megértése 

céljából mind a statikus mind pedig a dinamikus aspektusokat fel kell tárni. A 

statikus analízist a jelenlegi helyzetre jellemző tulajdonságok körülírása miatt kell 

elvégeznünk, míg a dinamikus perspektíva segítségével elemezhetjük az ok-

okozati összefüggéseket és a kapcsolódási pontokat. 
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1.6./4. tábla: AZ INTERSTRATOS KUTATÁS SORÁN HASZNÁLT VÁLTOZÓK 

A modell exogén változói 

A menedzserek tulajdonságai 
nemzetiség 
kor, nem, képzettség 
szakmai gyakorlat 
információ források használata 

A menedzserek értékei és attitűdéi 
Vállalkozás és stmktúra 

iparág 
régió 
méret: alkalmazottak száma 
tulajdonlás 
jogi forma 
gyártási forma 
vevők igényei 

Kontextuális megkötések: 
feladat környezet 

a versenyben bekövetkezett változások 
a piacon bekövetkezett változások 
nemzetközi tevékenységben bekövetkezett változások 

A modell endogén független változói 

Vállalati stratégia: 
Termékek területén 

termékcsoportok száma 
Piac területén 

ügyfélcsoportok száma 
Földrajzi elhatárolás 

a piacok földrajzi elhatárolása 
Kulcs sikertényezők 

Üzleti stratégia: 
Export orientáció 

import stratégia 
export formái 

Kooperáció foka 

A modell endogén független változói 

Értékesítés 
összes értékesítés 
hazai értékesítés 
értékesítés exportra 

* A disszertációban feldolgozott változók félkövér betűkkel 
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A vizsgált jelenségek - vállalati kultúra, stratégia - dinamikus jellegéből adódóan 

az eseményeket több időpontban kell vizsgálni. A szervezeti kutatás elvégzése 

közben nem lehet figyelmen kívül hagyni a vállalkozások történetét és a jövőjét, 

amely kapcsolódik a jelenhez. Az 1994-es STRATOS és az 1996-os 

INTERSTRATOS kutatás lehetőséget adott az időbeli összehasonlításra, továbbá 

kutatócsoportunk ezévben tervezi az INTERSTRATOS kérdőíve alapján történő 

második felmérést, mely komplexebb összehasonlításra ad módot. 

Itt jegyzem meg, mint a kutatás egyik hiányosságát, hogy a nyugati 

INTERSTRATOS felmérés 1996-os adatai nem álltak rendelkezésemre. Ennek 

oka, hogy a nyugati felmérést 1990-től 1995-ig végezték el, és mindezidáig 

csupán az 1993-as adatokat publikálták. Ebből következik, hogy a feldolgozásra 

került táblázatokban két különböző időpontban felmért kérdőív adatai 

szerepelnek. Úgy gondoltam azonban, hogy a munkámban fontos helyet elfoglaló 

vállalati kultúrák közötti összehasonlítás így is releváns. Ugyan a vállalati kultúra 

egy dinamikus kategória, de egy ideig statikus, nem olyan gyorsan változó 

jelenség, mint például a versenypiac. 

A 4. fejezetben szereplő, a stratégiai menedzsmentről készült áttekintésből 

is kitűnik, hogy a stratégiai tervezés alkalmazásának eredményességéről 

számtalan, egymásnak ellentmondó kutatási eredményt publikáltak. Felmerül a 

kérdés: vajon mi az oka a szakirodalomban megjelenő eltérő véleményeknek? 

Véleményem szerint a tanulmányok készítése során fontos változókat hagynak 

figyelmen kívül. A legtöbb tanulmány nem foglalkozik az iparágak közti 

eltérésekkel, annak ellenére, hogy több kutatási eredmény szerint is a 

profitabilitás döntő meghatározója az iparág kérdése. 

A STRATOS illetve az INTERSTRATOS kutatás során az egy főtől 500 

főig terjedő alkalmazotti létszámmal rendelkező kis-és középvállalkozásokat 

vizsgáltuk meg. Ez egy heterogén tömeg, az egyes iparágak kis elemszáma nem 

teszi lehetővé az árnyaltabb elemzést az iparági sajátosságok felmérését illetően. 

Ez a kérdéskör azért is játszik központi szerepet a disszertációban, mert 

nem létezik egy minden cégre alkalmazható optimális vállalati/üzleti/funkcionális 

stratégia és kultúra. A kontingencia megközelítés magába foglalja az külső 

környezet elemeit, mint például a technikai, politikai, gazdasági környezet. 
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Ebből következően a vezetési rendszerek "helyzetspecifikusak"; a különböző 

környezet eltérő szervezeti kapcsolatokat igényel az optimális hatékonyság 

elérése céljából. 

Disszertációmban nem szerepel pénzügyi adatokat elemző rész, holott 

érdekes lett volna például azt feltárni, hogy a tervezés formalizáltsági foka, a 

különböző vállalkozási típusok hogyan függnek össze a cég pénzügyi 

eredményességével. Ennek oka, hogy már a számítógéprevitel során kiderült, 

hogy nem megbízhatóak és nem teljes körűek a kérdőívben szereplő eredmény

kimutatás adatai. 

A kutatási módszertant illetően megjegyezhető, hogy a STRATOS és az 

INTERSTRATOS kutatások kvantitatív elemzési technikát alkalmaztak a 3. 

fejezetben, a módszertani résznél leírtak miatt. Fontosnak tartom azonban, hogy a 

további vizsgálatok során kvalitatív eredményeket adó interjúkkal is mélyítsük el 

a kisvállalkozásokkal kapcsolatos ismereteinket. 
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1.7. Összefoglalás 

Az I . fejezet megírása során megalapoztam a disszertáció további részeit. A 

kutatás háttere kapcsán tisztáztam a tanulmány fontosabb gondolatait, majd 

meghatároztam a kutatási rést. Megállapítottam, hogy a menedzsment elmélet és 

gyakorlat negligálta a kis-és középvállalkozói szektort, ennek pedig 

jelentőségénél fogva nagyobb teret kell biztosítani a továbbiakban. A disszertáció 

megírása során az elméleti részt követően az empirikus aspektusokat a 

STRATOS és az INTERSTRATOS kérdőívek elemzésének segítségével 

tárgyaltom. 

A tézisek felsorolása kapcsán leírtam a munkámban elemzett területeket, 

majd a kutatás relevanciája tekintetében kiemeltem a vállalati stratégia, a vállalati 

kultúra és a kis-és középvállalkozások kutatásának fontosságát, a disszertációban 

szereplő gondolatok potenciális hasznosíthatóságát. 

Munkám szerkezetének felvázolása kapcsán nem csupán az egyes 

fejezetek céljára, fontos gondolataira összpontosítottam, hanem igyekeztem 

kimutatni az egyes részek közötti kapcsolódási pontokat is. 

Az 1. fejezet egyik legfontosabb alfejezetének az 1.5.-ös pontot tekintem, 

ebből következően a többi részhez képest nagyobb terjedelmet szenteltem a 

disszertációban központi szerepet játszó három definíció meghatározásának. 

2. Az 1.6.-os fejezet megírása közben több célt is magam elé tűztem: egyrészt 

konkretizáltam az 1.2.-es fejezetben már szereplő főbb kutatási problémákat, 

másrészt pedig tisztáztam azokat a területeket, amellyel nem foglalkoztam a 

disszertációm elkészítése során. Az 1. fejezetben szereplő sarkalatos kérdések 

felsorolását követően térjünk rá a kutatás részletes leírására! 
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2. I R O D A L O M ÁTTEKINTÉS 

2.1. Bevezetés 

A 2. fejezet megírása során a disszertáció elméleti megalapozását tűztem ki 

célul. A stratégia, a közép- és kisvállalkozások és a vállalati kultúra területére 

kiterjedő irodalmi áttekintés - többek közt - a továbbiakban feldolgozásra kerülő 

kutatási kérdések azonosítását, feltérképezését is szolgálja. Ezzel elsődleges 

célom az, hogy átfogó képet adjak azokról a területekről, amelyekkel a 

továbbiakban érdemes foglalkozni. Ezen felül megvizsgáltam azt is, hogy milyen 

ellentétes áramlatok, iskolák gondolataival találkozhatunk a rendelkezésre álló 

szakirodalomban, másrészt leírom azokat a "fehér foltokat", amelyekkel az 

eddigiek során nem vagy csak nagyon keveset foglalkoztak a kutatások során. 

A fejezetben tudatosan nem törekszem arra, hogy saját véleményt, 

álláspontot fejtsek ki az eddigi kutatási eredményekkel kapcsolatban; itt az eddig 

felhalmozódott ismertanyag lényegesebb mondanivalóját gyűjtöttem össze, 

csoportosítottam. Továbbá célom az, hogy feltárjam a disszertációm témájául 

választott területek kapcsolódási pontjait; így tárgyaltam a 2.3-as fejezetben a 

kis-és középvállalatokat érintő stratégiai kérdéseket - különös tekintettel a 

stratégiai tervezésre - továbbá megpróbáltam rámutatni a 2.4.-es fejezetben a 

vállalati kultúra és a stratégia közötti "interferenciára". 

Mindhárom alfejezetben elsőként áttekintést adok a külföldi 

szakirodalomról, továbbá áttérek a hazai szakirodalom korántsem teljes 

ismertetésére. Ennek során célom, hogy feltérképezzem az egyes szerzők közötti 

kapcsolatot valamint a kutatási problémához való viszonyukat. Az egyes 

alfejezetek közötti arányok tekintetében elmondható, hogy a stratégiáról szóló 

áttekintést hosszabban tárgyalom, mint a másik két témát. Ez abból adódik, hogy 

ezen a területen felhalmozódott tudásanyag jelentősen meghaladja a vállalati 

kultúra és a kisvállalkozások témakörében rendelkezésre álló szakirodalmat. 
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Összefoglalva: az irodalom-áttekintő rész megírásával kettős célom volt; egyrészt 

az elméleti dimenzió azonosítása. Itt kiemelném, hogy a 2. fejezetben lévő 

gondolatok nemcsak az 1.2-es fejezetben lévő kutatási problémákra 

összpontosítanak, hanem kapcsolatot teremtenek a disszertációban feldolgozásra 

kerülő kutatási probléma és a szélesebb ismeretanyag között. Másrészt fontosnak 

tartottam azokat a kutatási kérdéseket felszínre hozni, melyeket a további 

fejezetekben tárgyalok. 
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2.2. Irodalmi áttekintés a kis- és középvállalkozások témaköréről 

A vállalkozás- és kisvállalat-kutatás gyökerei sok évtizedre nyúlnak vissza, de 

nagyobb lendületet a kutatás csak a hetvenes évektől, nálunk a nyolcvanas 

évektől, majd a rendszerváltás után vett. A hetvenes években az olajválság 

számos nagyvállalatot sodort kritikus helyzetbe és felértékelődött a kisvállalatok 

nagyobb rugalmassága, alkalmazkodóképessége. Ettől kezdve fordult 

megkülönböztetett figyelem Európában is a kisvállalatok felé. 

Szinte felsorolhatatlanul sok témában születtek kisvállalkozásokkal 
kapcsolatos kutatások. Ebben a fejezetben először áttekintünk ezek közül 

néhányat. A továbbiakban két részre osztjuk a kutatások körét: a belső és a külső 

tényezőkkel foglalkozókra. Az előbbit illetően a tulajdonos-menedzser, a 

menedzsment és a termelés kérdéskörében született tanulmányokat vesszük sorra, 

majd a külső tényezők köréből a termék/piac és az elhelyezkedés faktoraival 

kapcsolatos nyugati irodalmat tekintjük át. Ezt követően a külföldi irodalom 

ismertetéséről áttérünk az utóbbi néhány évben a témában készült hazai kutatások 

rövid ismertetésére, jellemzésére. 

A nyugati kormányok és a menedzsmenttel foglalkozó kutatók felismerték, 

hogy a kis cégek egyre több munkahelyet teremtenek, továbbá a gazdasági 
növekedéshez nagymértékben hozzájárulnak; ezért megindult azoknak a 

politikáknak, stratégiáknak a keresése, amelyek növelhetik ' a kiscégek 

teljesítményét. A témában széleskörű nemzetközi irodalom született, amelyről 

ebben a részben szeretnék vázlatszerű áttekintést adni. 

Számos szerző foglalkozott az alapítás, a személyes tulajdonságok (Khan 

1986; Westhead, 1988)18, a tulajdonos-menedzserek attitűdje (Hornaday és 

Aboud, 197119; Brockhaus, 198220) és a kis cégek növekedése (Perry at al., 

l^Khan, A. M.: Entrepreneur Characteristics and the Prediction of New Venture Success, Omega, 14, 
1986, 365-372. p. 
l^Hornaday, R.W., W.J. Wheatley. Managerial Characteristics and the Financial Performance of Small 
Business, Journal of Small Business Management, April 1986, 1-7. p. 
^Brockhaus, R.H.: The Psychology of the Entrepreneur. In C.A. Kent, D.L. Sexton and K. H. Vesper: 
Encyclopedia of Entrepreneurship, Prentice-Hall International, London, 1982, 39-71. p. 
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1988 2 1 , Storey et al., 1987, 1989 2 2) közti kapcsolattal; továbbá az 'inkubátor' 

szervezet szerepével a növekedés-orientált cégek megalapításában (Cooper, 

198523). Más szerzők megvizsgálták a vezetők tulajdonságai és a pénzügyi 

teljesítmény viszonyát (Hornaday és Wheatley, 1986^4) ; a kezdeti siker 

előrejelzését az induló vállalkozásoknál (Stuart és Abetti, 198725); az új 

vállalkozások üzleti stratégiáit és teljesítmény szintjét különböző ipari életgörbe 

szakaszokban ( Covin és Slevin, 198826). 

Milne és Thompson (1982)27 szerint egy kis cég növekedését és fejlődését 

egészen egyszerűen úgy lehet áttekinteni, hogy a tulajdonos-menedzser mennyire 

képes követni a belső és külső környezet változásait, továbbá mennyire tud 

ezekhez alkalmazkodni. A 'belső környezet' magába foglalja a cégek 

erőforrásait, mint például a tulajdonos-menedzser személyes és vezetési 

tulajdonságait (Gibb és Scott, 198528), a tulajdonos korát és ennek hatását a 

növekedéssel szembeni attitűdjére (Deeks, 197629), a foglalkozási hátteret, a 

személyes célokat, a menedzsment stílust és a döntéshozást, a tulajdonos 

képzettségi és iskolázottsági szintjét, valamint a személyes értékeit és attitűdjeit. 

A növekedést befolyásoló belső vezetési tényezők magukba foglalják a 

vezetői munka megosztásának fokát és a magasan képzett alkalmazottak arányát; 

az ellenőrzési rendszert és a tervezés alkalmazásának mértékét (Gibb és Scott, 

1985); a cég humán erőforrásait: a munkaerő képzettségét és rugalmasságát; a 

2 i Perry, C.G.G. et al: Relationship between Small Business Growth and Personal Characteristics of 
Owner/Managers in Australia, Journal of Small Business Management, April 1988, 76-79. p. 
2 2Storey, D. J. et al.: The Performance of Small Firms. Croom Helm, London, 1987 

23 Cooper, A.C.: The Role of Incubator Organizations in the Founding of Growth-oriented Firms, Journal 
of Business Venturing, 1985, 75-86. p. 
^Hornaday, R. W. és W.J. Wheatley: Managerial Characteristics and the Financial Performance of Small 
Business, Journal of Small Business Management, April 1986, 1-7. p. 
2->Stuart, R. and P.A. Abetti: Start-up Ventures: Towards the Prediction of Initial Success" Journal of 
Business Venturing, 1987, 215-230. p. 
^Covin, J.G és D.P. Slevin: New venture Competitive Strategy: An industry Life Cycle Analysis, 
Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley, 1988, 446-460. p. 
2 7 T . Milne, és M. Thompson: The Infant Business Development Process, University of Glasgow, 
Management Studies Working Paper No.2, 1982. 
2^Gibb, A. és M. Scott: Strategic Awareness, Personal Commitment and the Process of Planning in the 
Small Business, Journal of Management Studies, 1985, 597-631. p. 
2 9 Deeks, J.: The Small Firm Owner Manager: Entrepreneurial Behaviour and Management Practice, 
Praeger, New York, 1976. 
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pénzügyi helyzetet; a fizikális értelemben vett eszközparkot a gép és felszerelés 

minőségének és avultságának tekintetében; a menedzserek változtatásra szánt 

idejét; a szélesebb makrokörnyezet és a feladatkörnyezet felfogását. 

A külső környezetbe többek közt beletartoznak a szállítók, a vevők, a 

versenyerősség, a potenciális belépők, a kamatlábak, a cég adózása, a vásárlótól 

való függés, a kiszolgált piac komplexitása és bizonytalansága; az iparági 

trendek; kormánypolitikák; a szociális j o g i és politikai feltételek. 

A következőkben a belső környezet egyes faktorait vegyük számba! A 

tulajdonos-menedzser kérdéskörében született tanulmányok szerzői 

egyetértenek abban, hogy a cég céljai megegyeznek a tulajdonoséval (O'Farrell és 

Hitchins, 198830). Ezért az értékrendszer befolyásolja a növekedési célt. Arra 

való törekvés, hogy a cégek kicsik maradjanak származhat abból az okból, hogy a 

tulajdonlás és a vezetés ugyanannál a személynél legyen, így a szervezeti célokat 

nem csupán kereskedelmi megfontolások határozzák meg, hanem a személyes 

életstílus is. 

A fenti tézist elfogadó tanulmányokkal az a probléma, hogy automatikusan 

két alapfeltételezést fogalmaznak meg. Az egyik az, hogy csak egy személy 

tulajdonában és irányítása alatt működik az üzlet, vagy ha több tulajdonos

menedzser van, akkor hasonló az üzletről alkotott véleményük; második 

feltételezésük pedig az, hogy minden céget az alapító vezet. Semelyik feltételezés 

sem helytálló. Tapasztalatok azt mutatják, hogy a cégek többsége nem indul 

szignifikáns növekedésnek addig, amíg a második vagy a harmadik generáció 

nem veszi át az irányítást (Calori és Bonamy, 198931). Begley és Boyd (1986: 

12^2) ú j Zélandban a kis vállalatok pénzügyi teljesítményéről alkotott 

tanulmányban viszont arra a következtetésre jutottak, hogy az alapító által 

vezetett cégek sokkal gyorsabban növekednek, mint az utódok által vezetettek. 

Az üzlet élettartama negatívan korrelált a növekedési rátával - az idősebb cégek 

sokkal lassabban növekedtek, mint a fiatalabbak. 

3 0O'Farrell, P.N. és D.W.N.Hitchins: The Relatíve Competitiveness and Performance of Small 
manufacturing Firms" Régiónál Studies, 1988, 399-416. p. 
31 Calori, R és H. Bonamy: Growth Companies in Europe EFER, Cranfield, 1989, 27-48. p. 
•^Begley, T.M. és D.P. Boyd: Executive and Corporate Correlates of Financial Performance in Smaller 
Firms, Journal of Small Business Management, April 1986, 8-15. p. 
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A második belső tényező: a menedzsment. A vállalkozásokban a menedzsment a 

belső és a külső környezetre vonatkozó információk csupán egy részét képes 

összegyűjteni és értékelni. (O'Farrell és Hitchins, 1988). 95 kis céget vizsgáló 

tanulmányukban Fombrun és Wally (198933) úgy találták, hogy a "gyors 

növekedés arra veszi rá a menedzsereket, hogy olyan rendszereket tervezzenek, 

amelyek egymás ellen is tudnak dolgozni". 

Néhányuk szerint a hosszú távú tervezés és a kis cégek fejlődése közt 

(Kudla, 198034) összefüggés van. O'Neill és szerzőtársai (1987) úgy találták, 

hogy a tervezés és a teljesítmény közötti kapcsolat komplex, és hogy a tervezés 

nem javítja a teljesítményt minden környezetben. O'Neill és szerzőtársai szerint 

dinamikus környezetben az életkornak, a tapasztalatnak pozitív hatása van. 

Bamberger (198335) kifejtette, hogy 'feltételezhetően pozitív kapcsolat van a 

többé vagy kevésbé formális stratégiai tervezési rendszer megléte és a cég 

növekedése között'. A szakirodalomban semmiképpen sincs abban egyetértés, 

hogy a tervezés szükséges vagy kívánatos (Karger és Malik, 197536). 

Harmadik belső faktorként emeljük ki a termelést! O'Farrell és Hitchins 

(1988) kifejti, hogy a termelési kérdéseket (mint a tervezés, minőségellenőrzés, a 

gépek megfelelő használata) tekintetbe kell venni a kis ipari cégeknél a 

versenyképesség és a kis cégek növekedésének megítélésekor, mivel a 'megfelelő 

termelés elérése mindig a növekedés szükséges feltétele minden cégnél. Más 

tényezők is szükségesek lehetnek a különböző szektorokban működő cégeknél, 

úgymint a vásárlás utáni szolgáltatás, kapcsolattartás a fogyasztókkal, értékesítés, 

működő tőke hiány és így tovább. Habár ezek szükséges feltételek, de nem 

elégségesek.' A kis ipari cégek Skóciában és Közép-nyugat Írországban történt 

tanulmányozásakor O'Farrell és Hitchins (1988) tekintetbe vette a komparatív 

3 3Fombrun, C.J. és S. Wally: Stracturing Small Firms for Rapid Growth, Journal of Business Venturing, 
1989, 106-122. p. 
34Kudla, R.J.: The Effects of Strategic Planning on Common Stock Returns, Academy of Management 
Journal, 1980, 5-20. p. 
-^Bamberger, l.; Value Systems, Strategies and Performance of Small and Médium sized Firms, 
International Small Business Journal, 1983, 25-39. p. 
3 6 K a r g er, D. W. és F.A. Malik: Long Rangé Planning and Organizational Performance, Long Rangé 
Planning, 1975, 60-64. p. 
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költségek befolyását és a cégek főbb fizikai eszközeinek - épületek és gépek stb. 
minőségét is. 

A külső faktorok elemzésére áttérve nézzük először a termék/piac struktúra 

kérdéskörét! A ruha és kötöttáru gyártásával foglalkozó cégek esetében O'Farrell 

és Hitchens (1988) szerint a növekedés legegyszerűbb módja mind Skóciában, 

mind pedig Közép-Nyugat Írországban az eladások növelése a jelenlegi 

vásárlóknak. Szerintük a beszállítók alacsony minőségi színvonala Közép-

Nyugat-Írországban befolyásolta a növekedési stratégiákat. Az Írországban lévő 

cégek többsége - mely az alapanyagokat helyileg vásárolta - a minőséggel, a 

design-nal, a szállítással és az ellátással kapcsolatos problémákat vetette fel. 

Elfogadva azt az állítást, hogy a kis cégek általában egy vagy több 

terméktől függnek, Wilson és Gorb (1983^7) megvizsgálta a függőség 
természetét és kiterjedtségét. Az elemzés során három megállapításra jutott. 

Először is a tanulmányozott vállalatok többségéről úgy gondolják, hogy egy 

bizonyos iparági szegmenstől vagy pedig fogyasztói csoporttól függnek. 

Másodszor: a kevés számú fogyasztótól való függőség nem szükségszerűen 

negatív tényező, mivel a kis és nagy cégek közötti szimbiotikus kapcsolat közös 

előnyt jelent mind az eladónak, mind pedig a vevőnek. Például a marketing 

költségek csökkentésével a függőség csökkenti az általános költségeket, ezért 

lecsökkenti a magas egységköltségek és a méretgazdaságosság hiányából adódó 

belépési korlátokat. Harmadszor: Wilson és Gorb (1983) szerint a legújabb 

kiscégek általában a helyi és regionális piacoktól függnek, de a növekedésükkel 

egyidejűleg a függőségüket elvesztik a piac kiteljesedésével. 

Michael Porter kifejti az álláspontját arról, hogy az átlagon felüli 

teljesítmény alapvető bázisa hosszú távon a fenntartható versenyelőny. Öt 

csoportba sorolta azokat, akiknek az akcióik (vagy az akciók fenyegetései) 

limitálhatják egy cég jövedelmezőségét: versenytársak, fogyasztók, beszállítók, 

potenciális versenytársak és a helyettesítő termékek szállítói. A kiscégek 

növekedését különösen meghatározza a versenytársak erőssége és a fogyasztók 

koncentrációja. Amíg a versenytárs erőssége várhatóan lecsökkenti az új cég 

3 7Wilson, P. és P. Gorb: How Large and Small Firms can Grow Together, Long Rangé Planning, 1983, 
19-27. p. 
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teljesítményét, a fogyasztó-koncentráció várhatóan nem lineárisan befolyásolja a 

teljesítményt; egy közepes érték a legjobb eredményhez vezet. 

Magas koncentráció esetén az ügyfelek alkuereje is jelentős. Az alacsony 

koncentráció a fogyasztó hatalmának hiányát jelenti, ugyanakkor a behatárolt 

eladás során nehéz lesz szoros kapcsolatot tartani ezzel a fogyasztói bázissal. Ez 

sebezhetővé teszi a későn belépők versenyét a már működőkkel szemben. Ezt a 

nézetet alátámasztja 34 USA-ban működő, kezdő vállalkozásról készült 

empirikus tanulmány (Roure és Keeley, 1989^8), amely megmutatta, hogy a 

technológiai kezdők sikerét legnagyobb mértékben a "vásárlói koncentráció" 

magyarázza meg. Az egyes piaci szegmensekben a verseny mértéke is 

nagymértékben befolyásolja a kiscég növekedését a sikeres induló cégeket 

megcélzó szegmensekkel, amelyeknek relatíve kisebb a verseny szintje. Roure és 

Keeley véleménye szerint az európai cégeknél jobban megnyilvánul, hogy 

nagyobb versennyel támadják a piaci szegmenseket. 

Második tényező az elhelyezkedés. Mason és Harrison (1985)39 

leszögezi, hogy a helyi környezet nagyon fontos szerepet játszik a kis cégek 

növekedési és kitérjeszkedési esélyeire, továbbá a régió tulajdonságai - ahol a cég 

elhelyezkedik - is jelentős hatást gyakorolnak a teljesítményre. (Hitchins és 

O'Farrell, 1987, 1988; OFarrell és Hitchins, 1988b). Ezt a nézetet nem erősítették 

meg az Egyesült Királyságban. Lorenzoni és Ornati (1988)40 kihangsúlyozzák a 

cégek konstellációinak és a környezeti struktúrának a fontosságát, amelyek 

hozzájárultak olyan kiscégek növekedéséhez, mint a Route 128 és a Szilícium 

völgy USA-ban és a Prato kerület Olaszországban. A növekedést a beszállítók 

elérhetősége is lehetővé tette, akik a lehetőségek 'környezeti szerkezetét' 

teremtették meg, melyet nem lehet csupán a fizikai vagy a földrajzi határokkal 

leírni. 

Az "outsider" tanácsadó szervezetek (Kisvállalkozási Hivatalok, 

Fejlesztési Tanácsok, és a Skót Fejlesztési Ügynökség (Scottish Development 

38Roure, J.B. és R.H. Keeley: Comparison of Predicting Factors of Successful High Growth 
Technological Ventures in Europe and the USA, Cranfield, 1989, 189-222. p. 
3 9Mason C M . és R.T. Harrison: The Geography of Small Firms in the UK, Progress in Humán 
Geography, 1985, 1-37. p. 
^Lorenzoni, G. és O.A. Ornati: Constellations of Firms and New Ventures, Journal of Business 
Venturing, 1988, 41-57. p. 
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Agency), és a Walesi Fejlesztési Ügynökség (Welsh Development Agency) 

Wales-ben) alapításakor az elsődleges cél az volt, hogy fontos szerepet tudjanak 

játszani a kiscégeknél alkalmazott stratégiai tervezés hatékonyságának 

továbbfejlesztésében. 

A periférikus régiók külső környezetének vizsgálatakor O'Farrell és 

Hitchins (1988) arra a megállapításra jutottak, hogy a kiscégek növekedését 

behatárolja a kisebb mennyiségben történő gyártás és a rendelkezésre álló 

szolgáltatások minősége. Állításukat alátámasztja, hogy a vállalkozói tőke 

hozzáférhetősége ezeken a területeken korlátozottabb, mivel a kölcsönt nyújtó 

szervezetek centralizáltak (Mason, 1987). Továbbá az alacsony mértékű 

gazdasági növekedés és jövedelem a perifériákon meggátolja a helyi és regionális 

piacokon alapuló expanzió lehetőségeit (O'Farrel és Hitchins, 1988). A kevésbé 

prosperáló területeken lévő cégek sokkal inkább vertikálisan integráltak, mint a 

fejlettebb régiókban lévők; a specializáció hiánya csökkenti a versenyképességet 

és a helyi cégek növekedési rátáját (Del Monté és Giannola, 1986). 

A nyugati irodalom rövid áttekintését követően nézzük át az utóbbi néhány 

évben született hazai kutatásokat! Néhány összefoglaló gondolat után három, 

pár évvel ezelőtt született cikk lényegét emeltem ki Román Zoltán cikkezi 

alapján. 

Feltehetjük a kérdést: milyen intézmények végeznek kisvállalatokkal 

kapcsolatos kutatásokat? Az MTA társadalomtudományi intézetei közül 

valamennyit felsorolhatjuk. Egyetemi tanszékek közül elsősorban a BKE 

Alkalmazott Gazdaságtan Tanszéke, Szociológiai tanszéke, esetenként Vezetési 

és Szervezési tanszéke, valamint a Miskolci Egyetem Vállalatgazdaságiam 

tanszéke folytat ilyen kutatásokat, de megjelennek ezek a pécsi JPTE és a 

Veszprémi Egyetem rokon profilú tanszékei munkájában is. 

Az egyéb intézetek közül visszatérően a MÜM Munkaügyi 

Kutatóintézete, a GKI Gazdaságkutató intézet, esetenként a KOPINT-DATORG, 

a közben átalakult Ipargazdasági Intézet, az alapítványi formációk közül a 

Piacgazdaság Alapítvány, néhány témában a SEED Alapítvány folytat 

Román Zoltán: Vállalkozás - és kisvállalkozás-kutatások,Vezetéstudomány 1997. 12. 47-53.p. 
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vállalkozás-/kisvállalat kutatásokat. A Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet más 

feladatai mellett folytat vizsgálódásokat ilyen témákban. Új programja éves 

jelentések rendszeres közzétételét irányozza elő, 1996-ban és 1997-ben közre is 

adott egy-egy jelentést (A kis-és középvállalkozások helyzete, 1996, 1997, 51. p.) 

A kis-és középvállalatok működésének, erősítésének, támogatásának 

szinte minden kérdése tárgyát képezte egy vagy több kutatásnak, így: pénzügyi, 

külpiacra lépési, innovációs problémáik; a kis-és nagyvállalatok kapcsolata; az 

alvállalkozói-beszállítói rendszerek; az EU és a hazai kis-és középvállalati 

politika; a kis-és középvállalatok foglalkoztatási szerepe; a kis-és középvállalatok 

vezetésének kérdései. Jó néhány kézikönyv, tananyag jelent meg. Időszerű e 

tárgykör oktatásának áttekintése, igényes formálása és megújítása. Példaként 

idézek egy-egy olyan publikációt, amely folyamatos kutatómunka eredményeit 

mutatja be a vállalkozók/vállalkozások szociológiai vizsgálatából (Lengyel 

György: Vállalkozók és vállalkozói hajlandóság, Kutatási beszámolók 10. 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ, 

1996) a kis-és középvállalatok foglalkoztatási szerepéről (Laky Teréz: A 

magángazdaság kialakulásának hatásai a foglalkoztatottságra 1995-ben. 

Közgazdasági Szemle, 7-8 szám, 1996), a kis-és középvállalati politikáról 

(Román Zoltán: Érdekképviseletek, kamarák, kisvállalatok. Budapest, Magyar 

Kisvállalati Társaság, 1993) a kisvállalatok külpiacra jutásáról (Dezsériné Major 

Mária: A kis-és középvállalatok külpiacra jutásának helyzete, problémái, a 

továbbképzés feltételei. Bp., GKI Gazdaságkutató Intézet, 1995) a kisvállalatok 

gazdálkodásáról (Fülöp Gyula: Kisvállalati gazdálkodás. Budapest, AULA 

Kiadó, 1994). 

Czakó Ágnes-Kuczi Tibor-Lengyel György-Vajda Ágnes 

tanulmányukban^ 2 azt vizsgálják, hogyan változott meg a vállalkozók 

társadalmi összetétele 1988 óta, milyen jellemző gazdálkodási magatartást 

követnek a gazdaság kisszereplői, a kilencvenes évek átalakuló viszonyai között. 

Fontos kérdésük, hogy elválik-e a kisvállalkozók háztartásának és 

vállalkozásának gazdálkodása, s kirajzolható-e a tényleges vállalkozók rétege a 

42 Czakó Ágnes-Kuczi Tibor-Lengyel György-Vajda Ágnes: A kisvállalkozások néhány jellemzője a 
kilencvenes évek elején, Közgazdasági Szemle, XLII . évf., 1995. 4. sz. 399-419. p. 
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társadalmilag rendkívül differenciált kistulajdonosok között. A dolgozat alapjául 

szolgáló kutatást a KSH Társadalomstatisztikai Főosztálya és a BKE Szociológia 

Tanszéke végezte az Országos Tudományos Kutatási Alap, a Magyar 

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a PEW Alapítvány támogatásával. 

Kőhegyi Kálmán egyik cikke43 az adóbevallásokból nyerhető információk 

alapján kísérli meg a kisvállalkozói szektor különböző helyzetű csoportjainak 

leírását. Egy nagymintás konjunktúravizsgálat alapján veti össze e csoportok 

helyzetét és önértékelését. Az adóbevallások alapján megállapítható, hogy a 

társas vállalkozók gazdasági helyzete jobb az egyéni vállalkozókénál, a jogi 

személyiségűeké jobb a jogi személyiség nélküliekénél, a kisvállalkozások 

helyzete jobb a mikrovállalkozásokénál és az önfoglalkoztatókénál. A 

konjunktúravizsgálatban a megkérdezett vállalkozók szubjektív értékelései 

igazolták az adóbevallások tapasztalatait. 

Kőhegyi Kálmán legújabb tanulmánya^4 szerint a kilencvenes években a 

nagyvállalatok gazdasági pozíciói erősödnek, a kisvállalkozásokéi, főként a 

személyi jövedelemadó hatálya alá tartozóké gyengülnek. A nagyvállalati 

válságok részben központi segítséggel történt rendezése mellett az évtized 

közepén a normatív újraelosztás is inkább a nagyvállalatokat preferálta. A 

támogatások ugyanis inkább a nagyvállalati, az elvonások inkább a kisvállalati 

szférában növekedtek. A vállalkozások fejlődési lehetőségei differenciálódni 

látszanak. A felhalmozási célú források a nagyobb vállalatoknál koncentrálódnak. 

A magyar cikkek tekintetében elmondható, hogy meglehetősen sok 

kisvállalatokról szóló cikk között tallózhatunk, azonban ténykérdés az is, hogy 

kevés a nagy mintára épülő, valóban megbízható empirikus felmérés. Sok 

egymást átfedő, párhuzamos vizsgálat indul. A vállalkozás- és kisvállalat 

kutatások produktumai ritkán kerülnek tudományos vitára és nemzetközi 

megmérettetésre. 

43 Kőhegyi Kálmán: A kisvállalkozói szektor tagolódása, Közgazdasági Szemle, X L V . évfolyam, 1998. 
március, 261-277. p. 

44 Kőhegyi Kálmán: Kisvállalkozások a nagyvállalatok mellett a kilencvenes években 
Külgazdaság, XLII . évf, 1998. január 45-60. p. 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 54 

A fenti kutatások között tallózva megállapíthatjuk, hogy a kis cégek 

növekedését befolyásoló tényezők átfogó képét nyújtják: szinte minden 

lehetséges faktorral valaki foglalkozott a szerzők közül. A cég működése, 

teljesítménye azonban nem csupán egy vagy két tényező függvényeként alakul, 

hanem kölcsönösen függnek egymástól, egymástól szétválaszthatatlan, komplex 

rendszert alkotnak. A felsorolásból világosan kirajzolódik, hogy a legtöbb 

tanulmány a cég profiljának egy vagy két aspektusát vizsgálja; továbbá szinte 

mindegyik az iparban működő cégek vizsgálatán alapul. 

A kiscégek teljesítményének méréséről kevés tanulmány szól, mivel az 

adatokat egyrészt nagyon nehéz megszerezni, másrészt többnyire 

megbízhatatlanok. O'Neill és szerzőtársai (1987) felismerték, hogy nagyon nehéz 

akkurátus adatokat és összehasonlító piaci adatokat összegyűjteni, ezért 

egyszerűen arra kérték a tulajdonos-menedzsereket, hogy értékeljék a cégük 

teljesítményét az előző öt évhez viszonyítva, melyhez a 'rosszabb', 'ugyanolyan' 

vagy 'jobb' szavakat használták fel. Ez a módszer a pénzügyi adatok iránti 

érdeklődésen túl szerepel a STRATOS kutatásban is. 

A felsorolt hibákat, gyengeségeket megpróbálták kiküszöbölni a 

STRATOS kérdőív összeállítói; akik egy-egy cégről igen átfogó, komplex képet 

kívánnak nyerni; bár ennél a kérdőívnél is felmerül például a pénzügyi adatok 

helyességének, valamint teljes körűségének kérdése. 
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2.3. Irodalmi áttekintés a stratégia témaköréről 

A stratégia és a stratégiai menedzsment témaköréről szóló elméleti irodalom 
olyan széleskörű, hogy ennek teljes körű bemutatására nem vállalkozhatunk. A 

fejezet megírásakor több célt tűztem ki: rövid áttekintést adtam egyrészt a 

stratégiai menedzsment egyes fejlődési fázisairól, majd a fontosabb 

megközelítéseket csoportba soroltam, hogy keresztmetszetet adjak a témakörről. 

Több szerző is foglalkozott már a stratégiaalkotás fejlődésének felvázolásával, a 

különböző megközelítési módok tipizálásával, csoportokba sorolásával; ennek 

megírásakor a fontosabb áramlatok bemutatását céloztam meg. A kisvállalatok 

témakörében a stratégiai tervezésről készült szakirodalmi áttekintést követi 

néhány cikk vezérgondolatának kiemelése. A zárógondolatok a témában 

megjelent hazai publikációk korántsem teljes körű bemutatásával foglalkoznak. 

A stratégiai kérdések iránti érdeklődés az ötvenes években megnőtt, 

amikor a menedzserek rájöttek a szervezeti teljesítmény és a piac igényei közt 

lévő diszkrepanciára 45 A stratégiai tervezést ezeknek a problémáknak a 

potenciális és megfelelő gyógyírjaként fogták fel, melynek alkalmazása révén a 

környezeti lehetőségeket és a fenyegetéseket össze kell vetni a szervezeti 

erősségekkel és gyengeségekkel. Ebből következik, hogy racionális kapcsolatot 

célszerű kialakítani a szervezet és a környezete között. 

Emeljük ki ennek illusztrálására két szerző: 

Bain46 és Ansoff 4 7 

gondolatait! Az általuk végzett, stratégia és környezet kapcsolatát leíró empirikus 

kutatások a piaci versenyt meghatározó tényezőkkel foglalkoznak. Mivel iparági 

szinten a környezet milyensége és ennek kompetitív viselkedése hatást gyakorol a 

szervezetekre, Bain elsősorban a szervezeti viselkedésre ható környezeti 

hatásokkal foglalkozik. Ansoff szerint az egyes szervezeteknek lehetőségük van 

arra, hogy kiválasszák a saját releváns környezetüket. Egyéni szervezetek azokat 

a célokat érhetik el, amelyek kitűzése és elérése során megfeleltetik a szervezeti 
45 Ansoff, H.I., Declerck, R.P., and Hayes, R.L. , (eds), From strategic planning to strategic management, 
London, John Wiley & Sons, 1976 

46 Bain, J.S., Industrial organization, New York, Wiley, 1959. 
4 7 Ansoff, H.I., Corporate Strategy, New York, McGraw-Hill, 1965. 
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erősségeket és gyengeségeket a környezeti lehetőségeknek és fenyegetéseknek. 

Ez a gondolat a stratégiai tervezés és a stratégiai menedzsment egyik 

kulcskérdésének tekinthető. 

A stratégiai gondolkodás evolúciójában különböző szakaszokat lehet 

megkülönböztetni. A szakirodalomban általánosan elfogadott egy olyan 

szakaszolás, amely négy időszakot különböztet meg a stratégiai elmélet és 

gyakorlat fejlődésében, melyek a következők: 

• Pénzügyi tervezés időszaka (kb. 1955-ig) 

• Hosszú távú tervezés időszaka (kb. 1955-1970) 

• Stratégiai tervezés időszaka (kb. 1970-1980) 

• Stratégiai menedzsment időszaka (1980-) 

A formalizált tervezés első megnyilvánulási formája a pénzügyi tervezés 
volt, melynek kimunkálói és alkalmazói elsősorban a cash-menedzsment, 

költségcsökkentés és hatékonyság témáival foglalkoztak, melyek rövid távú 

szemléletet tükröztek. A tervezés során az üzleti tevékenység pénzügyi 

vonatkozásai álltak a középpontban, jellemző volt a bázisszemlélet. 

Az ötvenes évek elején a környezeti feltételek hatására a rövid távú 

szemléletet felváltotta a hosszabb időtávot átfogó elképzelések megfogalmazása 

és megvalósítása. A hosszú távú tervezés, a második fázis sokkal átfogóbb 

tervezési rendszer, amelyben a tervek, stratégiák az előrejelzésen alapulnak a 

következő néhány évben. A tervezési elgondolások kialakítása azon alapult, hogy 

a múltban lejátszódott változások, trendek a jövőre is kivetíthetők. A hosszú távú 

tervezés hátránya, hogy nem működik megfelelően turbulens környezetben. 

A hosszú távú tervezés korszakát a stratégiai tervezés időszaka váltotta 

fel, mely a diverzifikáció tendenciájának eredménye: a vállalatok új üzletágakba 

léptek be, továbbá eltérő profilú szervezeteket vásároltak fel. Éleződő piaci 

verseny és fokozódó értékesítési nehézségek jellemezték ezt a korszakot. A cégek 

korábbi tevékenységükből származó forgalma megcsappant, mivel a 

világgazdasági méretű változások során megszűnt a kereslet szakadatlan 

emelkedése, bővülése. A szervezet komplexitásának és méretének növekedéséből 

kifolyólag a konglomerátumokat fel kellett bontani kisebb és relatíve autonóm 
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részekre (SBU-kra). Ebben a szakaszban a tervezési rendszer fontosabb elemei a 

szegmentáció és a portfolió menedzsment. 

A környezetben jelentkező növekvő turbulencia eredményeként a 

diverzifikáció és a decentralizáció kérdésköreit újra kellett gondolni. A stratégiai 
tervezés szakaszában a szegmentáció módszereit továbbfejlesztették. Vállalati 

szinten a különböző szervezeti feladatokat koordinálják és a különböző 

hierarchiai szintekre való tekintettel a tevékenységeket, megfeleltetik a szervezeti 

stmktúrának. Ebben a korszakban a vállalatoknak új érdekcsoportokkal 

(környezetvédők, fogyasztói érdekvédelmi szervezetek, monopóliumellenes 

mozgamak stb.) is számolni kellett, tehát a vállalati jövőformálást a környezettel 

való aktív kölcsönhatásban lehetett csak elképzelni. Megfigyelhető volt, hogy az 

egyes szerzők a környezet újabb és újabb szegmensét vonták be az elemzésbe, 

egyre több környezeti tényezőt szerepeltettek elemzéseik során. 

A stratégiai menedzsment utolsó szakaszának jellemzője, hogy a 

stratégiai vízió áthatja az egész szervezetet48. A stratégiai gondolkodás többé 

nem elitista menedzsment tevékenység: a szervezeti tagokat a szervezeti 

hierarchia minden szintjén bevonják a stratégiaalkotásba és célmeghatározásba. 

Ezekben a folyamatokban aktívan részt vehetnek, továbbá elvárják tőlük, hogy 

érdeklődjenek a szervezet jövője iránt. Ezért a stratégiai menedzsement 

szakaszában a szervezet, mint egész (nem csupán a vállalati tervezők és /vagy az 

általános menedzsment) jövőorientált és sokkal jobban piacorientált, mint a 

korábbi fázisokban. Az érdeklődés fókusza a stratégia tartalom és fogalom 

tekintetében a működésorientált megközelítésről (rövid távú döntések és limitált 

részvétel) sokkal inkább a vízióorientáltra vagy stratégiai megközelítésre (hosszú 

távú, a szervezet egészét érintő döntések) tevődött át 4 ^. 

A stratégiai döntéshozás területén, mely a stratégiakialakítási folyamat 

fontos komponense is, nagy változásoknak lehetünk tanúi^O. Első 

megközelítésben sok szerző úgy gondolta, hogy a stratégiai döntéshozás egy 

4 8 Hax, A.C., and Majtuf, N.S., Strategic Management: An integrative perspective, Englewood Cliffs, 
Prentice-Hall, 1984 

49 Asplund, G., Strategy formulation: An intervention study of a complex group decision-process, 
Stockholm, LiberTryck, 1975. 

50 Penning, J.M., (ed.), Organizational strategy and change, San Francisco, Jossey-Bass, 1985. 
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racionális és lineáris folyamatként jellemezhető; majd a szervezetek megváltozott 

jellegét tükrözve váltás történt a politikusabb, korlátozottan racionális modellek 

irányába. A korlátozott racionalitással foglalkozó koncepciók (Simon, 1957^1; 

March és Simon, 1958^2; Cyert és March, 1963^3) és az inkrementalizmus 
(Lindblom, 1959^4) a menedzsment felfogásra nagy hatást gyakoroltak. A 

stratégia és a tervezés többé már nem csupán gazdasági döntéselméleten alapul, 

hanem olyan sokarcúak és komplex jelenségekként foghatók fel, amelyeket 

multidiszciplináris nézőpontból kell vizsgálni. 

A stratégia és a stratégiai menedzsment fontosságát azzal a ténnyel lehet 

illusztrálni, hogy majdnem minden nagycég használja a formális 
stratégiakialakítás valamilyen módozatát, illetve a stratégiai tervezés valamely 

fajtáját. A stratégia fontosságát számtalan tanulmányban bizonyították (Ansoff et 

al., 1971 5 5 ; Herold, 197256; Karger és Malik, 1975 5 7). Ezen kutatások 

tanúbizonysága szerint a stratégiaalkotáshoz valamiféle formalizált megközelítést 

alkalmazó szervezetek jobban terveznek, mint amelyek nem foglalkoznak ilyen 

tevékenységekkel (Hofer és Schendel, 1978^8). 

Annak ellenére, hogy a stratégiával foglalkozó irodalom relatíve rövid 

múltra tekint vissza, meglehetősen sok kutató foglalkozott - főként az 1980-as 

évek második felében - a meglévő ismeretanyag osztályozásával (Fahey and 

Christensen, 1986^9; Huff and Reger, 1987 6 0; Mintzberg, 1990 6 1; Montgomery, 

198862; Schendel and Hofer, 1979 6 3 é.i.t). 

51 Simon, H.A., Administrative behavior, New York, Macmillan, (1957), 1976 
52 March, J.G., and Simon, H.A., Organizations, New York, John Wiley and Sons, 1958. 

53 Cyert, Ro.M., and March, J.G., A behavioral theory of the finn, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 
1963. 

54 Lindblom, C.E. , "The science of muddling through", Public Administration, 1959, 79-88.p. 

55 Ansoff, H.I., Avener, J., Brandenburg, R.G., Portner, F.E. , and Radosevich, R , Acquisition behavior 
of U.S. manufacturing firms, Nashville, Tennessee, Vanderbilt University Press, 1971. 
56 Herold, D.M., "Long-range planning and organizational performance: a cross-validation study", 
Academy of Management Journal, March 1972. 

57 Karger, D.W., and Malik, F.A., "Long-range planning and organizational performance", Long Rangé 
Planning, December 1975. 
58 Hofer, C.W., and Schendel, D., Strategy formulation: Analytical concepts, St. Paul, West Publishing 
Company, 1978 
5^ Fahey, L . and Christensen, H.K. "Evaluating the research on strategy content". Journal of 
Management, 12,2,167-184. p., 1986 
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A stratégiával foglalkozó irodalom területén háromféle osztályozási 
kísérlet született. Leggyakrabban a "tartalom" és "folyamat" közötti 

megkülönböztetést használják. Másodszor azokat az elemeket használják fel, 

amelyek a stratégiaalkotás területeinek: a stratégiameghatározásnak és a 

stratégiamegvalósításnak a szakaszait definiálják. Továbbá a vezetéstudományból 

"kölcsönvett" elméleti megközelítéseken alapuló stratégiával foglalkozó 

munkákat osztályozzák (mint például a döntéselmélet, játékelmélet stb.). 

Huff és Reger (1987, 211. p . ) 6 4 szerint a "tartalom/folyamat" 

megkülönböztetést a stratégiáról szóló korai írásokban találjuk meg implicite 

(Chandler, 196265, Ansoff, 196566, Andrews, 197167). Schendel és Hofer 
(1979)68 használta először ezt a megkülönböztetést a területen folyó kutatások 

osztályozása céljából. Mindezidáig nem született konszenzus a kutatások 

osztályozására felhasznált definíciókra. A "tartalom" típusú kutatási megközelítés 

definiálását állandóan módosították a folyamatosan növekvő tudásanyag 

integrálása céljából. Ebből következően Fahey és Christensen (1986)69 szerint a 

"tartalom" típusú kutatás a cégek vagy a divízióik versenystratégiájával függ 

össze, míg Montgomery (1988, 7. p . ) 7 ^ kiterjeszti ezt a definíciót a "cégek 

60 Huff, A.S. and Reger, R.K. "Review of strategic process research". Journal of Management, 13, 2, 
211-236. p. 1987 
61 Mintzberg, H. ""Strategy formation: schools of thought". In Fredrickson, J.W. (Ed.), Perspectives on 
Strategic Management. New York: Harper and Row, 105-235. p.(1989) 
62 Montgomery, C.A. "Introduction to the special issue on research in the content of strategy". Strategic 
Management Journal, 9, 3-8. p. 1988 
63 Schendel, D.E. and Hofer, C.W.. Strategic Management: A New View of Business Policy and 
Planning. Boston: Little, Brown. 1979 
64 Huff, A.S. and Reger, R.K. "Review of strategic process research" Journal of Management, 13,2,211-
236. p. 1987 
65 Chandler, A.D.: Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. 
Cambridge, Mass.: MIT Press. 1962 
6 6 Ansoff, H.I.: Corporate Strategy. New York: McGraw-Hill. 1965 

67 Andrews, K.J. The Concept of Corporate Strategy. 3rd ed. ()lst ed., 1971). Homewood, 111.: Irwin. 
1987. 

68 Schendel., D.E. and Hofer, C.W.: Strategic Management: A New view of Business policy and 
Planning. Boston: Little, Brown. 1979. 
69 Fahey, L . and Christensen, H.K.: "Evaluating the research on strategy content". Journal of 
management, 12, 2, 167-184.p. 1986 
70 Montgomery, C.A. : Introduction to the special issue on research in the content of strategy". Strategic 
Management Journal, 9, 3-8. 1988 
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mozgásterére" (the "scope of the firm"), tehát azon piacok kombinációjára, 

amelyben működik a cég. Elmondható továbbá, hogy a kutatók szerint ez a 

megkülönböztetés is egyre inkább problémás. Például Huff és Reger (1987, 211. 

p.) megemlítik, hogy a "folyamat és tartalom közötti megkülönböztetés, amely 

egyébként megfelelőnek tűnik, egyre inkább akadályozza a stratégiai 

menedzsment kutatásának fejlődését". Több vita úgy végződött, hogy új 

taxonómiai modelleket javasoltak (Fredrickson, 198371; Van Cauwenbergh és 

Cool, 198272), vagy pedig egy harmadik kategória kimunkálását vetették fel, 

amelyben kombinálnák a kétféle kutatás típust (Huff and Reger, 1987; Jauch, 

1983 7 3; Montgomery et al., 1989 7 4; Summer et al., 1990 7 5). 

Schendelt és Hofert (1979) követően többen is osztályozták a szerzőket a 

stratégiaalakítás és a stratégia megvalósítás szerint (Huff and Reger, 1987, 

Montgomery, 1988). Végül a vezetéstudomány területéről származó elméleti 

megközelítések szerint is használtak osztályozó sémákat. Montgomery (1988) a 

stratégia területén lévő szerzőket a különböző elméletek szerint csoportosította. 

Szerinte ez a fajta osztályozás mutatja a stratégia területén használt elméletek 

sokféleségét és komplexitását kitűnően illusztrálja. 

Nem kétséges, hogy a legátfogóbb osztályozást Mintzberg (1990)76 

végezte el a stratégiaalkotás területén. Ez az osztályozás számtalan olyan 

tanulmányt foglal magába, amely a különböző diszciplínák részét képezik, és 

felülemelkedik a hagyományos "tartalom/folyamat" vagy 

"meghatározás/végrehajtás" osztályozáson. A Mintzberg-féle megközelítés 

magába foglalja a stratégia területén lévő különböző gondolati iskolák 

bemutatását. Szakirodalmi áttekintés alapján tíz iskolát magába foglaló 

71 Fredrickson, J.W.: perspectives on Strategic Management. New York: Harper and Row. 1990 
72 Van Cauwenbergh, A. and Cool, K. : "Strategic management in a new framework". Strategic 
Management Journal, 3,3,245-264. 1982 
73 Jauch, L.R.: "An inventory of selected academic research on strategic management". Advances in 
Strategic Management, 2,141-75. 1983 
74 Montgomery, C.A., Wernerfelt, B. and Balakrishnan, S.: "Strategy content and the research process: a 
critique and commentary". Strategic Management Journal, 10,2,189-197. 1989 
7 5 Summer, C.E. , Betts, R.A., Duhaime, I.H., Grant, J., Hambrick, D.C., Snow, C.C. and Zeithaml, C.P. : 
"Doctoral education in the field of business policy and strategy". Journal of Management, 16,2,361-98. 
1990 

76 Mintzberg, H. "Strategy formation: schools of thought" In Fredrickson, J.W. (Ed.), Perspectives on 
Strategic Management. New York: Harper and Row, 105-235. p.1990 
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osztályozást alakított ki, melyek a stratégiakialakítás bizonyos aspektusát 
tárgyalják, és különböző szakaszokat reprezentálnak a stratégia történeti 
fejlődésén belül. 

2.3./1. tábla: Stratégiaalkotás a különböző gondolati iskolák szerint 
(Mintzberg) 

Gondolati iskolák Stratégiaalkotási folyamat 

Design" konceptuális 

Tervezési" formális 

Pozícionáló" analitikus 

Vállalkozási" víziószerű 
Kognitív" mentális 
Tanulási" felmerülő 
Politikai" hatalom 
Kulturális" ideológiai 

Környezeti" passzív 

Konfigurációs" epizódszerű 

Forrás: Mintzberg (1990) 7 7 , 108. p. 

Az első három előíró jellegű: a stratégiaalkotás "célravezető" módjait ismertetik, 

amelyeknek a végeredménye a már korábban, az 1.3-as fejezetben leírt 

szándékolt stratégia. Az első iskolát "Design Schoolnak" nevezi, amely a 

stratégiaalkotást informális gondolkodási folyamatnak tekinti, a második iskolát 

"tervezési iskolának" nevezte el, a harmadik, a "pozícionáló iskola" elsősorban a 

stratégiák tartalmára, és nem annyira az előállításuk módjára koncentrál. 

' ' Mintzberg, H. "Strategy formation: schools of thought". In Fredrickson, J.W.(Ed.), Perspectives on 
Strategic Management. New York: Harper and Row, 105-235. p. 1990. 
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Az előbbiekkel szemben a leíró iskolák tanai azon a közös feltevésen alapulnak, 

hogy a stratégiákat nem kialakítják, hanem azok kialakulnak, eredményük a 

realizált stratégia. A "megismerő iskola" azt vizsgálja, mi zajlik le a stratégiai 

problémák megoldásával próbálkozó emberi fejben; a "vállalkozói iskola" a 

stratégiát egy erős vezető víziójának tekinti, a "tanulási iskola" szerint a stratégia 

kollektív tanulási folyamat eredményeként alakul ki, a "politikai iskola" a 

folyamatban felmerülő konfliktusokat és a hatalom érvényesítését állítja 

középpontba, a "kulturális iskola" számára a folyamat kollektív és kooperatív 

dimenziói érdekesek, a "környezeti iskola" a stratégiaalkotást a külső erőkre adott 

passzív válasznak tekinti, a "konfigurációs iskola" pedig az összes előbbi iskolát 

a folyamat egyes epizódjaiba igyekszik behelyezni. 

Mintzberg osztályozási sémája (1990) azonban nem tükrözi 

egyértelműen taxonómiájának alapelveit. Néhány gondolati iskola, - amelyeket 

különbözőképpen határozott meg -, nagyon fontos hasonlóságokat mutat. Ez a 

probléma a "design", a "vállalkozói" és a "kognitív" iskolákban. Mindhárom 

esetben a hangsúly a menedzseren van, amely a jövőt tervezi, habár különböző 

folyamatokat hangsúlyoznak, legyen az racionális (Andrews, 1971), imaginatív 

(Westley and Mintzberg, 198878), vagy szociokognitív (Weick, 197979). Ez a 

probléma nem jelenik meg a "környezeti" és a "pozícionáló" iskolákban. Ezekben 

a megközelítésekben a menedzser egyetlen választása, hogy a cégét úgy irányítsa, 

ahogy ez determinált a külső tényezők által, legyen ez a cégek egy csoportja vagy 

pedig egy meghatározott gazdasági szektor struktúrája. 

Mintzberg osztályozásának bemutatását követően lássunk egy másik 

megközelítést! Chaffee (1985)80 szerint három különböző stratégia modellt 

találhatunk a szakirodalomban: a lineáris modellt, amelyben a stratégiát tervezési 

tevékenységként definiálhatjuk; az adaptív modellt, amelyben a stratégia 

segítségével a szervezet igazodik a környezethez; és az interpretív modellt, 
melyben a stratégia irányítja az akciót. Ezek között a modellek között 

78 Westley, F. and Mintzberg, H.: "Profiles of strategic vision: Levesque and Iacocca". In Conger, J., 
Kanungo, R.N. and Associates (Eds), Charismatic Leadership: The Elusive Factor in Organizational 
Effectiveness. San Francisco: Jossey-Bass. 1988 
79 Weick, K . E . : The Social Psychology of Organizing. 2nd ed. (lsd ed., 1969). Reading, Mass.: 
Addison-Wesley.1979 
8 0 Chaffee, E.A. (1985). "Three models of strategy". Academy of Management Review, 10,1,89-98. 
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hierarchikus és integratív kapcsolat áll fenn, amely szerint az adaptív modell 

tartalmazza a lineáris modell elemeit, továbbá az interpretív modell tartalmazza a 

másik két modell elemeit. A homogenitás kritériumának megfelel ez az 

osztályozási kísérlet. 

Az osztályozási kísérletek bemutatása után fordítsuk figyelmünket a 

stratégiai tervezés alkalmazhatóságának és hatékonyságának kérdésére a kis 

cégekben! A több mint húsz évre visszatekintő tanulmányok egymástól 

homlokegyenest különböző következtetéseket vontak le annak tekintetében, hogy 

a formális tervezés javítja-e a kis cégek teljesítményét vagy sem. 

A kérdés könnyebb áttekintése céljából táblázatszerűén tekintsük át a 

kisvállalkozások stratégiai tervezés gyakorlatát vizsgáló fontosabb kutatásokat! 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 64 

2.3.12. tábla: A kisvállalkozások stratégiai tervezés gyakorlatát vizsgáló kutatások összegzése 
Szerzők Tanulmányozott 

cégek száma 
Üzlettípus Kiscég definíció Metodológia Tanulmány tárgya Kutatási eredmények 

Still (1974) 92 Gyártás és 
építőipar 

kevesebb, mint 
2000 alkalmazott 

mélyinterjúkon 
alapuló kérdőíves 
felmérés 

a kiscégeknél a 
stratégiai tervezés 
természetét empirikusan 
feltárni 

1. A stratégiai tervezés a kiscégeknél nem strukturált, rendszertelen és nem 
átfogó. 
2. A stratégiai tervezés inkább inkrementális, mint szinoptikus. 
3. A stratégiai tervezést nagyon kevés egyén végzi. 
4. Az alapvető vállalati célokat ritkán gondolják át. 
5. Az alternatívák keresése passzív és nagyon gyakran a tervezők csupán 
egy vonzó alternatíva megtalálása után nem foglalkoztak ezzel. 
6. Az információ személyes forrásait perefálják az inperszonális 
forrásokkal szemben. 

Anderson (1970) 75 Szolgáltató cégek 3 millió dolláros 
éves bevételig 

interjúk a 
tulajdonosokkal/mene 
dzserekkel 

a "tipikus" 
tulajdonos/menedzser 
viselkedés feltárása és a 
kis szolgáltató cégeknél 
a menedzsement 
gyakorlat azonosítása 

1. A tulajdonos/menedzser inkább szolgáltatás-, mint profitorientált. 
Idejének 80%-át az ügyfelekkel tölti. 
2. A tulajdonos/menedzser gyakorlatilag nem végez formális tervezést, 
mivel hiányzik a hozzá szükséges: 
(1) idő, (2) képzés és (3) tréning. 

Rice & Hamilton 
(1979) 

35 Szolgáltatás, kis-
és 
nagykereskedele 
m 

1-90 alkalmazott struktúráit interjúk a kis cég menedzserek 
dőntéshozási 
megközelítésének 
vizsgálata 

1. A döntéseknél átlagosan négy tényezőt vesznek figyelembe. 
2. A tervezés megközelítése nem racionális, nem szisztematikus. 

Cohn & Lindberg 
(1972) 

197 Különböző, 106 
kis cég és 91 
nagycég 

2-10 millió dolláros 
évi értékesítés 

kérdőíves felmérés és 
interjúk 

Eltérések a 
menedzsmentben a kis 
és nagy cégek között 

1. A tervezés volt a legnehezebben teljesíthető funkció a kiscégekben. 
2. A célok kialakítása volt a leggyengébb aspektusa a kis cégek 
tervezésének. 
3. A kiscég tervezésnek meglehetősen nagy időigénye van. 

Shuman (1975) 41 Gyártás 800 alkalmazottig kérdőív és interjú Kisvállalkozásoknál 
alkalmazott hosszú távú 
tervezés 

1. A tervezés informális, nem struktúráit. 
2. A tervezést akadályozza a nem tökéletes és nem megfelelő információ. 

Hastings (1961) 106 Gyártás 500 alkalmazottig kérdőíves felmérés A tervezési gyakorlat és 
problémák felmérése 

1. A kis cégek tervezése többnyire informális. 
2. A tervezéssel kapcsolatos problémák: (1.) nehéz elkezdeni (2) idő. 

Jones(1982) 69 Gyártás nem közölték felmérés A tervező és a nem 
tervező vállalatok 
közötti tulajdonságok 
azonosítása 

14 tulajdonságot találtak, amelyek szignifikánsan különböznek a tervező 
és a nem tervező cégek között. 

Sexton & Van 
Auken (1982) 

357 Különböző nem közölték kérdőív a stratégiai tervezés 
alkalmazásának foka a 
kiscégekben 

1. Kutatásuk szerint a stratégiai tervezés nagyon gyenge a mintájukban 
szereplő kiscégeknél 
2. A minta 25%-a "stratégiailag" gondolkodott, de többnyire ez a 
gondolkodás nem testesült meg aktív tervekben. 

Forrás: Richárd B. Robinson, Jr. , John A. Pearce: Research Thrusts in Small Firm Strategic Planning, Academy of Management Review, 1984, Vol. 9, No. 1 

131. p. 
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Az egyértelmű válaszadást számtalan tényező nehezíti meg, ezek eredményeként 

nem lehet minden esetben kimutatni a tervezés és a teljesítmény közötti kapcsolat 

pozitív és szignifikáns voltát. A legtöbb kutatás során a tervezés minősége és a 

megvalósítás hatékonysága szerepel kulcskérdésként. Egyértelmű, hogy a piac 

nem a stratégiai terv puszta létét, hanem a sikeres megfogalmazást és alkalmazást 

"értékeli". Tehát a tervezés önmagában nem befolyásolja a gazdasági 

teljesítményt, hanem a tervezés minősége gyakorol rá hatást. Ha a tervezés 

alacsony hatásfokú, akkor a kapcsolat kétségessé válik. 

A következő problémaként felvethető a vállalkozásokat körülvevő külső 
környezet hatása. A különböző szektorokban, és az egyes szubcsoportokban 

(írószer-kereskedelem, fogászati rendelés, sütöde stb.) működő kiscégekre 

nyilvánvalóan eltérő hatást gyakorol a makro- és mikrokörnyezet. Ennél a 

kérdésnél nyomatékosan ki kell hangsúlyozni, hogy általában a tervezés foka 

kevésbé befolyásolja a cégek gazdasági teljesítményét, mint a piaci változásokra 

adott válaszok rugalmassága, mivel a túlzott formalizálás károsan hat a rugalmas 

válaszadás képességére, az adaptáció fokára és a cégek vállalkozási képességére. 

A kutatás módszertanát illetően megjegyezhető, hogy a tervezés és a 

teljesítmény kölcsönhatásának vizsgálatakor inkább kvalitatív eredményeket adó 

interjúkat, mintsem felméréseket érdemes alkalmazni a tervezés minőségének 

feltérképezése érdekében. Ennek során a cég életgörbéjét, a külső környezetet és 

az alkalmazott elemzési technikákat is górcső alá kell venni. 

Az elmúlt két évtizedben született kutatások közül emeljünk ki néhányat a 

formális tervezés pénzügyi teljesítményre gyakorolt hatásának vizsgálata 

kapcsán! Az első széleskörű áttekintést Hofer írta a stratégiai tervezés kutatásról 

1976-ban. Művében arra a következtetésre jutott, hogy a formális tervezésnek 

feltehetően pozitív hatása van a tervek tartalmára. Szerinte a jövőben olyan 

kutatási módszerek alkalmazása is szükséges, amelyek a tanulmányok közti 

összehasonlítást lehetővé teszik. 81 

8 1 Hofer, C.W.: Research on Strategic Planning: A Survey of Past Studies and Suggestions for Future 
Efforts. Journal of Economics and Business, 1976. 261-286. p. 
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Shrader, Taylor és Dalton (1984)82 hatvan tanulmányról készült átfogó 

cikkében azt a konzekvenciát vonta le, hogy nincs nyilvánvaló szisztematikus 

kapcsolat a formális tervezés és a teljesítmény között, továbbá nagymértékű 

diszparitás fedezhető fel az egyes tanulmányok formális tervezés mérése közt. A 

kutatók egy csoportja: Robinson & Pearce,83 Sexton & Van Auken84; Gable& 

Topol^ pozitív kapcsolatot mutatott ki a kis cégek stratégiai tervezése és 

teljesítménye közt. Robinson^ szerint a stratégiai tervezést alkalmazó tanácsadó 

cégek jobb teljesítményt nyújtottak, mint azt elimináló versenytársaik. Bracker, 

Keats és Pearson^7 kutatásai alátámasztották, hogy a stratégiai tervezést 

alkalmazó kis méretű elektronikai cégek felülmúlták a tervezéssel nem 

foglalkozó vállalkozásokat. 

Robinson és Pearce a formális stratégiai tervezés teljesítményre gyakorolt 

hatásait vizsgálta a kis cégeknél.88 Véleményük szerint a stratégiai problémákkal 

kapcsolatos tudás a nagyvállalatok területén halmozódott fel, és csupán náluk 

tekinthető adekvátnak. A kiscégek esetében a formális stragtégiai tervezés 

alkalmazása nem terjedt el a gyakorlatban. Ennek oka abban rejlik, hogy sem 

elég idő, sem pedig megfelelő szakembergárda nem áll rendelkezésre a stratégiai 

tervezéshez; továbbá a vezetők sokkal inkább a napi, operatív problémákkal 

vannak elfoglalva. Kifejtették, hogy a kis cégeknél végzett formális tervezés 

értékével kapcsolatos kutatásnak nincs értelme, mivel a kis cégek nem terveznek. 

82schrader, C B et al: Strategic and Operational Planning, Uncertainty, and Performance in Small Firms. 
Journal of Small Business Management, 27(4), 45-60. p. 
^Robinson, R.B., Pearce, J.A.: Research Thrusts in Small Firm Strategic Planning. Academy of 
Management Review, 1984, 128-137. p. 

84sexton, D.L., Van Auken, P. A Longitudinal Study of Small Business Strategic Planning. Journal of 
Small Business Management, 1985. 23(1) 7-15. p. 
8^Gable, M., Topol, M.T. Planning Practices of Small-scale Retailers. American Journal of Small 
Business, 1987, 12(2) 19-32. p. 
^Robinson, R.B.: The Importance of "Outsiders" in Small Firm Strategic Planning. Academy of 
Management Journal, 25(1), 1982. 80-93. p. 
^Bracker, J.S. et al.: Planning and Financial Performance of Small Firms, Strategic Management 
Journal, 7, 1986, 503-522. p. 
8 8Robinson, R.B., &Pearce, JA. , II. (1984). Research thrusts in small firm strategic planning. Academy 
of Management Review, 9(1), 128-137. p. 
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A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy a stratégiai tervezés alkalmazásának 

eredményességéről számtalan írás jelent meg. A korábban már jelzett trendek 

eredményeképpen a stratégiai gondolkodás megváltoztatására szükség van, mely 

nem jelenheti a tervezés negligálását. 

A gyakorlatban a kisvállalatok menedzserei gyakran úgy gondolkodnak, 

hogy a stratégiai tervezési eljárások csak a nagyobb cégek esetében 

alkalmazhatók a rendelkezésre álló erőforrások miatt. További aggályként vetik 

fel, hogy a tervezéshez szakértelem szükséges. 

A tulajdonos/menedzserek le tudják dönteni a tervezés hatékonyságának 

gátjait megfelelő feltételek kialakításával. A stratégiaalkotáshoz alkalmazott 

eljárások azonban nem másolhatók le automatikusan a szakirodalomból, hanem 

ezeket a kiscégek igényei szerint szükséges adaptálni. 

A nyugati szakirodalom áttekintését követően tallózzunk a témakörben 

megjelent magyar publikációk között! Mészáros Tamás "Múlt és jövő a vállalati 

tervezésben"89 című munkájában komplexen és mélyrehatóan vizsgálja a 

vállalatok tervezőmunkáját, mely az ötéves tervezés időszakáról szól. A 70-es 

évtized második felében nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalatok mozgásterét 

központilag nem lehet több évre előre megtervezni: a hazai vállalatoknak is 

gyorsan és folyamatosan változó környezetben kell gazdálkodniuk. Az elméleti 

és gyakorlati szakemberek egy részének érdeklődése a fejlett ipari országok 

vállalatainál már alkalmazott stratégiaalkotási módszerek felé fordult. Több cikk 

és könyv jelent meg, amelyek a fejlett ipari országok tapasztalatai alapján a 

stratégiai tervezés jellemzőit és előnyeit mutatták be. 90 

A nyugati szakirodalom feldolgozása magyarul is megtörtént 91. 

A teljesség igénye nélkül kiemelhetnénk a következő szerzőket: Horváth 

László, Csath Magdolna, Varsányi Judit (1988)92 é s Antal Iván (1986)93, 

Balaton Károly (1994)94. 

8 9 Mészáros, T.: Múlt és jövő a vállalati tervezésben. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1987. 

90 Horváth L.-Csath M.: Stratégiai tervezés - elmélet és gyakorlat. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1983. 
91 Horváth L. - Csath M.: Stratégiai tervezés, elmélet és gyakorlat. Budapest, KJK., 1983. 435. p.; 
Horváth L . : Stratégia-vállalati tervezés a gyakorlatban. Budapest, KJK, 1987. 307. p; Csath M.: A 
vállalati stratégiai tervezés Budapest, JKJ. 1990. 342 p. 
Barakonyi-Lorange: Stratégiai management Budapest, KJK, 1994, 336.p. 
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A stratégiai menedzsment hazai kutatói igen széles teret szentelnek az 

eszköztárnak, a módszertani oldalnak. Barakonyi-Lorange több kiadásban 

megjelent könyve^ "Stratégiai pozíció elemzés" címen tekinti át a különböző 

technikákat, rámutatva nemcsak alkalmazásuk feltételeire és előnyeire, de gyenge 

pontjaikra is. Továbbá ki kell emelni Bögel György és Huszty Anna 

"Vállalatvezetés felsőfokon"96 című könyvét. A szerzők a világ legsikeresebb 

vállalatainak és vezetőinek példáin ismertetnek meg bennünket az eszköztár 

olyan elemeivel, mint a SWOT analízis, a reengineering, a változásmenedzsment, 

az outsoursing, az informatika-orientált irányítás vagy a globalizációra adandó 

válaszok, pl. a stratégiai szövetségek. 

Egyre szaporodnak azok az empirikus kutatások, amelyek a stratégiai 
menedzsment közelmúltbeli és mai helyzetét vizsgálják Magyarországon^ 7 98 99 
100 101 102 103. 

Közülük kiemeltem egy tanulmányt, amely fontos következtetéseket von 
le a hazai vállalatok stratégiájáról. Hoványi Gábor 1992-ben készült cikke!04 

92 Varsányi J.: Stratégiai pozíciómátrix és szerepe a marketingakciók megfogalmazásában. Marketing, 
1988. 1-2. sz. 
93 Antal I.: Vállalatok környezete, céljai, szervezete. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1986. 
94 Balaton, K.: Vállalati stratégiai magatartás az átmenet időszakában. Kézirat, Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem, 1994. 
95 Barakonyi K.-Lorange, Péter: Stratégiai management. Budapest, JKJ? 1991 

"96 Bögel György-Salamonné Huszty Anna: Vállalatvezetés felsőfokon. B K E Továbbképző Intézete, 
Budapest, 1992. május 
97 Chikán-Czakó-Demeter: Vállalataink erőltetett (át)menetben. Gyorsjelentés a "Versenyben a világgal" 
kutatási program kérdőíves felméréséről. B K E Vállalatgazdaságtan Tanszék, 1996. október 

98 Balaton-Regele: A stratégiaalkotás folyamata a hazai vállalatoknál. Háttértanulmány. B K E , 1996. 
december 
99 Bögel Gy.-Salamonná Huszty A.: A víziók és a missziók szerepe a magyarországi vállalatok 
vezetésének eszköztárában - és stratégiai gyakorlatok. Háttértanulmány. B K E , 1996. december 
100 Drótos Gy.: Stratégiai információs rendszerek a magyar vállalati gyakorlatban. Előzetes 
matematikai-statisztikai elemzés. Háttértanulmány. B K E , 1996. december 
1 0 1 Kovács P.-Antal-Mokos Zoltán: Stratégia - változók és típusok a magyar vállalati gyakorlatban. 
Előzetes matematikai-statisztikai elemzés. Háttértanulmány. B K E , 1996. december 
102 T a r i E.-Buzády Z.: Stratégiai szövetségek a vállalati kérdőíves felmérés tükrében. Háttértanulmány. 
B K E , 1996. december 

^103 Borgulya Istvánné: Vállalati kultúra Magyarországon. Készült az MKM 182/1994 kutatási projekt 
keretében. Pécs, 1995 
104 Hoványi Gábor: Vállalati stratégia, szervezet és menedzsment, Ipargazdaság, 1992. május 24-27. p. 
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három iparágat mért fel. Mind három iparág vállalatai számolnak azzal, hogy a 

stratégia velejárója a számottevő létszámcsökkentés. Különlegessége a fő 

stratégiai céloknak, hogy nem szerepel közöttük a vállalat szervezetének és 

menedzsmentjének megújítása. Ez jellemző a vállalatvezetés szemléletére.A 

vállalati stratégiák megvalósításának legfőbb akadályát a vállalatok a magas 

adókban, a kormányzat nagyarányú vállalati nyereségelvonásában látják. Nem, 

vagy ritkán említik a megkérdezett vállalati vezetők és beosztott szakemberek a 

versenyképesség többi feltételének hiányát: a marketing kezdetlegességét, az 

emberi tényezők fogyatékosságait, az elmaradt menedzsmentet stb. A magyar 

vállalati stratégiában nincsenek mélyreható versenyelemzések, nem készítenek 

stratégiai variánsokat. 

A szervezeti változások eredményeként nőtt a döntések decentralizálása, 

közelebb került a nyugati gyakorlathoz. Több vállalatnál kezdődött meg korszerű, 

számítástechnikára alapozott információs rendszer kiépítése. A vállalatoknál 

fejletlen az információs rendszer. Ezen belül különösen a környezetről szóló 

információk hiányosak, és a vállalati dolgozók széles körének tájékoztatása 

fogyatékos. 

Egyik legfrissebb í r á s i t a "Versenyben a világgal" kutatási program 

keretében zajló empirikus stratégiatipizálási vizsgálatok eredményeinek az 

összefoglalása. A magyar közép- és nagyvállalatok 1990-es évek első felében 

követett stratégiái körében a szerzők - többváltozós statisztikai módszertan 

felhasználásával - hat stratégiatípust különítettek el. A kiválasztott stratégiai 

változókra végzett faktoranalízis kilenc faktor azonosítását tette lehetővé, a 

klaszteranalízis eredményeképpen pedig hat csoportba sorolták a megfigyelt 

vállalatokat, illetve üzletágaikat. Az azonos csoportba sorolt vállalatok domináns 

jellemzőivel stratégiatípusokat írtak le, amelyek aszerint különülnek el 

egymástól, hogy tagjaik pozicionális tényezői milyen relatív stratégiai előnyök, 

illetve hátrányok meglétére utalnak. A magyar ipari, kereskedelmi és szolgáltató 

szektorokat képviselő, 260 vállalatot tartalmazó minta elemzése alapján a 

vállalatok stratégiái kilenc összetett tényező mentén jellemezhetők. Ezek: a 

1 0 5 Antal-Mokos Zoltán-Kovács Péter: Magyar vállalati stratégiák az 1990-es évek első felében -
taxonómia, Vezetéstudomány XXIX. évf. 1998. 2. szám 23-33. p. 
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szervezeti erőforrások hatékonyságának kiaknázása, a termelési és szállítási 

rugalmasság hangsúlyozása, a felhasznált alapanyagok magas színvonalának 

kihasználása, a fogyasztókhoz való közelségben és "igény-kielégítés"-ben 

megnyilvánuló erőteljes marketingorientáció, a technológia kiemelt 

versenyfegyverként való alkalmazása, az állammal való üzleti és 

lobbikapcsolatokat is magukban foglaló szervezetközi hálózatok ápolása, a 

pénzügyi orientáció, a termékválaszték menedzselése, valamint a 

költséghatékonyság. 

Kovács Péter tanulmányaid azt vizsgálja, hogy milyen kapcsolat van a 

magyar közép- és nagyvállalatok által az 1990-es évek első felében követett 

stratégiák, a tulajdonosi szerkezet és az eredményesség között. Az elemzés 

alapjául a "Versenyben a világgal" kutatási program keretében zajló empirikus 

stratégiatipizálási vizsgálatok során feltárt hat stratégiatípus elkülönítése szolgál. 

Barakonyi Károly stratégiai döntésekről szóló könyve 1 0 7 egy fontos 

tényre hívja fel a figyelmet: a gazdálkodó intézmények stratégiai irányításának 

egyik gyenge láncszeme a stratégiai döntések meghozatala. Rosszul struktúráit 

döntési problémáról lévén szó, a döntéshozók e téren kapják a legkevesebb 

módszertani támogatást, holott a legnagyobb horderejű vállalati döntésekről van 

szó. Többek közt rámutat arra, hogy a stratégiai döntések természetéből adódóan 

a formalizált módszerek itt nem alkalmazhatók, mivel a hosszú távú döntésekhez 

nem áll rendelkezésre elegendő és pontos információ. Tovább nehezíti a 

helyzetet, hogy a stratégiai döntések jó részét csoportos döntésként hozzák. 

Könyve segítséget nyújt a vezetőinknek ebben a nehéz és felelősségteljes 

folyamatban, hozzásegíti őket a minél jobb, megalapozottabb, minél 

megnyugtatóbb, másokkal minél jobban kommunikálható döntések 

meghozatalához. 

106 Kovács Péter: Magyar vállalat stratégiák az 1990-es évek első felében - tulajdonlás és 
eredményesség, Vezetéstudomány XXLX. évf. 1998. 3. szám 6-14. p. 
1 ° 7 Barakonyi K.: Stratégiai döntések (Csapdák-Buktatók-Megoldások), JPTE Felnőttképzési és Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Intézete, Pécs, 1998 260 p. 
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A 90-es években megjelent tanulmányokból, cikkekből a következő 

jellemzők vázolhatok fel 108 : 

• a stratégiát készítő vállalatok aránya valamivel 40% fölött helyezkedik 

el; 

• a 2-5 éves előrelátási időhorizont a leggyakoribb; 

• a stratégiák fogyasztóorientáltak; 

• tipikus a növekedési és a támadó stratégia; 

• elterjedt a jövőkép, a küldetés megfogalmazása, bár ágazatonként 

differenciáltan, de jelen vannak fontos stratégiaelemzési módszerek, 

megjelentek a stratégiai szövetségek; 

• a stratégia fontos elemévé vált az informatika ügye. 

A meglehetősen kevés, kis- és középvállalkozásról megjelent cikkek 

közül kiemelnék egyet: Eibel-Bauer-Berács cikk!09 szerzői tanulmányukban 

arra keresnek választ, hogy a kis-és közepes méretű vállalatok stratégiai 

helyzetében bekövetkezett változások milyen irány felé terelik külpiaci 

munkájukat. Az empirikus kutatásokra támaszkodó felmérés a fejlődés lehetséges 

útját németországi analógiákban látja és kívánja láttatni. 

A stratégiai gondolkodást, eszköztárat a magyar vállalkozásoknak is el 

kell sajátítaniuk. A felsorolt kutatások összefoglalásából is kitűnik, hogy ez eddig 

csupán részben valósult meg. Lehetetlen azonban egységes képet kialakítani 

ebben a kérdéskörben, hiszen nem mindegy, hogy kis-, közép- vagy 

nagyvállalatokat elemzünk, továbbá a tulajdon és az ágazati hovatartozás alapján 

is különböző képet kapunk az egyes cégeknél alkalmazott stratégiai eszköztárról. 

108 Mészáros T.: A stratégia jövője, a jövő stratégiája, Gazdaság, Vezetés, Vállalkozás. 1997. IV. szám 
9-19. p. 
109 Eibel Katalin-Bauer András-Berács József: A kis-és közepes vállalatok útkeresése 
Vezetéstudomány, XXVI . évfolyam, 1995. 6. szám 45-53. p. 
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2.4. Irodalmi áttekintés a vállalati kultúra témaköréről 

A szervezeti kultúra kérdésköre iránt meglehetősen megnőtt az érdeklődés a 

japán vállalatok sikertényezőinek vizsgálata eredményeként, mivel a japán cégek 

számottevően jobb eredményt értek el az üzleti élet bizonyos területén, mint a 

világ más részeiről származó kollegáik. A téma iránti növekvő érdeklődés másik 

okaként említhetjük, hogy a szervezeti kultúra jelentős hatást gyakorol a 

szervezeti eseményekre, legyenek azok kisebb vagy nagyobb horderejű 

változások, változtatások. 

Itt meg kell jegyezni, hogy a vállalati kultúra pozitív hatása nem 
mindig egyértelmű: számtalan esetben a vállalati kultúra gátolta a stratégiai 

változásokat. Sok egyesülés és akvizíció végződött sikertelenül a résztvevő 

vállalatok ellentétes kultúrái miatt (Walter, 1985; 1 1 0 Burke , 1987 1 1 1 ) . 

Számtalan újjászervezés, új szervezeti forma bevezetése (DiMaggio és Powell, 

1983; 1 1 2 Poire és Sabel, 1984 1 1 3 ) , új technológia bevezetése (Brooks, 1975; 1 1 4 

Allén, 1977; 1 1 5 Keen, 1977 1 1 6 ) során vallottak kudarcot a vállalati kultúra 

figyelmen kívül hagyása miatt. Ezek a példák is alátámasztják azt a megállapítást, 

hogy a vállalati kultúrával "számolni kell" a nagyobb változtatások alatt. 

Tehát a menedzsment tudományok területén újabb időszerű kérdések 
jelentek meg a múlt évtizedben a nyugati országokban. A tudományos érdeklődés 

ebben a témakörben 1979 körül kezdődött, amikor Pettigrew egy cikket publikált 

az Administrative Science Quarterly-ben. Ebben a cikkben Pettigrew explicite 

hangsúlyozta a szervezeti kultúra fontosságát. Jelentős mérföldkőnek tekinthetjük 

1 1 0 Walter, G.A., "Culture Collisions in Mergers and Acquisitions", In: Frost, P.J., Moore, L . F . , Louis, 
M.R., Lundberg, C.C., and Martin, J., (eds.), Organizational Culture, Beverly Hills, Sage, 1985 

111 Bürke, R.J., "Managing the Humán Side of Mergers and Acquisitions", Business Quarterly, Winter 
1987, pp. 18-23. 
H2 DiMaggio, P.J., and Powell, W.W., "the Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and 
Collective Rationality in Organizational Fields", American Sociological Review, 48,1983, pp.147-160 
11 3 Poire, M.J., and Sabel, C.F., The Second Industrial Divide, New York, Basic Books, 1984. 
11 4 Brooks, F.P., Jr., The Mythical Man-month, Reading, MA, Addison-Wesley, 1975 
115 Allén, T.J., Managing the Flow of Technology, Cambridge, MA, MIT Press, 1977. 
116 Keen, PG.W., "Cognitive Style and Career Specialization", In: Van Maanen, J., (ed.), Organizational 
Careers: Somé New Perspectives, New York, Wiley, 1977. 
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két könyv megjelenését; az egyik a "Z elmélet" Ouchi-tól (1981), a másik pedig 

Pascalé és Athos műve: "A japán menedzsment művészete"; melyek a japán 

kihívásokra adható lehetséges amerikai menedzsment technikákat írták le. A Z-
típusú vállalatnál a japán és az amerikai vállalatok előnyeit próbálta ötvözni a 

szerző. 

Az amerikai üzleti élet a professzionális menedzsmentre és az 

ésszerűsítésre helyezte a hangsúlyt. Világossá vált azonban, hogy az ideológia is 

jelentős szerepet játszhat a siker elérésében, hiszen a japánok ennek 

alkalmazásával óriási sikereket értek el a sivár kultúrájú, magas fokon gépesített 

amerikai cégekkel folytatott versenyben. A nagyobb lojalitás, erős kollektív tudat 

és a kisebb mértékű specializáció fontos eleme lehet tehát a Z-típusú vállalatnak. 

A vállalati kultúrában megjelent könyvek sorából további műveket is ki 

lehet emelni, melyek az amerikai iparra koncentráltak: Deal és Kennedy 1982-

ben adták ki a "Corporate Culture" című könyvüket. Annak felismerése, hogy a 

hagyományos szervezeti elmélet sok csapdát és tökéletlenséget tartalmaz, 

folyamatos tudományos érdeklődéshez vezetett a szervezeti kultúra területén 

(Louis, 1985; 1 1 7 Turner, 1986 1 1 8 ) . 

Az igazi áttörés a szervezeti kultúra koncepciójában a Peters és 
Waterman által írt siker nyomában c. könyv megjelenésével kezdődött 1982-

ben. A szerzőpáros szerint sikeres szervezeteket magas kultúrával rendelkező, 

erős és tartós meggyőződéssel átitatott rendszerekként lehet jellemezni. 

Több nemzetközileg elismert folyóirat különszáma foglalkozott a témával. 

(Journal of Management Studies (May, 1986), Administrative Science Quarterly 

(September 1983), Organizational Dynamics (Autumn 1983)). A jelenleg 

hozzáférhető angol nyelvű irodalom a szervezeti kultúra témájában több száz 

publikációt takar, közöttük populáris könyveket, tudományos monográfiákat és 

folyóiratcikkeket. 

A felsorolt tanulmányok a menedzsment eddigiektől eltérő aspektusait 

vizsgálják. Korábban a cégeket olyan organizmusoknak tekintették, melyek a 

1 1 ' Louis, M.R., ""Perspectives on Organizational Culture", In: Frost, P.J., Moore,L.F., Louis, M.R., 
Lundberg,C.C, and Mártin, J., (eds), Organizational Culture, Beverly Hills, Sage, 1985. 

H8 Turner, B.A., "Sociological Aspects of Organizational Symbolism", Organization Studies, 7,2,1986, 
pp.101-105 
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külső trendek kihívásaira válaszolnak, azonban a szervezet értékeit és elveit nem 

helyezték a központba. A kultúra "bekapcsolásával" tehát azokra a vezetési 

rendszer alapjául szolgáló elvekre, hitekre és értékekre fordítanak figyelmet a 

kutatók és a menedzserek, amelyek a tagok jobb motiváltságán és a koordináció 

magas fokán keresztül a vállalat teljesítményét javíthatják, és versenyelőnyhöz 

juttathatják szervezetüket a versenytársaikhoz képest. 

Az 1990-es években tapasztalható trendek a stratégiai gondolkodás 
magas színvonalát, a vállalat rendszerszemléletű megközelítését követelik 

meg. A vállalatok akkor képesek a környezet kihívásaira adott válaszidejüket 

lerövidíteni, ha a tervezést más, fontos adminisztratív rendszerekkel integrálják. 

A fenti célok eléréséhez "totális mozgósítás" szükséges: a stratégiai menedzsment 

elemei közé az adminisztratív folyamatok, rendszerek mellett a szervezeti 

struktúra és a vállalati kultúra eszköztárát, fogalomkörét is fel kell sorakoztatni. 

VÁLLALATI 
KULTÚRA 

- Egyének 
- Csapatok 
- Vállalat 

ADMINISZTRATÍV 
RENDSZEREK 
- TERVEZÉS 

-Irányítás 
- Ösztönzés 

SZERVEZETI 
STRUKTÚRA 

- Vezető kiválasztása 
- Információ 

- Kommunikáció 

2.4./1. ábra: A stratégiai menedzsment alappillérei 

Forrás: Barakonyi Károly-Peter Lorange: Stratégiai menedzsment, KJK, Bp, 1993. 198.p. 
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Néhány gondolat erejéig tekintsük át a szervezeti felépítésről szóló fontosabb 

publikációkat! A stratégia és a szervezeti straktúra közötti viszonyt vizsgáló 

kutatók álláspontjait három fő irányzatra lehet osztani. Az egyik a növekedési 

stratégiákból vezeti le a szervezeti struktúrát. A másik irányzat stratégia és 

struktúra jellemzőkből épít fel integrált szervezettípusokat. A harmadik 

megközelítés a szervezet elsőbbségét vallja a stratégiával szemben. 

Most fordítsuk figyelmünket a három alappillér közül a vállalati kultúra 
kérdéskörére! A menedzsment irodalomban és a tanácsadó cégeknél a nagy 

megrázkódtatások miatt útkeresés indult meg. A posztindusztriális, szolgáltatás 

alapú gazdaságban a cégeket nem lehet olyan modellekkel irányítani, amely az 

ipari cégek igényeinek megfelelően alakult ki . A vállalati kultúra a mechanikus 

megközelítéseket tagadja, és az előző modellek merevségét próbálja feloldani. 

Felmerül a kérdés: hogyan szőhetjük össze a stratégiai menedzsment és a 

kultúra szálait? A kultúra és a stratégia kapcsolatát több dimenzióban is 

értelmezhetjük. Nyilvánvaló, hogy a stratégiai változások a vállalati kultúra 

elemeinek átgondolását igénylik. A stratégiai változásokat, változtatásokat a 

stratégia megfogalmazás és a stratégia megvalósítás szakaszára oszthatjuk; a 

továbbiakban ilyen szempontból is vizsgáljuk ezt a kérdést. 

Egy jól működő vállalati kultúra esetén nincs szükség minden lépést leíró 

részletes tervekre, eljárásokra ós programokra; hiszen a szervezeti tagok értékei, 

hitei és viselkedési mintái bizonyos szinten ellátják a koordináló és irányító 

szerepet. Ha viszont ezek széthúzóak, akkor sokkal nagyobb szükség van 

tervezésre. Ebből következően a stratégia és a vállalati kultúra egymást 

helyettesíthetik, támogathatják, kiegészíthetik. Weick (1985)120 szerint a 

"kultúra" és a "stratégia" fogalmai részben átfedik egymást. 

1 1 9Chandler, A.D.Jr.: Strategy and Structure. M.I.T. Press, Cambridge (Mass.), 1962, Ruméit, 
R.P.: Strategy, Structure and Economic Performance. Graduate School of Business Administration, 
Harvard University, 1974, Galbraith, J.R. - Nathanson. D.A.: The Role of Organizational Structure and 
Process in Strategy Implementation ImSchendel. D.A. - Hofer, C.W.: Strategic Management, Little, 
Brown and Co., Boston, 1979., Miles, R E . - Snow, C.C.: Organizational Strategy, Structure and Process. 
McGraw-Hill, New York, 1978. 

120 Weick, Kari E . : "The Significance of Corporate Culture." In P.J.Frost et al. (eds.), Organizational 
Culture: 381-389. Beverly Hills, CA: Sage. 
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A vállalati kultúrával kapcsolatos irodalom erőteljesen azt sugallja, hogy a 

szervezeti kultúra releváns mind gyakorlati mind pedig elméleti téren. Felmerül a 

kérdés: miért annyira fontos a kultúra a szervezeti gyakorlatban és elméletben? 

Deal és Kennedy (1982)121 úgy válaszolnak a kérdésre, hogy a kulturális 

aspektusok bekapcsolásával jobb eszközöket nyerünk az alkalmazottak szervezeti 

tevékenységeinek menedzselésére, mint a hagyományosabb vezetési 

eszközökkel. Ha a menedzserek megértik a cégük kultúráját és ezt kezelni is 

tudják, akkor valószínűleg hatékonyabban tudja csökkenteni a "mit kell tenni és 

"mit teszünk" közötti rést. 

A válaszadást Schein (1985)122 gondolataival folytathatjuk: szerinte 

össze lehet hasonlítani a szervezeti kultúrát az "energiával", amely hajtja - vagy 

nem hajtja a szervezetet. A kultúra fontosságának negligálása arra utal, hogy 

valami nagyon fontosat tagadunk le, amelyet az emberek folyamatosan 

vizsgálnak vagy éreznek a szervezeti életben, amelynek hatása - ahogy előbb 

említettük - sok gyakorlati példával támasztható alá. A szervezeti kultúra 

relevanciáját a szervezeti viselkedés kulturális dimenziójának újraértékeléseként 

lehet értelmezni, egy olyan dimenzióként, amelyet hosszú időn keresztül 

alulértékeltek. 

John Kotter és James Heskettl23 Harvard Business Schoolban tanító 

professzorok a "Corporate Culture and Performance" című könyvükben 

beszámolnak négy éves kutatásukról, amely során a vállalati kultúra és a 

gazdasági teljesítmény közötti kapcsolatot vizsgálták. A szerzők 11 év adatait 

vizsgálták meg annak tekintetében, hogy a vállalati kultúra erőssége korrelál-e a 

gazdasági teljesítménnyel. 

Elemzésük pozitív korrelációt mutat az erős kultúrák és a hosszú távú 

gazdasági siker között, de ez sokkal gyengébb, mint amennyire a legtöbb elméleti 

szakember gondolt. Az a nézet, hogy az erős vállalati kultúra mindig sikerhez 

vezet, egyszerűen helytelen következtetés. 

121 Deal,T.E., and Kennedy, A.A., Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life, 
Reading, MA, Addison-Wesley, 1982. 

1̂ 2 Schein, E.H., Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, San Francisco, Jossey-Bass, 
1985. 
123 Anonymus: The Caring Company, The Economist, June 6, 1992 85. p. 
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Az erős kultúrák, amelyek egyszer a céget sikeressé tették, a változás gátjaivá is 

válhatnak. A túl erős kultúra szervezeti önhittséghez és elkülönültséghez 

vezethet. Az amerikai GM és az angol BP a két legjobb példa erre. A legrosszabb 

az, ha az erős, de félreirányító kultúra a cég alkalmazottait kéz a kézben rossz 

irányban vezeti. M i teszi a vállalati kultúrát versenyfegyverré? Ennek a 

kérdésnek a megválaszolására a kutatók mélyebbre ástak. Az erős kultúrájú cégek 

két kisebb csoportját választották ki az alaposabb tanulmányozásra. Az első olyan 

jól teljesítő cégeket tartalmazott, amelyek nettó profitjuk átlagos, a 11 éves 

periódus alatt háromszorosa a második csoporténak. 

M i rejlik a kiemelkedően teljesítő vállalatok kultúrájában, amely sikeressé 

teszi őket? A szerzők elmélete szerint a vállalatok, amelyeknek a kultúrája 

konzisztensnek tűnik a hosszú távú gazdasági eredmény elérése tekintetében egy 

alapvető tulajdonságban egyeztek meg: a menedzserek nem hagyják a 

részvényesek rövid távú érdekeit érvényesülni az összes többi felett, hanem a 

többi érdekeltet is figyelembe veszik. 

Hosszú távon a szerzők véleménye szerint ezek konvergálnak. "A 

menedzserek akkor járnak el jól, ha a részvényesek érdekeit figyelembe veszik. 

Ez a versenyfeltételek között csak akkor lehetséges, ha az ügyfelek igényeire is 

koncentrálnak. Egy kompetitív munkaerő-piacon ez csak akkor történhet meg, 

hogyha azoknak az érdekeit is tekintetbe veszik, akik kiszolgálják az ügyfeleket: 

vagyis az alkalmazottakét." 

A következő gondolati egységben a szervezetelméletben megjelenő 

vállalati kultúra felfogásokkal foglalkozom. Leszögezhetjük, hogy a szervezeti 

struktúrákhoz hasonlítható elméleti és gyakorlati kutatás nem áll rendelkezésre a 

vállalati kultúra területén. Több elméleti szakember munkájáról elmondható, 

hogy munkáikban implicite a szervezeti kultúra koncepciójával foglalkoznak, 

habár nem feltétlenül használják ezt a kifejezést, bár a normákat, értékeket, 

feltételezéseket a szervezetek megértéséhez fontos sarokköveknek tekintették. 
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Weber (1972)124 bürokrácia elméletében sikeresen integrálta a strukturális és a 

kulturális fogalmakat a szervezetek megértése céljából. Figyelmet szentelt a 

társadalmi tevékenységek különböző forrásainak és tipológiájának, amelyek 

beépülnek és interpretálódnak a bürokratikus struktúrák kontextusába. 

Barnard (1938)125 szintén rámutatott a szervezeti vezetők azon fontos 

funkciójára, hogy közös normákat és értékeket építsenek, továbbá Katz és Kahn 

(1966)126 kifejtette, hogy minden szervezet kifejleszti saját kultúráját. Mégis a 

70-es évekig kellett várni, hogy specifikus és explicit figyelmet fordítsanak a 

szervezeti kultúra koncepciójára. 

Pár gondolat erejéig térjünk vissza Peters és Waterman bestsellerére 

(1982)! A szerzők különböző tényezőket különböztettek meg a híres 7S modell 

alkotásakor, melyeket a szervezeti siker kulcsának tekintettek. Állításuk szerint a 

felső vezetők úgy növelhetik a vállalatuk eredményességét, ha egyesítik, 

integrálják a kemény (struktúra, rendszerek és stratégia) és a lágy (stílus, 

alkalmazottak, szakértelem és a közös értékek) tényezőket. Ebben a modellben a 

központi helyet a "közös értékek" foglalják el, amelyek nagymértékben 

befolyásolják a szervezeti versenyképességet. Összefoglalva Peters és Waterman 

szerint a siker egy erős és piacorientált vállalati kultúra kiépítésében rejlik. 

Deal és Kennedy (1982) következtetései a "Corporate Cultures" c. 

könyvükben hasonló következtetésre jutnak. Szerintük az értékek a vállalati 

kultúra szívét alkotják, amíg a hősök "a helyes utat képviselik a szervezetben". 

Megjegyzik, hogy a kultúra a szervezeti viselkedéssel kapcsolatban rítusokban és 

rituáliákban ölt testet, továbbá hogy a szervezeti kommunikációs rendszereket 

kulturális hálózatokként lehet felfogni. 

Ouchi (1980127 és 1981128) a szervezetek "klán típusát" fejlesztette ki . 

Ez azt jelenti, hogy a szervezetek specifikus kultúrája klánként értendő. 

Felfogásuk szerint a szervezeteken belül is léteznek különböző klánok. A klánok 

1 2 4 Weber, M., Wirtschaft und Gesellschaft: Grundriss der verstehenden Soziologie, Tübingen, 1922 
1 2 5 Barnard, C.J., The Functions of the Executive, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1938. 
1 2 6 Katz, D., and Kahn, R.L. , The Social Psychology of Organizations, New York, Wiley, 1966. 
1 2 7 Ouchi, W.G., "Markets, bureaucracies and Clans", Administrative Science Quarterly, 25, 1980, 
pp.129-141. 
1 2 8 Ouchi, W.G., Theory Z: How American Business can meet the Japanese Challenge, Reading, MA, 
1981. 
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definíciója: egyének szövetségei, amelyek egymáshoz különböző kapcsolatokon 

keresztül kapcsolódnak (Ouchi, 1981, 274.p). Mivel a szervezet tagjai csak 

specifikus csoportokkal kapcsolják össze magukat, a szervezeten belül néhány 

alternatív kultúra alakul ki (Wilkins és Ouchi, 1983. 474. p.). Különböző 

feltételek bátorítják a klánok kifejlődését. Először is a hosszú történelem és stabil 

tagság szükséges a közös megértéshez; továbbá közös interakciók és kollektív 

tevékenységek lehetővé teszik a szervezet tagjainak, hogy közös interpretációkat 

és társadalmi tudást építsenek. A különböző klánok közötti interakciókat a 

szervezetek kulturális háttere és történelmi fejlődése irányítja és kordinálja. 

Utolsóként - de nem utolsósorban - a Schein (1985) által írt, 

"Organizational Culture és Leadership" című könyvet említhetjük. A vállalati 

kultúra relevanciájának kihangsúlyozása céljából Shein megfogalmazott egy 

tételt: "(.;.) az egyetlen dolog, amely igazán fontos, hogy a vezetők alakítsák ki és 

menedzseljék a kultúrát, továbbá a vezetők egyedüli tehetsége arra vonatkozó 

képessége, hogy a kultúrával dolgozzanak" (Schein, 1985, 2) Ebben a könyvben a 

kultúra koncepcióját három absztrakciós szintre bontja fel a szerző. Szerinte a 

szervezet alapítói hatnak a legnagyobb mértékben a kulturális elemek 

kialakítására és fejlesztésére, továbbá a kulturális változások vezénylésében a 

vezetés domináns szerepet játszik. 

A vállalati kultúra és a stratégia közti kapcsolat szempontjából Davis és 

Brown műveinek alapgondolatait hívjuk segítségül az összefoglaláshoz! 

Davis 129 kultúra felfogása a stratégiai menedzsment szempontjából fontos 

megállapításokat tartalmaz. Szerinte a kultúra két aspektusát különböztethetjük 

meg: a vezérlő elveket és a napi hiteket. A stratégia a vezérlő elvekből ered, 

melyek arra adnak választ, hogy a vállalat miért akarja teljesíteni a stratégiát. 

Szerinte a stratégia sikeressége attól függ, hogy ezek mennyire egyeznek a napi 

hitekkel, melyek az alkalmazottak viselkedésébe és a szervezeten belüli 

struktúrákba és rendszerekbe ágyazódnak bele. 

1 2 9Stanley M. Davis: Managing Corporate Culture, Ballinger Publishing Co., New York, 1984, 1-11. p. 
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A vezérlő hitek arra gyakorolnak hatást, hogy melyik stratégiát fogalmazzák 

meg; amíg a napi hitek azt befolyásolják, hogy a stratégiát megvalósítják-e. Ha a 

vállalati kultúra megfelelő, akkor a napi hitek a vezérlő hitekből erednek. Minél 

kevésbé kapcsolódnak a napi hitek a vezérlő hitekhez, annál kevésbé egészséges 

a vállalati környezet. 

A vezérlő hiteknek meg kell határozniuk és vezetniük kell a cég 

stratégiáját. Ha a vezérlő hitek nem irányítják a stratégiát, akkor a napi hitek 

fogják átvenni ezt a szerepet. A vezérlő elvek a jövő manifesztálódásai a 

jelenben, melyek a stratégiai misszió alapját alkotják. A napi hitek pedig a múlt 

megnyilvánulásai a jelenben. Összefoglalva: a stratégiaalkotást a vezérlő hitek; a 

stratégia megvalósítást pedig a napi hitek befolyásolják. 

A szervezet napi kultúrája a múltba és a jelenbe ágyazódik be, a stratégia 

pedig a jelenbe és a jövőbe. Ez annyit jelent, hogy a tegnap szervezetét kell 

használnia a menedzsernek, hogy cége elérkezzen a holnaphoz. 

SZERVEZET 

S t r u k t ú r a 

Vezérlő elvek Stratégia Alkalmazottak « | 

pi Napi hi tek 

Rendszerek 

- J Teljesítmény 

2.4./2. ábra: A kultúra két dimenziója: vezérelvek és napi hitek 

Forrás: S. M. Davis: Managing Corporate Culture, Ballinger Publishing Co., New York, 1984, 9. 
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A kultúra és a stratégia viszonyát Brown 130 Davistől eltérő módon közelítette 

meg. Azt vizsgálta, hogy a vállalati kultúra egyes dimenziói, jellemzői hogyan 

befolyásolják a stratégiai vezetést. Véleménye szerint hat módozatot 

különíthetünk el, melyek az alábbiak. 

1. Alapvető fontossággal bír a stratégia meghatározásában a vállalat 

"érzékelő magatartása" - más szóval: ahogyan a külvilágból érkező 

információkat begyűjti és értékeli. Két alapesetet vázol fel: ha egy szervezet 

alapvető feltételezéseiben azt fogalmazza meg, hogy bizonytalan környezetben 

kell helytállni, ami állandó odafigyelést követel meg, akkor a stratégiában időt és 

megfelelő erőforrásokat fog a környezetfigyeléshez hozzárendelni. Ha pedig a 

külvilágot, piacot stabilnak "könyvelték el", akkor a stratégiában ezzel a 

kérdéssel nem igazán fognak foglalkozni. 

2. Szervezetről szervezetre az is változik, ahogyan a beérkező 

információkat osztályozzák, rangsorolják. Ezt nevezhetjük az érzékelés 
"szűrőjének". Megtörténhet például, hogy azonos iparágban versenyző cégek 

közül az egyik csak a meglévő piacait kutatja, míg a másik az összes elérhető 

szegmens állandó nyomonkövetését tartja fontosnak, így ez a vállalat stratégiai 

előnyre tehet szert. Máshonnan közelítve a dolgot, vannak olyan szervezetek, 

amelyek kizárólag csak a számszerűsíthető adatokban hisznek, és egy kvantitatív 

szűrőn keresztül vizsgálnak mindent, más cégek pedig (pl. Sony, Honda) a 

kvalitatív technikákra helyezik a hangsúlyt. 

3. Ha a vállalat információk birtokába jutott, akkor azt értelmezi, elemzi. 
A szerző meglátása szerint az ebben a folyamatban kialakult különböző 

módozatok az eltérő nemzeti hovatartozás számlájára írhatók. Nyugaton a 

racionális, analitikus módszerek (mint pl. prognózisok, lineáris programozás) az 

elterjedtek; Japánban ellenben az intuitív megközelítésekben és indukciós 

érvelésben hisznek, miközben azzal vádolják a nyugatot, hogy a valóságot naivan 

leegyszerűsítő technikákat és modelleket használnak. 

Brown, A.D.: Organizational Culture, 1995 Pitman Publishing, London 169-171 
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4. Miután az információk feldolgozásra kerültek, a vállalatnak el kell 

döntenie, hogy milyen akciókat tesz a kívánt helyzet elérése érdekében. Ezen a 

ponton lépnek be a szervezet etikai jellemvonásai, erkölcsi megfontolásai. 

Mindezek természetesen a mélyen meghatározott alapértékek felszínre törését 

jelentik azáltal, hogy erőteljesen befolyásolják a kívánatos stratégiai akciókat. 

Gondoljunk itt például a környezetvédelmi szempontok fontosságára, vagy a 

szervezet szociális érzékenységére, mellyel összhangban szervezi meg 

tevékenységeit. A Volvo-Kalmar és a Saab-Scania vezetői előnybe helyezték a 

hatékonysággal és a profitrátával szemben a munkahelyi légkör javítását, és 

átszervezték az összeszerelő sort és az üzemet. 

5. Ha már az etikai tényezőt is számbavettük a vállalati stratégia 

kialakításakor, még akkor sem biztos, hogy a megvalósítás az előírt módon fog 

lezajlani. A kutatók megfigyelése szerint a vezetők hajlamosak a saját, régóta 

bevált elképzeléseiknek nagyobb hangsúlyt adni, ezáltal megmásítva a végleges 

stratégiát. Meglehet, hogy bizonyos értékek éveken keresztül pozitívan járultak 

hozzá a vállalat fejlődéséhez, de idővel ezek felülbírálása - a változó 

körülmények tükrében - elengedhetetlen feladat. Előfordulhat például, hogy egy 

cég diverzifikációs törekvései sorra csődöt mondanak, míg végül elvetik 

fejlesztési céljaikat, és ragaszkodnak az eddig jól bevált módszerekhez és 

piacokhoz. Évekkel később pedig számos ígéretes lehetőséget szalasztanak el a 

következő felkiáltással: "nekünk ez úgysem megy!" Lorsch nevet is adott a 

jelenségnek: stratégiai rövidlátásnak nevezte el. 

6. A vállalati kultúra számos szubkultúrát foglalhat magába. Osztályok, 

emberek, teamek: eltérő érdekek vezérelhetik őket, más-más célokat 

hangoztathatnak. A stratégia kialakításakor erőszakos hatalmi harc indulhat meg: 

a marketinges további piacok felkutatását próbálja kierőszakolni, a K+F csoport 

vezetője a pénzügyi erőforrások hiányára panaszkodik, a pénzügyes pedig a 

költségeket igyekszik kordában tartani. Kinek lesz igaza? A szervezet hatalmi 

struktúrája adja meg a választ: kinek van több befolyása, melyik osztály 

rendelkezik az erőforrások felett. 

A fejezet hátralévő részében a magyar vállalati kultúráról készült 
kutatásokat tekintjük át. Vállalataink mélyrehajtó változásokat éltek át az elmúlt 
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években, évtizedekben, ezért a pár éve végzett kutatási eredményekről gyakran 

elmondható, hogy már nehezen értelmezhetőek a megállapításaik. 

60 ipari nagyvállalatra kiterjedő kutatást végeztek az akkori Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari Üzemszervezési Tanszékén 1979-ben, a 

kutatócsoport tagja: Máriás Antal, Kovács Sándor, Balaton Károly, Tari Ernő, 

Dobák Miklós, Kishalmi Zoltán, Bod Péter Ákos. Vizsgálatuk célja volt, hogy 

kidolgozzák az ipari nagyvállalatok V I . ötéves tervi szervezetfejlesztési 

politikájának előkészítésére vonatkozó javaslatát. A modell változócsoportjai 

között szerepelt a környezet, belső adottságok stratégia, vezetési struktúra, 

teljesítmény. 

A kutatás során megállapítást nyert, hogy a "függés" a gazdaságirányítás 

rendszeréből fakadó domináns kontextuális tényező, amely a nagyvállalati belső 

centralizációnak magyarázó változója. További javaslatként megfogalmazódott, 

hogy a vállalati szervezet bürokratikus vonásainak háttérbe szorítása nem a 

méretváltozástól, nem is a decentralizálásra utaló formális felszólításoktól 

várható, hanem a gazdaságirányítástól való függés korlátozásától. Az 

adminisztratív-hierarchikus jellegű vállalati függést fokozatosan fel kell váltania 

a gazdasági természetű függésnek a piac, valamint a tudományos-technikai 

fejlődés impulzusai érvényesülésének. 131 

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Vezetési és Szervezési 
Tanszékének munkatársai 1983 óta végeznek kutatásokat a gazdasági 

szervezetek vezetőinek magatartásáról. A kutatásban Bakacsi Gyula, Branyiczki 

Imre és Sz. Kis László vett részt. A kutatás a szervezetek teljesítménye, a belső és 

külső adottságok, a stratégia, a szervezet struktúrája és a vezetők magatartása 

közötti kölcsönös kapcsolatok feltárására irányuló szervezetelemzési 

modellvizsgálatok része volt, melynek során többek közt foglalkoztak a vezetői 

emberképpel, a preferált és a tényleges vezetési stílussal és végül az emberkép és 

a preferált vezetési stílus kapcsolatát tették vizsgálat tárgyává. A vezetői 

emberkép vizsgálata McGregor X-Y elméletén nyugszik, és megkísérli 

felderíteni, elkülöníthetők-e azok a vezetők, akik következetesen az X vagy az Y 

1 J 1 Máriás Antal-Kovács Sándor-Balaton Károly-Tari Ernö-Dobák Miklós: Kísérlet ipari 
nagyvállalataink összehasonlító szervezetelemzésére. Közgazdasági Szemle, XXVIII . évfolyam, 1981. 
július-augusztus 838-852.p. 
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elmélet alapján állnak, és milyen hányaduk emberképe átmeneti, azaz különböző 

kérdésekben hol az X, hol az Y elméletet vallják magukénak. 

A szerzők a preferált és tényleges vezetési stílus vizsgálata során 

kimutatták a válaszadók ellentmondásait, s bemutatják, hogy a különböző 

emberképet vallók mely vezetési stílust részesítik előnyben. Az irodalom

feldolgozás során hat modellt vettek figyelembe: Hofstede szervezeti kultúra 

modelljét, Fiedler vezetési kontingencia modelljét, McGregor X-, illetve Y-

emberkép-modelljét, a Nemes Ferenctől származtatható karriertényezők és -

ösztönzők modelljét, McLelland-Attkinson elméletén nyugvó Litvin-féle 

munkaköri motivációstöltet-modelljét és végül a szervezetközi függés 

szervezeten belüli hatását leíró modellt. 132 

Bakacsi Gyula cikkében 133 az 1989-ben végbement átfogó politikai 

változások vállalati hatásait és a vezetői magatartásra gyakorolt következményeit 

járta körül. Megállapításai elsősorban nem az újonnan alakult vállalkozásokra, 

hanem a már létező, s így változásra kényszerült vállalatokra vonatkoznak. 

Rámutat a nyolcvanas években lévő magatartási jellemzőkre: a bizalomhiány, az 

autokratikus vagy paternalisztikus vezetési stílus, az autoritáson keresztül 

kikényszerített engedelmesség, kockázat- és konfliktuskerülés, a 

felelősségvállalástól való ódzkodás. Véleménye szerint az átmenet legfőbb 

nehézsége és problémája a magatartási örökségből eredeztethető. Nehéznek 

bizonyult a régi előfeltevések megváltoztatása. 

Kiemelhetjük továbbá a Veszprémi Egyetem Szervezési és Vezetési 
Tanszéke és a Darmstadti Műszaki Egyetem által végzett "A stratégiai 

menedzsment és vállalati siker" címet viselő kutatást, melyet 1993-ban kezdtek 

el. A magyar-német felmérés eredményei azért is fontosak számunkra, mert a 

hazánkban létrejövő vegyes vállalatok többségénél német, illetve osztrák a 

partner. Kutatási módszerük a vállalati felső-, illetve középvezetők körében 

végzett kérdőíves felmérés volt. 73 magyarországi és 30 német vállalatot 

vizsgáltak. Kérdőívüket a stratégiai menedzsment már említett eszközrendszerére 

- szervezeti struktúra, vállalati kultúra, adminisztratív rendszer (Hax és Majluf) és 

Máriás Antal: A vezetői emberkép és a vezetési stílus, Közgazdasági Szemle, X X X V I . évf., 1989. 1. 
sz. 70-83. p. 
133 Bakacsi Gyula: Szervezeti átmenet- vezetői magatartás, Vezetéstudomány 1995. 4-5. szám 12-16. p. 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 85 

a Kono által kifejlesztett, általunk módosított-kibővített kérdéscsoportok 

rendszerére építették. 134 

Egyik legfrissebb kutatási eredményekből született tanulmány 135 e gy 

olyan nemzetközi kultúra vizsgálat első eredményeiről ad számot, amelynek 

hazánk is résztvevője. Mivel azonban nemzetközi adatok teljes körűen még nem 

állnak hazai kutatóink rendelkezésére, e publikáció mindössze a magyar minta 

részletes bemutatására, leírására szorítkozik. Az eredményeket áttekintve mind a 

nemzeti, mind a szervezeti kultúra szintjén erőteljes változási igények 

fogalmazódnak meg, a jelenlegi értékrend és magatartási minták 

megváltoztatására irányuló elvárásoknak lehetünk tanúi. Különösen erőteljes ez a 

hatalmi távolság, a jövőorientáció és a teljesítményorientáció értékeinél. 

A nemzeti és szervezeti kultúrára vonatkozó eredményeket összevetve 

szembetűnő, hogy a kívánatos értékrend tekintetében nagyfokú konzisztencia 

mutatkozik a nemzeti (társadalmi) és a szervezeti kultúra között. Nagyobbak 

ugyanakkor a különbségek a kultúra jelenleg észlelt jellemzői között. A 

szervezeti kultúra szintjén valamivel pozitívabb, az elvárthoz közelebb álló 

értékrend körvonalazódott. A társadalmi kultúra szintjén jóval nagyobb hatalmi 

távolságot, individualizáltabb értékrendet, rövidebb távú időorientációt, gyengébb 

teljesítmény-és humánorientációt érzékelünk, mint amit ugyanezek a válaszadók 

kívánatosnak tartanak. A bizonytalanság észlelt szintje is meghaladja az 

elfogadható mértéket. A legnagyobb prioritást nemzeti szinten a hatalmi távolság 

csökkentése, szervezeti szinten a teljesítményorientáció növelése és a hatalmi 

távolság csökkentése kapta. 

134 Gaál Zoltán-Szabó Lajos: Vállalati kultúra: kulcs a sikerhez?! Ipargazdaság, XLVII . évfolyam 
1996/1-2 23-34.p. 

135 Bakacsi Gyula-Takács Sándor: Honnan- hová? A nemzeti és szervezeti kultúra változásai a 
kilencvenes évek közepének Magyarországán,Vezetéstudomány XXIX. évf. 1998. 2. szám 15-22. p. 
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Végül a J P T E Közgazdaságtudományi Karán folyó vállalati kultúra kutatásról 

adok egy átfogó ismertetést. Mint már említettem a STRATOS és 

INTERSTRATOS kutatások vezetője Dr. Barakonyi Károly, tanszékvezető 

egyetemi tanár. Munkáiban 1 3 6 rámutat arra, hogy a hazai gazdálkodó szervezetek 

irányítása évtizedek óta kemény kihívásokkal küzd. Véleménye szerint ennek 

egyik oka a piacgazdaság által ma már megkövetelt stratégiai szemlélet és 

irányítás nem megfelelő színvonala, amely többek között az elmúlt évtizedek 

eltérő szemlélete, a fejlett országok módszertani megoldásainál jelentkező 

adaptálás problémája miatt jelentkezik. Kihangsúlyozza, hogy a vállalati kultúra a 

bevált módszerek és eljárások átvételénél a gyorsan változó környezethez való 

alkalmazkodásban kulcstényező lett. Továbbá felhívja a figyelmet arra is, hogy a 

kiszélesedett nemzetközi kooperáció, a globalizáció, a várható EU csatlakozás 

egyrészt megköveteli a partnerországok vállalati kultúrájának valamint üzleti 

kultúrájának ismeretét, másrészt pedig kikényszeríti a múltban gyökerező 

vállalati kultúra megváltoztatását, a piacgazdaság követelményeihez való 

igazítását. 

Kutatócsoportunk tagja, Borgulya Istvánné publikációiban 1 3 7 az 

interkultúrális kommunikáció kérdéskörére összpontosít. Azt vallja, hogy a 

136 Barakonyi, K.: A vállalati kultúra megváltoztatása. VI. Ipar- és Vállalatgazdasági Konferencia, 1996. 

Barakonyi Károly (szerk.): Magyar vállalati kultúra az ezredfordulón tanulmánykötet. Budapest: 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, 1995. pp. 106. 

Barakonyi K.: Changes in East European Corporate Culture. Wharton School, University of 
Pennsylvania, 1992. február 

Barakonyi K.: Doing Business in Hungary. Wharton School Conference, University of Pennsylvania, 
1990. április 

Barakonyi K.: Exploring and Changing Corporate Culture in Hungary. Prague: Central European 
University, 1995. pp. 86. 

137 Borgulya Istvánné: Vállalati kultúra, interkultúrális gazdasági kommunikáció, Kandidátusi értekezés, 
Pécs, 1994. 

Borgulya Istvánné: Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásában, Janus Pannonius Tudományegyetem, 
Pécs, 1996. 237. p. 

Borgulya I.né-Bencze V.-Kiss T.: A kis- és középméretű vállalatok értékrendje, stratégiai magatartása, 
Marketing & Menedzsment X X X . évfolyam, 1996/6, 30-39. p. 
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tudatos felkészülés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki eredményesen tudjon 

külföldiekkel tárgyalni, dolgozni, idegeneket irányítani. Szerinte a gazdasági 

szakembereknek, oktatóknak fel kell ismerniük annak fontosságát, hogy a 

vezetési és kommunikációs ismereteket nemzetközi perspektívákba tudják 

ágyazni. Több munkájában is kiemeli, hogy az emberi erőforrások kezelésének, a 

szervezeti viselkedésnek, a kommunikációnak eddig ismeretlen vagy elhanyagolt 

aspektusai kerülnek előtérbe, ha a vezetés és a kommunikáció feladatai kultúrák 

találkozásában kapcsolódnak össze, ha a feladatokat különböző kultúrák 

képviselőinek közösen kell megoldaniuk, vagy ha ilyen feladatok ellátására 

akarnak felkészülni. 

A STRATOS és az INTERSTRATOS kutatócsoport munkájának átfogó 

bemutatását egy cikk 1 3 8 ismertetésével zárom, melyben kirajzolódik a hazai kis-
és középvállalkozások vezetőinek értékrendje. Vizsgálatunk során 

megállapítottuk, hogy a válaszadók lényeges vonása a nyereség, de nem a 

növekedésorientáltság, a hatalom gyakorlására és tekintélyre, a dolgozókénál 

nagyobb anyagi megbecsülésre törekvés. Azok a menedzserek, akiknek nem 

feltétlen fontos a nyereség maximalizálása, azt sem tartják lényegesnek, hogy 

hatalmukkal éljenek. A kirajzolódott kép menedzsere döntéseit nem bízza csupán 

intuícióira, nem vonja be a dolgozókat a vállalati politika alakításába. Az operatív 

döntéseket azok is kiterjesztik a döntések megvalósítóira, akik egyébként a 

hatalomgyakorlást határozottan igenlik. Felmérésünk menedzsere nem riad vissza 

Borgulya Istvánné: Kommunikáció interkulturális környezetben (könyvfejezet) In: Poór József: 
Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment. Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest, 1996. p. 118-
132. 

Borgulya Istvánné: Interkulturális gazdasági kommunikáció és gazdaság In: Fólia Practico -
Linguistica X X I V . évf. I I . vol. Budapest, 1994 p. 605-612 

Borgulya Istvánné: A német nyelvű országok vállalati kultúrájához: Németország In: Ipar-
Gazdaság 1994/10 p. 22-30 

Borgulya Istvánné: A német nyelvű országok vállalati kultúrájához: Ausztria In: Ipar-Gazdaság 1994/11 
p. 24-30 

1 3 8 Borgulya I.né-Bencze V.-Kiss T.: A kis- és középméretű vállalatok értékrendje, stratégiai 
magatartása, Marketing & Menedzsment X X X . évfolyam, 1996/6, 30-39. p. 
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a belső konfliktusoktól. A munkát a jólét biztosítása szempontjából tartja a 

legfontosabbnak, de az önmegvalósítás is fontos a számára. 

A vállalati kultúrával foglalkozó hazai irodalom meglehetősen csekély. 

Ennek legfőbb oka és magyarázata, hogy míg a nyugati vállalatok jelentős része 

igen nagy gondot fordít a vállalati kultúrára, mindezt tudatosan tervezik és 

formálják, addig a magyarországi vállalatok egy politikai bázison felépült 

kulturális örökséggel, illetve az utóbbi évek gazdasági változásai közepette 

kialakult-kialakított spontán kultúrával rendelkeznek. Csak az utóbbi egy-két 

évben megjelenő publikációk mutatják, hogy talán itthon is kezdünk figyelmet 

fordítani - explicite - erre a területre. 

Továbbá megállapítható, hogy mind a külföldi, mind pedig a hazai 

szakirodalom a cégméret tekintetében főként a nagyvállalatokkal foglalkozik. A 

kisvállalatok kulturális aspektusait meglehetősen kevés tanulmány kutatja. 

A fejlett országokkal kapcsolatban összefoglalva elmondhatjuk, hogy 

habár az 1970-es évek elején már megjelentek szervezeti kultúrával kapcsolatos 

tanulmányok (Clark, 1972 1 3 9 , Pettigrew, 1973 1 4 0 , Trice, Belasco, & Alutto, 

1969141 Turner, 1973142), csupán az 1980-as években fogadták el széles körben 

a menedzsment berkekben a kultúra koncepcióját (Deal&Kennedy, 1982143 • 

Kilmann, Saxton, Serpa,&Associates, 1985 1 4 4 ; Ouchi, 1 9 8 1 1 4 5 ; Pascale&Athos, 

198ll46 ; Peters & Waterman, 1982147; Sathe, 1985148, Shein 1981149). 

139 Clark, B.R. 1972. The Organizational Saga in Higher Education. Administrative Science Quarterly, 
17: 178-183. p. 

140 Pettigrew, A. 1973. The Politics of Organizational Decision-making. London: Tavistock. 

141 Trice, H.M., Belasco, J.,&Alutto, J A . 1969. The Role of Ceremonials in Organizational Behavior. 
lndustrial and Labor Relations Review, 23(October): 40-51 
142 Turner, B.A. 1973. Exploring the lndustrial Subculture. London: Macmillan. 
143 Deal, T.E.,&Kennedy, A.A. 1982. Corporate Cultures: The Rites and Rituals of Corporate Life. 
Reading. MA. Addison-Wesley. 
144 Kilmann, R.H., Saxton, M.J., Serpa, R., & Associates (Eds.), 1985. Gaining Control of the Corporate 
Culture. San Francisco, Jossey-Bass. 

145 Ouchi, W.G. 1981. Theory Z: How American Business Can Meet the Japanese Challenge. New 
York: Avon. 

146 Pascalé, R.T., & Athos, A.G. 1981. The Art of Japanese Management: Applications for Amrican 
Executives. New York: Warner Books. 

147 Peters, T.J., & Waterman, R.H., Jr. 1982. In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run 
Companies. New York, Harper & Row. 
1 4 8 Sathe, V.J. 1985. Culture and Related Corporate Realities. Homewood, IL:Irwin. 
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2.5. Összefoglalás 

A 2. fejezetben lévő irodalom-áttekintés alapján világosan látható, hogy a 

menedzsment elmélete és gyakorlata folyamatosan változik, megújul. A 

környezet változásaiból adódóan az egyik időszakban még releváns 

összefüggések, módszerek idővel elavulnak, és helyükbe újak lépnek. A fejezet 

olvasása közben egyértelművé válik, hogy olyan kutatási területről van szó, ahol 

egymással polemizáló iskolák állnak egymással szemben. 

A menedzsment tudomány három gyorsan változó területét választottam 

disszertációm témájául. Elmondható, hogy az általam feldolgozott kis- és 

középvállalkozások, a stratégia és a vállalati kultúra kérdéskörével szinte 

felsorolhatatlanul sok irányzat foglalkozott. Ezek bemutatását tűztem ki magam 

elé. 

A kis-és középvállalatokkal kapcsolatos a tudományos munkák 

rendszerezése során két részre osztottam a kutatások körét: a belső és a külső 

tényezőkkel foglalkozókra. Az előbbit illetően a tulajdonos-menedzser, a 

menedzsment és a termelés kérdéskörében született tanulmányokat veszem sorra, 

majd a külső tényezők köréből a termék/piac és az elhelyezkedés faktoraival 

kapcsolatos nyugati irodalmat tekintettem át. 

A 2.3.-as alfejezetben rámutattam, hogy több szerző is foglalkozott már a 

stratégiaalkotás fejlődésének felvázolásával, a különböző megközelítési módok 

tipizálásával, csoportokba sorolásával; ennek a kérdéskörnek a kifejtésekor az a 

cél vezérelt, hogy bemutassam a fontosabb áramlatokat. Az osztályozási 

kísérletek bemutatása után a stratégiai tervezés alkalmazhatóságának és 

hatékonyságának kérdésével foglalkozó tanulmányokat veszem számba. 

A mindössze két évtized alatt felhalmozódott vállalati kultúrával 
foglalkozó külföldi szakirodalomról meglehetősen nehéz teljes képet adni. A 2.4-

es fejezet megírásakor ezért az volt a célom, hogy egyrészt egy átfogó képet 

adjak a téma jelentőségéről, másrészt pedig kiemeljem ezen időszak alatt készült 

legfontosabb kutatási eredmények - munkám szempontjából releváns 

összefüggéseit. 

1 4 y Schein, E.H. 1991. What is Culture? In P.Frost, L.Moore, M.Louis, C.Lundberg, &J.Martin (Eds.), 
Reframing Organizational Culture, 243-253. Newbury Park, CA: Sage. 
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Mindhárom alfejezetben a külföldi irodalom ismertetését követően a hazai 

kutatások rövid ismertetésével, jellemzésével foglalkoztam. A kisvállalatok 

témakörében megjelent tanulmányokkal kapcsolatban elmondható, hogy kevés a 

nagy mintára épülő, valóban megbízható empirikus felmérés. A stratégiaalkotás 

területén született tanulmányok legtöbbje a cég profiljának egy vagy két 

aspektusát vizsgálja; továbbá szinte mindegyik az iparban működő cégek 

elemzésén alapul. A hazai vállalati kultúra kutatásokkal kapcsolatban 

megjegyezhetjük, hogy csupán az utóbbi néhány évben jelentek meg publikációk 

a témakörben - meglehetősen csekély számban. 

Összességében megállapítható, hogy mind külföldi, mind pedig a hazai 

szakirodalom a cégméret tekintetében főként a nagyvállalatokkal foglalkozik. A 

kisvállalatok vonatkozó kérdésköreit meglehetősen kevés tanulmány kutatja. 

A kis- és középméretű cégekben folyó stratégiaalkotási és végrehajtási 

gyakorlatról szóló kutatásokra főként azért lenne szükség, mert a kiscégek által 

alkalmazott üzleti stratégiák szignifikánsan különböznek a nagycégeknél 

alkalmazott stratégiától. A kisvállalkozások nem csupán a nagy cégek 

"kicsinyített másai", hanem teljesen más elveken alapul működésük; eltérőek a 

céljaik, felépítésük; számtalan különbséget tapasztalhatunk a stratégai 

gondolkodásuk tekintetében is. 
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3. M Ó D S Z E R T A N 

3.1. Bevezetés 

Ez a rész arra hivatott, hogy összekapcsolja az elméleti és az empirikus kutatással 

kapcsolatos fejezeteket. Az előző fejezet megírása során azt a célt tűztem ki 

magam elé, hogy áttekintést adjak a disszertációm témájául választott terület 

kutatási kérdéseiről, a fellelhető - általam fontosnak talált - szakirodalmi 

háttérről. Ahogy már korábban körvonalaztam, ez a tanulmány elsősorban a 

következő kérdést vizsgálja: hogyan befolyásolja a vállalati kultúra a stratégiai 

dimenziót? Természetesen ennek a kérdésnek a megválaszolásához fel kell 

térképezni mind a vállalati kultúra, mind pedig a stratégia dimenzióját. 

A harmadik fejezetben ismertetem, hogy milyen módszertani eljárásokat 

alkalmaztam a kutatás során. 

Ez a rész három lő kérdést tárgyal: 

• STRATOS, INTERSTRATOS kutatás bemutatása 

• kutatási technika leírása 

• a felmérés folyamata 

• a disszertációban alkalmazott statisztikai módszerek bemutatása 

Kiemelném, hogy dolgozatomban két, különböző időpontban felmért 

kutatás eredményeit ötvözöm. Elsőként a STRATOS kérdőíves felmérést 

végeztük el, majd 1996 tavaszán az INTERSTRATOS került sorra. 

A következő táblázatban a könnyebb áttekinthetőség kedvéért 

összegyűjtöttem e két nemzetközi kutatás fontosabb információit. 

3.1./1. tábla: A STRATOS és az INTERSTRATOS kutatás főbb adatai 

Megnevezés STRATOS INTERSTRATOS 

Hazai mintaelemszám 137 cég 473 cég 

Hazai felmérés dátuma 1994 tavasza 1996 tavasza 

Terjedelem 38 oldal 6 oldal 
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3.2. Nyugat-európai STRATOS 

A kutatási eljárás bemutatásának kapcsán először nézzük a disszertációban 

felhasznált két nemzetközi program: a STRATOS és az INTERSTRATOS 

bemutatását! A STRATOS program célja a kis-és középméretű ipari cégek 

stratégiai viselkedésének, a viselkedéseiket meghatározó tényezőinek és a 

teljesítményükre való hatásának vizsgálata. Ezen belül kutatócsoportunk a 

hangsúlyt a vállalatoknál különös dominanciával bíró vállalatvezető, a vállalkozó 

személyiségére, céljaira, e célok megvalósítására helyezte. 

Erről a bázisról kiindulva vizsgáltam a vállalat stratégiai viselkedését -

figyelembe véve azt a gazdasági környezetet is, amelyben a vállalat működik. A 

nyolcvanas évek első felében azonos módszerrel, közösen kidolgozott kérdőwel 

elvégzett felmérés és az elemző munka nyolc ország: Ausztria, Belgium, 

Finnország, Franciaország, Németország, Hollandia, Nagy-Britannia és Svájc 

vállalatairól készült. Ebben a képben kirajzolódik az érintett országok 

vállalkozóinak értékrendje, továbbá azok a célok, amelyeket, mint 

magánszemélyek, mint munkaadók és mint a piaci verseny résztvevői maguk elé 

tűztek, s a stratégia, amit ennek alapján kialakítottak, illetve megvalósítottak. A 

felmérés kérdőív alapján folytatott személyes interjú formájában zajlott. 

Hozzávetőleg 105-115 textil-, élelmiszer, elektronikai ipari vállalatnál végzett 

felmérést dolgozott fel az adott ország kutatógárdája. 

Az összesen 285 kérdést tartalmazó kérdőív az alábbi témákat dolgozza fel: 

1. A vállalkozás és a vállalkozó adatai 

2. A vállalkozás környezete 

3. A vállalkozó értékrendszere 

4. A vállalkozónak mint egyénnek, mint munkaadónak és mint 

a piaci verseny résztvevőjének céljai 

5. A vállalat stratégiai magatartása 

6. A stratégia eredményessége. 

Néhány gondolat erejéig foglaljuk össze, milyen lépéseket kellett addig megtenni 

a nemzetközi illetve a magyar kutatócsoportnak ahhoz, hogy elnyerjék végső 

formájukat a kérdőívek! 1983-ban 191 interjút végeztek el a STRATOS 
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projektben résztvevő országok között, melynek célja az volt, hogy a kérdőív 

szerkesztését és fordítását követően a tagországok teszteljék a kérdőívet. Az 

interjúkat követően a következő következtetésekre jutottak: 

• a kérdőív túl hosszú, 

• a kérdőív néhány része túl komplikált volt 

• a nyitott kérdésekre nagyon kevés megkérdezett adott választ, mely az 

összehasonlíthatóságot is megkérdőjelezte. 

• nagyon nehéz volt az interjú alanyokat arra rávenni, hogy közöljék a 

mérleg és az eredmény-kimutatásban szereplő adataikat. 

Az élőtesztben felmerülő hibákat megpróbálták kiküszöbölni a végső 

változat készítésekor, azonban a főbb gyengeségek: a kérdőív hosszúsága, a 

pénzügyi adatok értékelhetetlensége továbbra is nagy problémát jelentett a 

STRATOS kérdőív értékelése kapcsán. Ezekkel a gondokkal a magyar 

kutatócsoportnak is szembe kellett nézni. A fent felsorolt hibákat sikerült 

kiküszöbölni az INTERSTRATOS kutatás kérdőívének összeállítása során: jóval 

rövidebb kérdőívet állítottak össze, továbbá egyszerűbbé vált a kitöltése. 

Tekintetbe véve azt, hogy a kis és közepes méretű cégeket a résztvevő 

országokban különbözőképpen definiálják, eldöntötték, hogy az ötszáz 

alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztató cégeket sorolják ebbe a kategóriában, 

továbbá az elemzés során öt méretkategóriát vesznek figyelembe. 

A kutatási technikáról való döntés kapcsán figyelembe vették, hogy a 

menedzsment kutatások során egyébként sikerrel alkalmazott eljárások többsége 

(mint pl. a content analízis, vizsgálat vagy kísérlet) nem volt megfelelő a 

probléma kezelésére, ezért alapos megfontolást követően a személyes interjú 

mellett döntött a kutató csoport. Például a stratégiai viselkedéssel kapcsolatos 

tudásanyag vagy irodalom a külső faktorok vonatkozásában - amelyek 

szükségesek lennének a content analízishez - nem áll rendelkezésre. 
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A vizsgálatot (observation) hasonló okból zárták ki : először is mivel nagyon 

nehéz minden releváns faktort megvizsgálni, amelyek befolyásolják a vállalatot 

vagy a környezetét, az értékeket, az attitűdöket, a célokat, a stratégiai viselkedést 

és az eredményességet; másodszor figyelembe kellett venni az idő problémáját, 

végső soron pedig azt a tényt, hogy az egyformán felmért stratégiai viselkedésből 

eredő teljesítmény az üzleti mindennapokban legjobban az eredmény

kimutatásban tükröződik. Hasonló érveket hozhatunk fel a kísérlet ellen: ezt a 

kutatási technikát azért zárták ki, mert nem állt rendelkezésre vállalat 

tesztcélokra. A project team a fenti okok miatt a személyes interjú mellett 

döntött. 

Szükségtelen mondani, hogy nagyon sok munka előzte meg az 1983-as 

előteszt időszakát. Rengeteg energiát és időt igényelt az, hogy az angol referencia 

kérdőívet lefordítsák a kutatásban, résztvevő országokban használt nyelvekre. 

Tekintetbe véve azt, hogy a teljes összehasonlíthatóságot csak akkor lehetett 

biztosítani, hogyha teljesen akkurátus fordítást követeltek meg, nagy hangsúlyt 

kellett fektetni erre a kérdésre. A következőket tették ennek érdekében: a 

különböző idegennyelvű fordításokat olyan szakemberek végezték, akik teljesen 

tisztába voltak az adott szakterülettel kapcsolatos elmélettel, továbbá 

mindegyikük legalább két használt nyelvet beszélt. Az angolra történő 

"visszafordítást" független harmadik fél végezte. Ebben a szakaszban külön 

figyelmet fordítottak a nyelvészetileg nagyon kényes értékek és attitűdök 

kérdéskörére. Országok közötti ellenőrzéseket is végeztek, amelyek 

megakadályozták az egyes országverziók közötti eltéréseket. 

Mint ismeretes, a megkérdezési stratégiának az interjúk módszerét 
tekintve két változata van: 

• a standard-interjú (kötött kérdőív, kérdések alapján) 

• mélyinterjú (struktúráit és kötetlen változata) 

A standard interjú lényege, hogy valamennyi megkérdezettnél azonos 

módon és azonos sorrendben kell a kérdezetteket válaszadásra késztetni, 

megteremtve ezzel az eredmények összehasonlíthatóságát és általánosíthatóságát. 

Ennek nagy szerepe volt, hiszen mind időben mind térben lehetővé kellett tenni 

az összehasonlíthatóságot. 
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A megkérdezés taktikája az alkalmazott módszer kiválasztását jelenti, vagyis a 

direkt és indirekt megkérdezés közötti választást, illetve a kérdőív szerkesztését, 

a kérdéstípusok kiválasztását stb. 

A direkt megkérdezés a leggyakrabban alkalmazott módszer, hiszen 

segítségével a megkérdezetteket határozott állásfoglalásra késztetjük, s egyben 

megkönnyítjük a válaszok feldolgozását. 

A válaszlehetőségek szerint különbséget teszünk nyílt és zárt kérdések 
között. Nyílt kérdések előnye, hogy a válaszokból árnyalatokra, érzéshullámokra 

is következtetni lehet, gazdagabb, érdekesebb feleletek nyerhetőek. Nem áll fenn 

továbbá annak a veszélye, hogy esetleg bizonyos válaszokat kihagyunk, illetve, 

hogy a válaszlehetőségeket korlátozzuk. Hátránya azonban, hogy lehetőséget ad a 

kérdezői szubjektivitás érvényesülésének, és hogy megnehezíti a válaszok 

feldolgozását és összehasonlíthatóságát. Ebből a megfontolásból alkalmaztak a 

STRATOS és az INTERSTRATOS kérdőív összeállítói főként zárt kérdéseket. 

Zárt kérdésről akkor beszélünk, ha a válaszlehetőségek előre rögzítettek, s 

a megkérdezettől azt kívánjuk, hogy az előrenyomott válaszok közül 

valamelyiket húzza alá. Ez megkönnyíti a kérdező, a kérdezett és a feldolgozás 

munkáját is, de egyúttal "szegényesebb" eredményt ad. A zárt kérdések típusai: 

alternatív, szelektív. 
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3.3. Tanszéki S T R A T O S 

Lássunk néhány adatot összefoglalva a magyarországi STRATOS felmérésről: 

• A magyar kutatócsoport a pécsi JPTE Közgazdaságtudományi 

Karának oktatóiból áll. 

• Tagjai Borgulya Istvánné, Kiss Tibor egyetemi docensek, Bencze 

Veronika, egyetemi tanársegéd, vezetője Barakonyi Károly egyetemi 

tanár, a Stratégiai Menedzsment tanszék vezetője. 

• lekérdezés ideje: 1994 tavasza 

• vizsgálati minta: 137 hazai kis- és középvállalat 

• foglalkoztatottak száma: 2 és 250 fő között szóródik 

• legtöbbjüket az elmúlt négy év során alapították 

• a felmérés nem szektorspecifikusan készült 

• jogi forma: főként kft-k, valamint bt és egyéni vállalkozás családi 

bedolgozókkal 

• a megkérdezettek nemek szerinti megoszlása: 106 férfi és 31 nő 

A magyar kutatócsoport azért döntött a személyes lekérdezés mellett, mert így 

biztosított volt, hogy ténylegesen a menedzser volt, aki válaszolt a kérdésekre, 

továbbá a kérdező tisztázhatta a problémás kérdéseket. Az interjú során arra 

kellett ügyelni, hogy a kérdező megőrizze a semleges helyzetét, tehát ne sugallja 

a válaszokat. A személyes lekérdezés mellett szólt az az érv is, hogy postán 

történő lekérdezés esetén a visszaküldési ráta nagyon alacsony lett volna. 

A nyugati kutatócsoport fontosabb döntési pontjainak bemutatását 

követően vázoljuk fel a magyar kutatói team munkájának főbb szakaszait! A 

kérdőívek lefordítását követően a kérdőívek szerkesztése, kitöltése és kódolása 

került sorra, majd az adatrögzítés következett. 

A kódolás az a folyamat, amely során a kérdőívben szereplő minőségi 

jellegű kérdéseket mennyiségivé alakítottuk át. A hasonló vagy azonos 

válaszokat közös számkóddal láttuk el. E kódokat azután bevittük a 

számítógépbe. A kódolás utolsó szakaszában nagy gondot fordítottunk az 

ellenőrzésre. 
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Az adatrögzítés a felmérés folyamatának az a része, amelyben kérdőíveken 

szereplő tételek numerikus válaszkódjait fizikailag bevittük egy-egy 

adatállományba. Ezt követően az adatok tisztításával foglalkoztunk. Számos 

belső logikai ellenőrzést végeztünk az adatállományban, általában válaszadóról 

válaszadóra haladva. Ezzel az volt a célunk, hogy kiszűrjük az interjúkészítési, 

kódolási és adatrögzítési fázisban elkövetett hibákat. 

Az adatrögzítést követően rendelkezésre álltak a lekérdezett adatok 

számítógépen. Ezek feldolgozása céljából az alábbi módszereket alkalmaztam: 

• egyváltozós statisztikák (megoszlási viszonyszámok, módusz, számtani 

átlag), 

• kereszttáblák (főként a 4.2. és 4.4. fejezetben), 

• többváltozós statisztikai elemzések: 

1. faktoranalízis {4.2. fejezet}, 

2. klaszteranalízis {4.4. fejezet}. 

Az elemzéseket az SPSS nevű programcsomag segítségével végeztem el. 
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3.4. Nyugat-európai I N T E R S T R A T O S 

A disszertációban feldolgozásra kerülő másik kutatási project, az 

INTERSTRATOS (Internationalization of Strategic Orientations of Small to 

Medium-sized European Enterprises) felmérés során a kutatók arra kerestek 

választ, hogy miként tükröződnek a kis-és középméretű vállalatok 

menedzsereinek orientálódásában és milyen stratégia kialakítására ösztönzik őket 

azok az alapvető gazdasági, társadalmi és politikai változások, amelyek 

századunk utolsó huszonöt évét alakítják Európában. 

A programot a bécsi székhelyű Institut für Gewerbe- und 

Handwerkforschung indította próbaképpen 1989/90-ben. Ezt követően alakult át 

a kutatás nyolc európai országot átfogó nemzetközi együttműködéssé, melyben 

azonos módszerek alkalmazásával Belgium, Finnország, Nagy-Britannia, 

Hollandia, Norvégia, Ausztria, Svédország és Svájc kutatócsoportjai vetik össze 

eredményeiket. 

Az INTERSTRATOS program longitudinális vizsgálat. Öt éven keresztül 

folytatott kérdőíves felmérésre építve tárja fel és írja le a kis-és középméretű 

vállalatok stratégiájának alakulását a környezeti változásokhoz való 

alkalmazkodásuk folyamatában. Hangsúlyt kap annak a gyakorlatnak a feltárása, 

ahogyan a hazai piaci, export- és nemzetközi tevékenységüket alakítják a vizsgált 

vállalatok, és teret szentel a felmérés a változtatásokhoz alapul szolgáló 

értékrendi és beállítódásbeli változásoknak is. A felmérés körébe valamennyi 

országban az élelmiszer, a bútor, az elektronika, a gép-és textilipar ágazatba 

tartozó vállalatokat vonták be. 

A vizsgálat az alábbi legfontosabb területeket veti górcső alá: 

o sikertényezők a versenyben és a nemzetközivé válásban 

• a munkaerő, a beszerzési, az értékesítési és pénzpiacok változása 

bel- és külföldön 

° a termék- és piaci stratégiák változása 

° gátló és kedvező tényezők alakulása a nemzetközivé válás 

folyamatában, 

o nemzetközi kooperációk 
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információ, tanácsadás, oktatás és továbbképzés a nemzetközi 

tevékenység szolgálatában 

a vállalkozók értékrendje és beállítódása. 
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3.5. Tanszéki I N T E R S T R A T O S 

A magyar minta főbb adatai az INTERSTRATOS kutatás során 

• lekérdezés ideje: 1996 tavasza 

• értékelhető kérdőívek száma: 473 darab 

• foglalkoztatottak száma: 1-500 fő 

• legtöbbjüket 1990 és 1994 során alapították 

• a felmért vállalatok ipari cégek, legtöbbjük a faipar, bútorkészítés, 

textilipar, építőipar és a gépgyártás területén működik 

• jogi formát tekintve a megkérdezettek több mint fele kft, továbbá nagy 

arányban szerepelnek rt, bt és egyéni vállalkozás 

• a nemek szerinti megoszlás: 20% nő, 80% férfi 

• a vállalati pozíciót illetően az interjúalanyok mintegy fele ügyvezető 

igazgató, továbbá első számú vezetők (kereskedelmi igazgató, 

főkönyvelő stb.) 

Magyarországi kutatócsoportunk csatlakozásának célja, hogy feltérképezzük, 

hogyan viselkednek a kis- és középméretű vállalataink menedzserei az 

internnacionalizálódás tekintetében. Ennek a feladatnak a megoldását az is 

sürgeti, hogy Magyarország 1994-ben kinyilvánította EU-tagsági óhaját. 

Disszertációm kutatási alapkérdése ennél szűkebb, mely a 

következőképpen fogalmazható meg: hogyan tükröződnek vissza a kis- és 

középméretű vállalatok változó stratégiájában és/vagy a szituációhoz 

alkalmazkodó magatartásában a piaci feltételekben és feladatkörükben 

végbemenő változások. 
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3.6. Többváltozós módszerek bemutatása 

Mielőtt áttérnénk a disszertációban felhasznált sokváltozós módszerekkel 

kapcsolatos részre - két kérdést kell tisztáznunk. Először is a feldolgozás alapjául 

szolgáló adatbázis fajtája szerint megkülönböztetünk keresztmetszetit és 

idősorost. Keresztmetszeti minta esetén a mintaelemeket egy rögzített 

időpontban, vagy időszakban megfigyelt (pl. térben különböző elhelyezkedésű) 

egységek képzik. Ezzel szemben az idősoros adatbázist egy kiválasztott 

objektumra vonatkozó, különböző időpontokban végzett megfigyelések alkotják. 

Az elemzésünk során keresztmetszeti mintával dolgozunk, azonban meg kell 

jegyezni, hogy egyben egy idősoros adatbázisnak is tekinthetjük, mivel a 

STRATOS és az INTERSTRATOS kérdőíveknek vannak közös pontjaik, 

megegyező kérdéseik. A további kutatásra vonatkozóan pedig elmondhatjuk, 

hogy a magyar kutatócsoport 1999-re tervezi az INTERSTRATOS kérdőív 

felmérését, mely lehetővé teszi a különböző időpontok szerinti összehasonlítást 

is. 

Triviális megjegyzésnek tűnik, hogy a számítások során nyert eredmények 

és a belőlük levont következtetések statisztikailag annál megbízhatóbbak, 

megalapozottabbak, vagyis szignifikánsabbak, minél nagyobb a megfigyelések 

száma. Egyes vélemények szerint egy Ph.D. disszertáció megírása során legalább 

350 kérdőívet kell feldolgozni kvantitatív kutatás esetén, illetve minimum 45 

esettanulmányt kvalitatív kutatáskor. 150 Ennek a kritériumnak eleget tesz ez a 

munka, hiszen a STRATOS kutatás során 137, az INTERSTRATOS keretében 

pedig 473 kérdőívet sikerült feldolgozni. Áttérve a megfigyelési változók 

számának kérdéskörére megjegyezhető, hogy ezek növelésével az eredmények 

információtartalmát javíthatjuk, és az értelmezésünket árnyaltabbá tehetjük. A 

vizsgálatba bevont változók számát természetesen nem növelhetjük tetszés 

szerint, hiszen ennek határt szabnak különböző szakmai és módszertani indokok. 

Perry, Chad: How to write a Doctoral Thesis - Ph.D/DPhil 10. p. 
www.imc.org.uk.imc.news.occpaper.cpidx/cpindex.htm 

http://www.imc.org.uk.imc.news.occpaper.cpidx/cpindex.htm
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A többváltozós statisztikák kérdéskörével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a 

tanulmányban a faktor-, illetve a klaszteranalízis elveit, matematikai hátterét és 

általános módszertanát itt nem tárgyalom, mivel erről már több kiváló ismertetés 

jelent meg 151, ezért ezek módszerére csak olyan mértékig térek ki , ameddig 

mondanivalóm kifejtése megkívánja. 

Az elemzés szempontjából a faktoranalízis következő vonatkozásait kell 

kiemelni 1^2; a főkomponens-analízis célja, hogy a vizsgálatban figyelembe vett 

összes megfigyelési változót mesterségesen előállított, ún. főkomponens-változók 

egy csoportjával helyettesítse. A származtatott főkomponensek száma maximum 

annyi lehet, mint a megfigyelt változók száma, s a főkomponensek természetesen 

ugyanannyi elemből állnak, mint az eredeti változók. 

A főkomponensek az alábbi fontos tulajdonságokkal rendelkeznek. 

1. A főkomponenseket az eredeti változókból állítjuk elő, egy erre 

alkalmas súlyrendszer segítségével. 

2. A főkomponensek az eredeti változókban rejlő információkat teljes 

egészében tartalmazzák. 

3. Az első főkomponens szórásnégyzete a legnagyobb, és ezt a másodiké, 

a harmadiké stb. szigorú monoton csökkenő sorrendben követi. Ez a sorrend 

egyben a főkomponensek jelentőségét, vagyis a teljes szóródás magyarázatához 

való százalékos hozzájárulást is kifejezi. 

4. A főkomponensek páronkénti korrelációja zérus. 

A fenti tulajdonságok a főkomponenseket alkalmassá teszik a következő 

problémák megoldására: 

• a felhasznált változók számának a redukálása úgy, hogy a nagyszámú 

megfigyelési változó információtartalmának jelentős hányadát kevésszámú 

főkomponens változóba sűrítjük. 

1 5 1 Jahn, Walter - Wahle, Hans: A faktoranalízis és alkalmazása. KJK, Bp, 1974 231. p. 
Rimler Judit: Fejlődéselemzés ökonometriai módszerekkel. KJK. Bp, 1976. 375 p, 
Vita László: A faktoranalízis közgazdasági alkalmazásának lehetőségeiről. Szigma. 1970. 2. sz. 127-152. 
P-
Lawley, D.N. - Maxwell, A.E.: Factor Analysis as a Statistical Method. London 1963. Butterworth and 
Co.Ltd., 117 .p. 
152 Hajdú Ottó: Sokváltozós statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása: Bp, 1987 98. p. Prodinform, 
Műszaki Tanácsadó Vállalat 
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• a megfigyelési egységek rangsorolása és csoportosítása a mesterséges 

változók értékei alapján. 

Faktoranalízis módszerei közül a főfaktor módszert választottam. Azon alapul, 

hogy az egyes faktorok sorban a változók kommunalitásaiból a maximális %-ot 

próbálják elérni. Végül a megfelelő faktorok segítségével transzformációval 

előállíthatjuk a megfelelő Z változókat, és ezekből konstruálhatunk újra 

regressziós egyenest, immár független változókkal. Ha nem akarunk egy kicsit 

sem csökkentett értékű változókat kapni, akkor fel kell használnunk az összes

bármilyen kicsi sajátértékű faktort. 

A főkomponenssúlyok ismeretében egy adott megfigyelési változóhoz 

hozzárendelhetjük azt a főkomponenst, amellyel a legszorosabban korrelál. így a 

megfigyelési változókat annyi csoportba sorolhatjuk, amennyi főkomponens a 

rendelkezésünkre áll. Ez a csoportosítás azonban csak akkor helytálló, ha az illető 

megfigyelési változó csak a hozzá rendelt főkomponenesben bír nagy súllyal, a 

többi főkomponenssel való korrelációja zérushoz közelálló. Ha a számítások 

során ilyen főkomponenssúly-mátrixot nyertünk, akkor az egyes 

főkomponeneseket a velük szorosan korreláló megfigyelési változók ún. közös 

háttérváltozóinak nevezzük, feltéve ha az általuk sűrített megfigyelési változók e 

csoportosulása szakmailag is indokolható. 

A faktoranalízis egy lehetséges további lépése az ún. rotáció, amelynek 

célja a változók bizonyos "elosztása" a faktorok között, tehát nem az első 

vektorban való maximális koncentráció. Ha a faktorok változókkal történő 

azonosításakor a faktorok és a változók közötti korrelációs együtthatókat vesszük 

alapul, akkor sok esetben igen hasznos lehet az alapvető faktorok módszerével 

kapott megoldást kiinduló megoldásnak tekinteni, s abból egy ortogonális 

transzformáció segítségével egy újabb megoldást származtatni. K A . Scháffer 

véleménye szerinti 53 e r r e a c é l r a a Kaiser-től származó varimax-módszert 
érdemes alkalmazni. Az e módszerrel kapott megoldás igen közel áll a már 

említett "egyszerű struktúrához", ami sokszor igen megkönnyíti a kapott 

1 - 3 j Scháffer, K.A.: Faktorenanalyse und ihre Anwendungsmöglichkeiten, Allgemeines Statistisches 
Archiv.Bd 53 (1969). Nr. 1., 51-72. p. 
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eredmények értelmezését. A varimax módszer ismertetésére nem térek ki , 

részletes leírása több helyen is megtalálható 154. 

Megállapíthatjuk, hogy a mintánkra elvégzett faktoranalízis során a 

Kaiser-Meyer-Olkin-féle minta adekvátság mutatója minden esetben 0,5 fölött 

van, továbbá a Bartlett teszt szignifikancia szintje 0,05 alatt maradt (konkrét 

adatokat lásd a mellékletben). Ezek a mutatók lehetővé teszik az eredmények 

értelmezését. 

A klaszteranalízist a vállalati kultúra és a stratégia összefüggésével 

foglalkozó fejezetben alkalmaztam. A hazai kis-és középvállalatokat - a Carland 

és a Smith-féle besorolással összhangban - két csoportra osztottam ezen 

sokváltozós módszer segítségével. Lehetőségem nyílt arra, hogy az előre rögzített 

klaszterszám figyelembevételével soroljam a megfigyelési egységeket annyi 

klaszterbe, amennyi szükséges az elemzés céljára. A futtatás során a k-közepű 

algoritmust választottuk. A k-közepű algoritmus nem hierarchikus módszer, 

amely alapértelmezésként abból a feltételezésből indul ki, hogy minden 

megfigyelési egység egy klaszterbe tartozik, s az eljárás végén k számú klasztert 

nyerünk, mely k-értéket előre rögzítenünk kell. Tehát amennyiben valamilyen 

hipotézissel rendelkezünk - mint esetünkben is - a megfigyelési egységek 

klaszterbeli hovatartozására vonatkozóan, lehetőségünk nyílik az algoritmus 

megindítása előtt k számú kiindulási klasztert definiálni. Az előbb említett 

elméleti megfontolás alapján a vállalkozókat két típusra osztottuk, tehát ez az 

algoritmus megfelelt az elemzés céljaira. 

Hárman, H.H.: Modern Factor Analysis. The University of Chicago Press, 1960, 469 p. 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 105 

Bár a klaszteranalízis irodalma igen s z é l e s i g néhány összefüggést tisztázni 

szeretnék ezzel az eljárással kapcsolatban. A klaszteranalízis célja, hogy vagy a 

megfigyelési egységeket a megfigyelési változók vagy a megfigyelési változókat 

a megfigyelési egységek - adott szempontok egyidejű figyelembevételével -

csoportosítsa. A csoportokat (klasztereket) úgy kell kialakítani, hogy az 

egymáshoz leginkább közel eső megfigyelési egységek, illetve az egymáshoz 

leginkább hasonló változók kerüljenek egy-egy önálló csoportba. A csoportok 

kialakítására az eljárások rendkívül széles skálája áll rendelkezésre. E módszerek 

maguk is több szempont szerint osztályozhatók. 

A hierarchikus eljárások egyik csoportját alkotó ún. agglomeratív 

módszerek, során abból a feltevésből indulunk ki, hogy minden egyes 

megfigyelési egység (vagy változó) egy-egy külön klasztert alkot. Ezután az 

egyes lépések során a megfigyelési egységek (vagy változók) klaszterbe vonását 

addig végezzük, míg minden egyes egység (vagy változó) egy klaszterbe (az 

alapsokaságba) nem kerül. 

1 5 5 Csicsman József: A klaszter-elemzés módszerei és alkalmazási lehetőségei a statisztikában 
Statisztikai Szemle, 1979. 57. évfolyam, 2. szám 137-145.p. 

Szilágyi György: Clusteranalízis 
Szigma, 1984. 

Hajdú Ottó: Sokváltozós statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása 
IGK, 1987/1 

Szilágyi György: Nemzetközi struktúra-összehasonlítások klaszter-elemzéssel 
Statisztikai Szemle,57. évfolyam 10. szám, 1979. október 955-972.p. 

Füstös László-Meszéna György-Simonné Mosolygó Nóra: Cluster analízis 
Szigma, 1977. X. évfolyam, 3. szám 111-148. p 

S. Benedikt Vera-Vári Anna: Egyes clusteranalízis eljárások és gazdasági alkalmazásuk 
Szigma, 1977. X. évfolyam, 3. szám 185-198. p. 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 106 

klaszterezési technikák 

/ \ 
hierarchikus nem hierarchikus 
/ \ 

agglomeratív divizív 

3.2./1. ábra: A klaszterezési technikák 

Forrás: Hajdú Ottó: Sokváltozós statisztikai módszerek gyakorlati alkalmazása: Bp, 1987 

Prodinform, Műszaki Tanácsadó Vállalat 81. p. 

A hierarchikus eljárások másik csoportja a divizív módszerek. Ezek viszont abból 

a feltételezésből indulnak ki , hogy mindegyik megfigyelési egység (vagy változó) 

egy klaszterbe (az alapsokaságba) tartozik, s ezután az egymást követő 

lépésekben az egyes klasztereket addig hasítjuk szét, míg minden egyes változó 

egy-egy önálló klasztert nem alkot. Lényeges, hogy mind az agglomeratív, mind 

a divizív eljárásoknál nyomon követhetjük a klaszterek számának és elemeinek 

alakulását a két szélső állapot között az algoritmus végrehajtása során. 

A hierearchikus eljárásokkal szemben a nem hierarchikus eljárásoknál a 

felhasználó által kívánt, előre meghatározott klaszterszám figyelembevételével 

sorolják a megfigyelési egységeket annyi csoportba, amennyit a felhasználó az 

eljárás elején meghatározott. Nem hierarchikus algoritmusokkal csak a 

megfigyelési egységek csoportosítását végezhetjük el. A megfigyelési egységek 

klaszterezése során az egymástól legkisebb távolságra lévő, a változók 

klaszterezése során viszont az egymással legnagyobb hasonlóságot mutató 

objektumokat igyekszünk közös csoportba sorolni. 
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Az elemzésünk céljából kiválasztott k-közép algoritmus nem hierearchikus 

módszer, amely alapértelmezésként abból a feltételezésből indul ki, hogy minden 

megfigyelési egység egy klaszterbe tartozik, s az eljárás végén k számú klasztert 

nyerünk, mely k-értéket előre rögzítenünk kell. Tehát ha valamilyen hipotézissel 

rendelkezünk a megfigyelési egységek klaszterbeli hovatartozására vonatkozóan, 

lehetőségünk nyílik az algoritmus megindítása előtt k számú kiindulási klasztert 

definiálni, melyek lépésről lépésre történő módosulásával alakul ki a végső k 

számú klaszter. 

Az összehasonlítás alapját képező adatok az European Institute for 

Advanced Studies in Management gondozásában megjelent INTERSTRATOS 

intézményi riportjából származnak, melynek megjelenési dátuma 1993. június. 
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3.7. Összefoglalás 

A 3. fejezet a 2. fejezetben leírtakra, mint alapra épít. Ez a fejezet tisztázza az 

elemzéshez alkalmazott kutatási eljárás főbb kérdéseit. Négy fontos területet 

választottam ki részletesebb vizsgálat céljára. Elsőként bemutattam a STRATOS 

és az INTERSTRATOS kutatásokat, felvázoltam a magyar minta legfontosabb 

jellemzőit. Azután ismertettem a felhasznált elemzési technikát. Ennek kapcsán 

tisztáztam, hogy a személyes lekérdezés során kötött kérdőívet alkalmaztunk, 

többnyire zárt kérdésekkel. A továbbiakban röviden tárgyaltam a magyar kutatási 

munka legfontosabb fázisait, melyek a következők: kérdőívek fordítása, kitöltése, 

kódolása, adatrögzítés és az adatok tisztítása. 

A felhasznált statisztikai eljárások során három típust különböztettem 

meg: az egyváltozós statisztikákat, a kereszttáblákat, továbbá a sokváltozós 

módszereket. Bővebben kitértem a faktoranalízis és a klaszteranalízis 

kérdéskörére. A faktoranalízis felhasználásával két célom volt: egyrészt 

redukáltam a felhasznált változókat, továbbá rangsoroltam és csoportosítottam az 

elemzés alá került sikertényezőket. A klaszteranalízis során k-közép 

algoritmussal dolgoztam, mivel elméleti megfontolásból rendelkeztünk egy 

hipotézissel a megfigyelési egységek klaszterbeli hovatartozására vonatkozóan. A 

k-közép algoritmus alkalmazásával lehetőségünk nyílott az algoritmus 

megindítása előtt k számú kiindulási klasztert definiálni. 

Az irodalom-áttekintő 2. fejezet és a kutatási adatok elemzésével 

foglalkozó 4. fejezet közé "ékelt" módszertani kérdéseket taglaló rész 

zárógondolataként úgy vélem, hogy még egy fontos kérdést kell tisztázni. A 

kutatási munka során általános problémaként jelentkezik, hogy mennyi időt 

érdemes eltölteni a legkülönbözőbb kiadványok tanulmányozásával és 

könyvtárhasználattal, mielőtt az empirikus részre rátérnénk. A disszertációm 

készítése során beleütköztem a közölt források korlátaiba. Úgy gondoltam, hogy 

először is fontos, hogy valamiféle áttekintést szerezzek a témáról, majd 

nekiálltam a kérdőívben lévő legfontosabb információk kiszűrésére. 

Ezzel azonban nem zártam le a könyvtári kutatómunkát, hiszen számtalan esetben 

"vissza kellett nyúlnom" az elméleti háttérhez, továbbá a primer forrásokhoz. 
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Meggyőződésem, hogy a két kutatási típusnak párhuzamosan kell haladnia, mivel 

ez a két munkatípus egymást erősíti, kiegészíti. 
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4. KUTATÁSI A D A T O K ELEMZÉSE 

4.1. Bevezetés 

A 4. fejezet a 2. rész elemzési stmktúrájára épít. Elsődleges célom az, hogy 

megvizsgáljam az elméleti összefüggéseket feltáró fejezet empirikus 

vonatkozásait a hazai kérdőíves felmérés alapján. Természetesen a 4. fejezet 

támaszkodik azokra az elméletekre, amelyeket a második fejezetben számba 

vettünk. Továbbá ebben a részben elmélyítem a korábban kifejtett elméleteket, 

mivel további - a korábban kifejtett elméletekhez szorosan kapcsolódó -

területeket vizsgálok meg. A magyar kis-és középvállalkozások empirikus 

elemzése kapcsán három területet emelek ki: a stratégiát, a vállalati kultúrát és 

ezek kapcsolódási pontjait. 

A stratégiai kérdések taglalásakor a sikertényezőkkel, a specializációval 
és a piaci változásokkal foglalkozom. A sikertényezők elemzése során az 

egyszerű elemzési eszközök alkalmazásán túl az SPSS program segítségével 

végzett faktornalízis eredményeit is értékelem. Ezt követően megvizsgálom azt, 

hogy mennyire specializáltak a magyar cégek, majd áttérek a piaci változások 

tisztázására: a munkaerőpiac, a beszerzési piac, az értékesítési piac és a tőke- és 

pénzpiac változását térképezem fel, továbbá a különböző területeken a belföldi és 

a külföldi piacon érzékelt változásokat elemzem. 

A magyar kis- és középvállalkozások vállalati kultúrájával foglalkozó 

alfejezetben a válaszadó menedzserek fontosabb adatainak bemutatását követően 

- 12 kérdésre adott válaszok alapján - hat kérdéskör segítségével vizsgálom meg a 

vállalatok menedzsereinek értékrendjét, kultúráját. 

A stratégia és a vállalati kultúra sokrétű összefüggésrendszerének 

bemutatását követően kiemeltem a vállalkozói típusok és a tervezés 

viszonyrendszerét, melyet klaszteranalízis segítségével elemzem. A kutatás 

alapjául egyrészt a vállalkozások Smith- és Carland-féle besorolását használom 

fel, másrészt pedig a STRATOS projektben alkalmazott négy tervezési fokozatot 

különböztetem meg. 
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4.2. Stratégia a magyar kis-és középvállalkozásnál 

4.2.1. Sikertényezők a magyar kis- és középvállalkozásoknál 

Ez a fejezet - számtalan lehetőség közül - három kérdéskört vizsgál a stratégia 

területén: a sikertényezőket, a specializációt és a piaci változásokat. A 

sikertényezők elemzése kapcsán célom, hogy áttekintést adjak a magyar és az 

európai vállalkozók által érzékelt sikertényezők fontosságáról. 

A sikertényezők fontosságának azonosítása és súlyozása a 

versenytársakhoz képest a vállalati stratégiai elemzési technikák egyik 

kulcspontja. A sikertényezők azok a tényezők, amelyeket a menedzserek 

befolyásolni tudnak az előnyös versenyhelyzet elnyerése céljából. Az adott iparág 

gazdasági és technológiai jellemzői nagymértékben meghatározzák ezeket a 

releváns faktorokat. 

A stratégiai tervezésről szóló irodalomban a stratégiai tervezés 

modellezése a környezet elemzésével kezdődik (lásd pl. Mintzberg, Design 

School modell). A külső környezet elemzésének eredményeként a feladat 

környezetben és az iparágban a lehetőségek és a fenyegetések meghatározhatóak. 

A belső elemzés eredménye az adott cég erősségeinek és gyengeségeinek 

meghatározása. Ez az elemzési eljárás SWOT analízis néven ismert, mely a 

stratégiai tervezés kiindulási pontja. 

A külső elemzés során meghatározhatjuk a kulcs sikertényezőket. A belső 

elemzéskor a cég alapos értékelése és az értéklánc révén azonosíthatóak a 

megkülönböztető kompetenciák. A megkülönböztető kompetenciák 
koncepcióját Selznik (1957) fejlesztette ki. Definíciója szerint ezek azok a 

képességek és kapacitások, amelyek segítségével az adott cég a piaci 

szükségletek kielégítését jobban ellátja versenytársainál. Amennyiben az adott 

vállalkozás a megkülönböztető kompetenciáiról készült profilját összehasonlítja a 

versenytársakéval, akkor meg tudja határozni az adott termék/piaci szegmensben 

a versenyelőnyé(i)t. 
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4.2./1. ábra : A SWOT elemzés lépései 

Forrás: Glenn Boseman-Arvind Phatak: Cases in Strategic Management, John Wiley & 

Sons, Toronto, 1988, 8. p. 

A fentiekben felsorolt két elemzés a cég versenyhelyzetének meghatározását teszi 

lehetővé. A cég versenyhelyzetének megtartása céljából Hofer és Schendel 

(1978)156 a z t javasolja, hogy csupán néhány releváns sikertényezőre 

összpontosítsunk. Szerintük a sikertényezők iparágak függvényében különböznek 

és csupán néhány faktornak van jelentős hatása a teljesítményre. A menedzsment 

gyakorlat során nem elég a faktorokat azonosítani, hanem ezek súlyozása is 

szükséges a jövedelmezőségre vagy a teljesítmény más indikátoraira való relatív 

hatásuk felmérése céljából. 

C.W. Hofer and D. Schendel, Strategy Formulation: Analytical concepts, West, 1978 
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A versenyelőnyök nagymértékben függnek az iparágat és a termék-piacokat 

jellemző technológiától, struktúrától és az evolúciós fázistól. Ennek 

következtében a piaci változások miatt a megkülönböztető kompetenciákat 

állandóan kontrolálni kell a változó piac igényeinek előrejelzése és követése 

céljából. Egy adott cég erőforrásainak allokációja az iparág versenyfeltételeinek 

alapos megértésén kell, hogy alapuljon. Minden egyes iparág - sőt még a 

különböző termék/piaci csoportok szerint is - változik, hogy mi kell a sikeres 

üzletvitelhez. Ezen tényezők azonosítása megkönnyíti az erőforrások hatékony 

allokációját. A cég meghatározó kompetenciáinak illesztése a releváns 

sikertényezőkhöz a fenntartható versenyelőnyök kialakításának záloga és egyben 

a sikeres teljesítmény fontos feltétele. 

Az INTERSTRATOS felmérés során a sikertényezőket a mellékletben 

szereplő kérdőív második oldalán található második kérdésre adott válaszok 

alapján rangsoroltuk, majd az adatbázisból faktoranalízis segítségével értékeltük. 

A faktoranalízis eredményeinek bemutatását követően néhány gondolat erejéig 

értékeltem azokat a válaszokat különböző iparágak szerint, hogy a felsorolt 19 

tényező közül a válaszadó melyiket tartja a legfontosabbnak. 

Az alábbi táblázatból látható, hogy a sikertényezők közül a legnagyobb 

fontosságot az alábbi ötnek tulajdonították: 

1. Szállítási megbízhatóság 

2. Pénzügyi stabilitás 

3. Rugalmasság 

4. Hírnév, cégimázs és jó kapcsolatok 

5. A termék kereslethez való igazítása 

A legkevésbé fontos öt tényező az alábbi: 

1. Kreativitás 

2. Értékesítés és eladó személyzet 

3. Vevőszolgálat 

4. Piaci részarány 

5. A vásárló közelsége 
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4.2./1. tábla: A sikertényezők rangsora 

Sorszám Megnevezés Magyar átlag(1) Nyugati sorszám(2) 

1 Szállítási megbízhatóság 4,480 2 

2 Pénzügyi stabilitás 4,269 17 

3 Rugalmasság 4,226 3 

4 Hírnév, cégimázs és jó kapcsolatok 4,220 7 

5 A termék kereslethez való igazítása 4,190 9 

6 Alacsony költségszint 4,134 14 

7 A munkaerő minősége 4,131 4 

8 Termelékenység 4,083 1 

9 Szervezés 4,076 12 

10 Technológia 4,059 15 

11 Árpolitika 4,030 18 

12 Műszaki problémamegoldó 

képesség 

3,932 8 

13 Menedzsment minősége 3,931 6 

14 Termékarculat, márkaimázs 3,694 16 

15 Kreativitás 3,665 13 

16 Értékesítés és az eladó személyzet 3,528 11 

17 Vevőszolgálat 3,397 5 

18 Piaci részarány 3,362 19 

19 A vásárló közelsége 3,119 10 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

A nyugati mintában is látható, hogy az egyik legfontosabb tényező a szállítási 

megbízhatóság. Mind a nyugati, mind pedig a hazai mintában a harmadik 
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legfontosabb faktor a rugalmasság. A külföldi mintákban itt azonban elég nagy 

eltérések vannak; csupán a britek döntöttek úgy, hogy ezt a faktort a harmadik 

helyre teszik, a válaszadók többsége a negyedik helyet szánta ennek a 

tényezőnek; a svédek szerint ez a nyolcadik helyre került. Az összességében 

negyedik legfontosabbnak ítélt tényező, a munkaerő minősége vonatkozásában 

meglehetősen kicsik az eltérések a mintában; a rangdifferencia mindössze 3. 

Ez a tényező a magyar mintában némileg hátrébb: a 7. helyre került, ezt 

megelőzi a hírnév, cégimázs és jó kapcsolatok tényezője. 

Az ötödik helyen lévő vevőszolgálatot a magyar mintában a 17. helyen 

találhatjuk meg. A vélemény-különbségek a menedzsment minőségének 

megítélésének még plasztikusabban láthatók: összességében ez a tényező a 

hatodik helyre került, a magyar mintában pedig a 13. helyet foglalja el. A britek 

eltérő véleményét tükrözi, hogy a második helyre tették a menedzsment 

minőségét, a hollandok és a finnek pedig a 11. illetve a 10. helyet szánták ennek a 

sikertényezőnek. A hírnév, cégimázs és a jó kapcsolatok kérdéskörében még az 

előző tényezőnél is jobban megoszlanak a vélemények, mely a magyar mintában 

a negyedik helyre került. Az osztrákok és a hollandok véleménye áll a 

legközelebb a magyarokéhoz, a britek és a belgák szerint ez a 16. illetve a 15. 

helyet foglalja el. 

Mint láttuk, a nyugati mintában a pénzügyi stabilitást kevésbé fontosnak 

ítélték meg. Az eltérés okát a magyar makrogazdasági sajátosságokban kell 

keresni: a beszűkült belföldi piac, az erősödő külföldi verseny, a tőkehiány, a 

nagy adó- és tb terhek továbbá az egyre általánosabbá váló körbetartozások 

nagyon sok kiscég esetében megingatják a pénzügyi stabilitást. A legkevésbé 

fontos öt tényező között találjuk a magyar mintában a vevőszolgálatot és a 

vásárló közelségét, amelyeket a nyugati mintában szignifikánsan fontosabbnak 

ítéltek meg. Szerintem a vállalkozókban még nem tudatosodott a vevőszolgálat 

fontossága, mely a fogyasztói igények visszacsatolásaként és az innováció egyik 

forrásaként fogható fel. 

4.2./2. tábla: A sikertényezők fontosságának rangsora 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 116 

Sikertényező AUT BEL HOL SWI GBR NOR SWE FIN Sors 

zám 

Menedzsment 

minősége 

7 7 11 6 2 4 4 10 6 

Hírnév 5 15 5 7 16 8 13 6 7 

Munkaerő minősége 3 6 6 5 6 5 5 4 4 

Technológia 13 12 12 14 12 16 14 12 15 

Műszaki 

problémamegoldó 

képesség 

10 9 9 10 9 11 9 11 8 

Termelékenység 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

Vevőszolgálat 6 3 10 3 8 10 2 7 5 

Kreativitás 9 14 14 8 14 12 6 16 13 

Értékesítés és eladó 

személyzet 

12 13 16 9 7 13 7 9 11 

Termék arculata 16 18 18 15 10 18 10 17 16 

Árpolitika 17 16 17 17 17 15 15 14 18 

Alacsony 

költségszint 

18 10 13 18 4 9 12 13 14 

Piaci részarány 19 19 19 19 11 19 18 19 19 

Pénzügyi stabilitás 14 17 15 16 18 14 16 15 17 

A vásárló közelsége 15 4 3 13 15 3 19 3 10 

Rugalmasság 4 5 4 4 3 6 8 5 3 

Szállítási 

megbízhatóság 

2 2 2 2 1 2 3 2 2 

Szervezés 8 8 8 11 5 17 17 18 12 

A termék kereslethez 

való igazítása 

11 11 7 12 12 7 11 8 9 

Forrás: INTERSTRATOS, lnternationalization of Strategic Orientations of European small and Médium 

Enterprises, Editor: Antti J. Haahti, Institute Report 93-01, 1993 June, Brüsszel 29. p. 

Továbbiakban a részletesebb elemzések kitérhetnek az országonkénti, iparágak 
szerinti, méretkategóriák szerinti stb. elemzésre annak érdekében, hogy a 
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sikertényezők stratégiai viselkedésre és eredményességre gyakorolt befolyásoló 

tényezőit alaposabban megvizsgálhassuk. 

Az INTERSTRATOS kérdőívre adott válaszok alapján a felsorolt 19 

tényezőt faktoranalízissel a módszertani fejezetben leírtak szerint öt faktorba 

soroltuk. Ezeket a faktorokat a következő elnevezésekkel láttam el: 

• technológiai kompetencia 

• marketing képességek 

• humán faktor 

• szervezés faktor 

• alacsony költség, termelékenység tényező 

A mellékletben szereplő táblázatból kitűnik, hogy az előzőkben felsorolt 19 

mutatót 5 mesterséges főkomponensváltozóval tudunk helyettesíteni úgy, hogy az 

5 főkomponens az eredeti 19 mutató összes szóródásának 52,7%-át magyarázza 

meg. Az elemzés során a varimax módszerrel történt rotálás eredményeit 

elemezzük. Az alábbi tábla közli a faktorok és a változók közötti korrelációs 

értékeket, melyek egyben már a varimax-rotálást követő főkomponenssúlyok. 

Mivel a táblában csak a zérustól jelentősen különböző főkomponenssúlyokat 

tüntettük fel, ezért rendkívül élesen kirajzolódik, hogy az egyes főkomponensek 

mely sikertényezők információtartalmát sűrítik. 
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A.2.12). tábla: Sikertényezők első öt főkomponensének rotált főkomponens súlyai 

Megnevezés 1. faktor 2. faktor 3. faktor 4. faktor 5. faktor 

Munkaerő minősége 0,70077 

Technológia 0,59957 

Műszaki problémamegoldó 

képesség 

0,67731 

Piaci részarány 0,55875 

A vásárló közelsége 0,65978 

A termék kereslethez való 

igazítása 

0,61779 

A menedzsment minősége 0,71206 

Vevőszolgálat 0,59108 

Értékesítés és az eladó 

személyzet 

0,74619 

Rugalmasság 0,67424 

Szállítási megbízhatóság 0,63896 

Szervezés 0,70606 

Termelékenység 0,57042 

Alacsony költségszint 0,64724 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

A főkomponensek értelmezése során megállapíthatjuk, hogy az első 

főkomponens (technológiai kompetencia), melynek sajátértéke 4,44879 - a 

munkaerő minőségével, a technológiával és a műszaki problémamegoldó

képességgel erősen korrelál. 

Az 1,83116 sajátértékkel bíró második főkomponens (marketing 

képességek) a piaci részesedéssel, a vásárló közelségével továbbá a termelés 

kereslethez való igazításával van szoros korrelációs kapcsolatban. 
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A harmadik főkomponensben (humán faktor) szereplő változók közé 

tartozik a menedzsment minősége, a vevőszolgálat, az értékesítés, 

eladószemélyzet. 

A negyedik főkomponens (szervezés faktor) elemei a rugalmasság, 

szállítási megbízhatóság továbbá a szervezés. 

Az ötödik főkomponens (alacsony költség, termelékenység) a 

termelékenységet és az alacsony költségszintet tartalmazza. 

A főkomponensek sorrendje a jelentőségüket is kifejezi. 

4.2.74. tábla: A faktorok és a hozzájuk tartozó sajátértékek 

Faktorok Sajátértékek 

technológiai kompetencia 4,44879 

marketing képességek 1,83116 

humán faktor 1,47605 

szervezés faktor 1,22122 

alacsony költség, termelékenység tényező 1,02835 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

A továbbiakban négy iparágban - a fa- és bútoriparban, a textiliparban, az 

építőiparban és a gépgyártásban - lévő sajátosságokat elemzem röviden a 

sikertényezők tekintetében. 

Összességében elmondhatjuk, hogy jelentős hangsúlyt fektetnek a technológiai 

tényezőkre az építőiparban, valamint a fa- és bútoriparban. A marketing 

kompetenciákra pedig főként a textiliparban és a gépgyártásnál tulajdonítanak 

nagy szerepet. Meglepő módon viszonylag keveset foglalkoznak az 

interjúalanyok szerint a technológiával, termelékenységgel a gépgyártásban. Erről 

a néhány kiragadott sikertényezőről két ok miatt sem vonható le végső 

megállapítás: először is a kis mintaelemszám miatt a Kaiser-Meyer-Olkin-íéle 

minta adekvátság mutatója bár minden esetben 0,5 fölött van, nem haladja meg 

jelentősen ezt a határt. 
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Továbbá megállapítható, hogy a versenyfeltételek, a kompetitív viselkedés 

meglehetősen különbözik az iparágakon belül is. Feltételezhetjük, hogy a piacon 

alkalmazott versenyelőnyhöz jutás tényezői a kereslet, a piacstruktúra, a 

technológia, a belső erőforrások, a termék/piac stratégiái az értékek és célok 

függvényében változnak. Ezekből adódóan további kutatás szükséges az egyes 

iparágakon belüli sikertényezők fontosságának megítélése céljából. 

Az építőiparban az első faktorhoz tartozik a menedzsment minősége, 

technológia, vevőszolgáltat, értékesítés, eladó személyzet, a termék kereslethez 

való igazítása. A fa-és bútoriparban a munkaerő minősége, technológia, 

termelékenység, a textiliparban a vevőszolgálat, kreativitás, értékesítés, 

eladószemélyzet, a termék kereslethez való igazítása, a gépgyártásnál: a hírnév, 

cégimázs, a vevőszolgálat, a márkaimázs, a piaci részarány tényezők mutatkoztak 

kiemelt fontosságúnak. 

A négy kiemelt iparágban megvizsgáltam azt a kérdést is, hogy a 19 

felsorolt sikertényező közül vajon melyiket tartják a legfontosabbnak. A módusz 

a "hírnév, cégimázs, jó kapcsolatok" tényezője az építőiparban és a textiliparban. 

A bútoriparban a pénzügyi stabilitást, a gépgyártásban pedig a menedzsment 

minőségét ítélték meg kulcsfontosságúnak. 
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4.2.2. A specializáció foka a magyar kis- és középvállalkozásoknál 

Második nagy témakörünk az alfejezeten belül a specializáció. Egy adott cég fő 

stratégiai döntései közé tartozik a termék- és a piacválasztás, mivel a termék/piac 

tevékenységek választásaival meghatározza helyzetét a környezetben. Kijelöli 

azokat a szegmenseket, amelyben az adott cég jelen szeretne lenni, tehát a 

stratégiai területét; ennek során kiválasztják a tevékenységek természetét, 

szélességét, a tevékenységek diverzifikációját. A cég termékeinek és piacainak 

tulajdonsága befolyásolja a működést, a funkcionális stratégiákat és a 

menedzsment rendszert. 

A termék és a piac kiválasztását több dimenzióban lehet körülírni, 

például: a specializáció és a diverzifikáció, internacionalizáció, a vertikális 

integráció vagy az alvállalkozói rendszer. Ezek dimenziói vagy a kombinációinak 

összességének tekintetében változik a kiscégek stratégiai viselkedése. Ebben a 

tanulmányban a felsorolt területek közül a specializáció és a diverzifikáció 

témakörét elemezzük. 

A kis- és középméretű cégeknél a termékekkel és piacokkal kapcsolatos 

döntések nagymértékben függnek a versenystratégiák választásától, továbbá a 

versenyelőny(ök) típusától. A specializációt és a diverzifikációt több változóval 

lehet leírni; így a cég tevékenységeinek diverzifikációjával, beleértve a 

termék/piaci tevékenységeket. Nagyon gyakran a stratégiai irodalomban a 

diverzitást az adott cég iparágának egyéni termék/piaci tevékenységeinek 

számával jellemzik. A specializáció és a diverzifikációt sokszor kezelik exkluzív 

stratégiaként: a cég vagy specializált vagy diverzifikált (főként ha több iparágban 

is dolgozik vagy "új piacokra új termékeket" fejleszt ki). Ez a megközelítés nem 

veszi eléggé figyelembe a valóságos stratégiai viselkedés heterogenitását, mely 

főként a KKV-kre igaz. A STRATOS kutatócsoport felfogása szerint a 

specializáció és a diverzifikáció egy kontinuumot képvisel, tehát meg kell 

különböztetni a specializáció fokát és formáját: a cég lehet kevésbé vagy jobban 

specializált illetve diverzifikált a piaca(i) és a termék(ei) tekintetében 

Jól ismert, hogy a kis cégek - a nagy cégekhez képest - viszonylag specializáltak. 

Ennek foka, továbbá a diverzifikáció vagy specializáció formája természetesen 
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különbözhet, melyeket tanulmányozhatjuk a termékekre vagy a piacokra 

vonatkozóan. Termékek tekintetében főként a termékcsoportok számát és 

kapcsolódásukat (úgy mint a közönséges alapanyagok vagy komponensek 

használatával, bizonyos eszközökkel, technológiával vagy az elosztási 

rendszerrel) elemezhetjük. A piacok dimenziójában vizsgálhatjuk a különböző 

piacok számát és a földrajzi kiterjedtséget, a megcélzott fogyasztói csoportokat és 

a fogyasztói szükségleteket. 

A specializáció és diverzifikáció különböző dimenzióinak kombinációja a 

termékekkel és piacokkal összefüggésben nagyszámú potenciális termék/piac 

stratégiát eredményez a KKV-knél. A lehetséges alternatívák lehetnek például a 

termék és/vagy piacspecialisták, aztán a teljesen diverzifikált cégek, továbbá a 

termék stratégiájuk vagy pedig a piaci stratégiájuk szerint diverzifikáló cégek. 

Érdekes megjegyezni, hogy a magyar mintában a 33,4%, a nyugati 

mintában pedig 35% a termék/piac specialista, (tehát az 1-3 termékcsoporttal és 

ügyfélcsoporttal rendelkező cégek); a magyar cégek 29,2%-a, a nyugatiak 35%-a 

pedig diverzifikált (négy vagy több termékcsoporttal illetve vevőcsoporttal 

foglalkoznak). A fennmaradó cégek pedig két kategóriát alkotnak: a négy vagy 

több vevőcsoportot kiszolgáló cégek, melyek 20,4%-ot adnak ki a magyar 

mintában, a nyugatiban pedig 13%-ot; a negyedik csoport pedig a négy vagy több 

termékcsoportban diverzifikáló magyar cégek, melyek a minta 17,4%-át teszik ki, 

a nyugatiak pedig 19%-ot. 
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A.2.15. tábla: Termék/piaci specializáció (%) 

Vevőcsoportok T. cs. Összesen 

1 2 3 4 5 >5 

1 5,9 1,7 1,1 0,5 0,9 0,7 10,9 

2 4,3 6,2 3,1 1,9 1,2 2,8 19,4 

3 2,1 4,0 5,0 2,4 5,0 5,0 23,5 

4 1,7 0,9 3,6 4,0 1,9 3,6 15,6 

5 0,9 0,7 2,4 0,7 2,1 3,1 10,0 

>5 1,7 1,7 3,6 3,6 2,1 8,1 20,6 

Összesen 16,6 15,2 18,7 13,0 13,3 23,5 100 i 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

A termékcsoportok specializációja tekintetében felmerülhet a kérdés: a piac 

nemzetközivé válása és globalizációja, amely egy intenzívebb versenyt idéz elő, 

megmutatkozik-e egy megnövekedett (termék/piac) specializációban? 

Az országok szerinti vizsgálat során megjegyezendő, hogy a nyugati 

felmérés 1991-ben zajlott le. Az akkori EC tagországok (Belgium, Hollandia) 

kis-és középvállalkozásai sokkal inkább specializáltak, mint az EFTA 

tagországok (Svédország, Norvégia, Svájc, Ausztria). A nagyobb mértékű 

specializáció egyik oka lehet a nagyobb verseny az EC-n belül, ahol a 

vállalkozásoknak létérdekük, hogy az erősségeikre koncentráljanak. Ezt a kérdést 

tovább kell vizsgálni. Hazánk 1996-os adatai Hollandiára hasonlítanak a 

legjobban. 

A hazai cégek csaknem fele (46,3%) realizálja a teljes forgalmát a három 

legfontosabb termékcsoportból csakúgy, mint a nyugatiak. A három legfontosabb 

termékcsoportból a cégek csupán 5,7%-a realizálja a teljes forgalomának felét; a 

nyugati mintában sem sokkal nagyobb ez az arány. 5%. 
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4.2./6.: Termékcsoportok méret, ország és iparág szerint (%) 

Méreti 0 1 2 3 4 5 >5 

1-9 5,7 3,4 5,0 3,1 1,5 3,1 
10-19 2,9 2,3 1,0 1,3 1,5 2,1 
20-49 3,4 4,0 4,0 2,7 2,7 5,9 

50-99 1,5 2,7 3,1 2,1 2,9 2,5 

100-499 4,2 2,9 5,5 3,4 4,2 9,4 

Országok 

Magyarországi 1) 17,6 15,3 18,7 12,6 12,8 23,1 
Ausztriai) 15 12 20 13 11 29 

Belgium 20 20 16 12 12 20 

Hollandia 16 14 22 12 13 23 

Svájc 13 13 22 13 13 26 

Nagy-Britannia 18 14 12 14 8 34 

Norvégia 12 10 15 15 17 31 

Svédország 12 10 22 12 13 31 

Finnország 7 14 25 17 16 21 

Iparág(M.o.)(l) 

Építőipar 24,3 16,2 24,3 10,8 0,0 24,3 

Fa-és bútoripar 9,7 13,9 22,2 9,7 12,5 31,9 

Gépgyártás 18,4 13,2 18,4 15,8 0,0 34,5 

Textilipar 31,1 22,2 11,1 6,7 8,9 20,0 
( l ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 
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Az iparágak szerinti vizsgálat során is érdekes következtetésekre juthatunk a 

magyar adatok alapján: valószínűsíthető, hogy a jobban elnemzetköziesedett 

cégek (textilipar) nagyobb mértékben specializáltak, hiszen a nemzetközi 

orientáció előidézi az egységesítést és a standardizálást a tömegtermelésből 

adódóan. A helyi/nemzeti orientációjú iparágak (fa-és bútoripar) pedig kevésbé 

specializáltak. 

4.2/7. tábla: A három legfontosabb termékcsoport részaránya a forgalomban (%) 

Méret(l) <50 50-70 70-90 90-99 100 

1-9 0,9 2,1 4,5 0,4 13,6 

10-19 0,4 3,0 2,1 0,0 6,0 

20-49 1,9 3,2 5,7 1,1 10,2 

50-99 0,2 1,1 6,0 0,4 7,7 

100-499 2,3 4,3 9,8 1,1 12,1 

Ország 

Magyarországi 1) 5,7 13,6 28,1 3,0 49,6 

Ausztriai) 6 9 25 13 47 

Belgium 2 8 23 11 56 

Hollandia 4 8 24 12 52 

Svájc 6 8 23 16 47 

Nagy-Britannia 7 9 23 17 44 

Norvégia 4 9 28 21 38 

Svédország 5 11 28 13 43 

Finnország 4 8 26 16 46 

IparágO) 

Építőipar 2,9 5,7 25,7 2,9 62,9 

Fa-és bútoripar 8,5 15,5 33,8 1,4 40,8 

Gépgyártás 2,6 13,2 28,9 7,9 47,4 

Textilipar 2,3 15,9 11,4 4,5 65,9 
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A három legfontosabb termékcsoport részarányát vizsgálva a forgalomban 

elmondhatjuk, hogy a magyar mintában nem mutatható ki olyan mértékű 

szignifikáns eltérés az alkalmazottak száma szerinti megoszlásban, mint a nyugati 

cégeknél. 

A hazai cégek csaknem fele (46,3%) realizálja a teljes forgalmát a három 

legfontosabb termékcsoportból csakúgy, mint a nyugatiak. A három legfontosabb 

termékcsoportból a cégek csupán 5,7%-a realizálja a teljes forgalomának felét; a 

nyugati mintában sem sokkal nagyobb ez az arány. 5%. 

A vevőcsoportok szerinti specializációt vizsgálva megállapítható, hogy a 

magyar mintában nem teljesül az a feltételezés, hogy a vevőcsoportok száma 

csökken a méretnövekedéssel. 

A 4.2./7-es tábla mutatja a vásárlók és a termékcsoportok számát 
iparáganként. Ha a ruhaipart vizsgáljuk, akkor a módusz a 2-4 termék 

csoport/4+ fogyasztói csoportban található. Ez azt jelenti, hogy a a ruhaiparban a 

legnagyobb csoportot azok a cégek alkotják, amelyek meglehetősen 

diverzifikáltak. A cégek második legnagyobb csoportja termékcsoportok szerint 

diverzifikált, de csak egy fogyasztói szegmensben működik. A ruhaipar abban 

különbözik a többi iparágtól, hogy arányában több nem diverzfikált cég van 

(13,l%o), szemben az élelmiszeriparral (3,2%), és az elektronikai iparral (7%). 

Az élelmiszeripari és az elektronikai cégek marginális soreloszlása 

hasonló. Egyértelmű, hogy egyre több a diverzifikált vállalkozás az élelmiszer és 

az elektronikai iparágban, mely ellentétes a ruhaipari tendenciákkal. Főként az 

elektronikai cégek nagy aránya meglehetősen vagy magasan diverzifikált. 
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4.2./8. tábla:. A vevőcsoportok száma méret, ország és iparág szerint (%) 

Méret(l) 1 2 3 4 5 >5 

1-9 2,4 5,1 5,8 2,5 1,8 2,3 

10-19 1,6 3,0 1,8 2,1 0,5 2,5 

20-49 3,5 4,6 5,1 3,5 1,8 4,6 

50-99 1,4 2,8 2,8 3,9 1,4 3,0 

100-499 2,5 3,7 7,9 3,9 4,4 7,6 

Ország 

Magy arország( 1) 11,6 19,2 23,3 15,9 9,9 20,1 

Ausztriai) 11 15 31 12 11 20 

Belgium 11 23 29 16 8 13 

Hollandia 12 19 26 10 11 22 

Svájc 5 13 29 14 12 27 

Nagy-Britannia 6 22 24 9 10 29 

Norvégia 8 17 22 16 17 20 

Svédország 11 15 27 15 10 22 

Finnország 7 11 26 15 13 28 

Iparág(l) 

Építőipar 12,1 21,2 15,2 24,2 - 27,3 

Fa-és bútoripar 9,7 13,9 22,2 9,7 12,5 31,9 

Gépgyártás 11,1 11,1 22,2 16,7 - 38,9 

Textilipar 20,0 30,0 7,5 7,5 25,0 10,0 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 
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4.2./9. tábla:. A három legfontosabb vevőcsoport részaránya a forgalomban (%) 

Méret(l) <50 50-70 70-90 90-99 100 

1-9 1.1 2,5 3,6 0,5 12,2 

10-19 1,8 2,3 2,7 0,0 5,4 

20-49 1,6 2,7 5,2 1,1 13,1 
50-99 1,4 1,6 5,0 1,1 5,9 

100-499 2,9 7,4 5,0 1,1 13,1 

Ország 

Magyarországi 1) 8,8 16,4 21,4 3,8 49,5 
Ausztriai) 3 8 20 12 57 

Belgium 5 6 14 13 62 

Hollandia 6 8 20 10 56 

Svájc 6 7 27 13 47 

Nagy-Britannia 30 10 6 2 52 

Norvégia 2 9 19 23 47 

Svédország 4 8 19 16 53 

Finnország 6 10 22 18 44 

Iparág(l) 

Építőipar 6,1 15,2 30,3 6,1 42,4 

Fa-és bútoripar 13,4 14,9 17,9 4,5 49,3 

Gépgyártás 2,7 29,7 18,9 8,1 40,5 

Textilipar 7,1 7,1 23,8 2,4 59,5 
( I ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 
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Összességében elmondható, hogy iparáganként tapasztalhatunk különbségeket a 

specializáció és a diverzifikáció tekintetében, ha a vevők és a termékcsoportok 

számát vizsgáljuk. A ruhaipari cégek arányában specializáltabbak mind az 

ügyfélcsoportokban mind pedig a termékek területén. Az élelmiszeripar kissé 

több, mint két fogyasztói csoporttal dolgozik, de a két másik ipar közötti minta 

között helyezkedik el. Az elektronikai ipar arányában diverzifikáltabb cégekkel 

rendelkezik. 
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4.2.3. Piaci változások a magyar kis-és középvállalkozásoknál 

Ebben a részben a különböző piacokon végbement változásokat elemezzük. Az 

INTERSTRATOS kérdőívben egy kérdéscsoportot szántak annak eldöntésére, 

hogy milyen változások mentek végbe a különböző piactípusokban 1995-ről 

1996-ra; az elemzés céljára négy piactípust különböztetünk meg: munkaerőpiac, 

beszerzési piac, értékesítési piac és a tőke-és pénzpiac. 

Elsőként lássuk az értékesítési piac jellemzőit! Minden cégnek be kell 

törnie egy potenciális értékesítési piacra, hogy hosszú távon biztosítsa túlélését és 

profitabilitását, az ügyfelek szegmentációjával és viselkedésével foglalkozó 

kérdéseket gyakran kutatják a marketing és a piacelemzés során. Az értékesítési 

piacon túlmenően azonban a beszerzési piacnak is fontos szerepe van, hiszen a 

cégeknek munkaerőt, fizikai erőforrásokat, technológiát és tőkét kell vásárolniuk 

illetve cserélniük. 

Az 1996-os felmérés adatait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a hazai kis-

és középvállalatok interjúalanyai szerint az értékesítési piacokon történt 

változások inkább negatívnak mondhatók, mintsem pozitívnak. Az 5-ös skálán 

mért válaszok átlaga 3,2 mind a helyi mind pedig a hazai piac tekintetében. A 

válaszadók egyharmada válaszolt semlegesen a kérdésben, szerintük ez a piac 

változatlan volt. 

4.2./10. tábla:, tábla: Értékesítési piacokon történt változások (%) 

Megnevezés Pozitív Változatlan Negatív Átlag 

Helyi piac 26,1 33,6 40,3 3.2 

Hazai piac 27,5 30,0 42,4 3.2 

Nemzetközi piac 35,4 43,6 21,0 2.8 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 



Bencze V . : K i s - és középvál la lkozások: Stratégia és vállalati kultúra 131 

A munkaerőpiacon történt változások tekintetében a jól képzett szakemberek 

kínálatát negatívabban ítélik meg az interjúalanyok, mint a segéd-és betanított 

munkások valamint a képzés előtt álló utánpótlás kínálatát. A kérdésben minden 

második felmért vállalat változatlannak tekintette a munkaerőpiacot. 

4.2./11. tábla: A munkaerőpiacon történt változások (%) 

Megnevezés Pozitív Változatlan Negatív Átlag 

Jól képzett szakemberek kínálata 19,0 49,1 31,9 3.2 

Segéd-és betanított munkások kínálata 29,6 51,1 19,3 2.9 

Képzés előtt álló utánpótlás kínálata 28,0 48,4 23,7 3.0 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

Összességében véve a beszerzési piacon történt változásokat ítélték meg a 

legpozitívabbnak a felmért cégek vezetői: a válaszadók csaknem fele gondolta 

úgy, hogy a nyersanyagok, a kereskedelmi áruk és a technológiák tekintetében 

1995-ről 1996-ra javult a helyzet. Az első, az értékesítési piacot elemző táblában 

szereplő adatokat összevetve a beszerzési piac adataival megállapíthatjuk, hogy 

annak a folyamatnak a tanujelei, hogy az erőforráskorlátos piacról a 
keresletkorlátos piacra tértünk át. Ezt a megállapítást támasztják alá a 

vevőkkel és a szállítókkal szembeni változásokat elemző adatok: a felmérést 

megelőző 12 hónapban a vevőkkel szemben a tárgyalási pozíció átlagosan 2,97 

volt, tehát inkább romlott, változatlan volt, a szállítókkal szemben azonban ez 

inkább javult. 
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4.2./12. tábla: A beszerzési piacon történt változások (%) 

Megnevezés Pozitív Változatlan Negatív Átlag 

Nyersanyagok és félkésztermékek 40,8 29,0 30,2 2.9 

Kereskedelmi áruk 42,9 36,7 20,4 2.7 

Technológiák (gépek, licencek, know-

how) 

53,8 35,5 10,7 2.5 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

A tőke- és pénzpiaci változások elemzésére áttérve megállapíthatjuk, hogy ezen 

a téren lévő változásokat ítélték meg a legnegatívabban a kis-és 

középvállalkozók. A felsorolt 12 tényező közül a legkedvezőtlenebbnek a 

kamatok és más tőkeköltségek változásait ítélték meg; súlyos a helyzet azonban a 

tőke felvétel lehetőségeivel kapcsolatban is: mindössze minden tizedik 

megkérdezett gondolta úgy, hogy a tőkefelvétel lehetőségei javultak. A kamatok 

kérdésében úgy tűnik, hogy a legtöbb vállalkozó érintett: alig több, mint minden 

tizedik megkérdezett ítélte úgy, hogy nincs változás. 

4.2./13. tábla:: Változások a tőke-és pénzpiacon 

Megnevezés Pozitív Változatlan Negatív Átlag 

Tőkefelvétel lehetőségei 9,7 24,4 65,8 3.9 

Tanácsadó szolgálat kínálata és 

minősége 

30,3 43,9 25,8 3.0 

Kamatok és más tőkeköltségek 5,4 11,8 82,9 4.2 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 
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4.2./14. tábla. A munkaerőpiaci változások cégméret szerint (%) 

Jól képzett szakemberek 

kínálata 

Segéd-és betanított 

munkások kínálata 

Képzés előtt álló 

utánpótlás kínálata 

Megne 

-vezés 

Pozitív Semle

ges 

Negatí 

v 

Pozitív Semle

ges 

Negatí 

V 

Pozitív Semle

ges 

Negatív 

1-9 20,4 47,6 32,0 30,3 47,5 22,2 23,0 42,0 35,0 

10-19 21,2 45,5 33,3 30,6 51,6 17,7 29,7 48,4 21,9 

20-49 14,2 51,3 34,5 28,7 47,2 24,1 25,2 50,5 24,3 

50-99 28,8 43,8 27,4 32,4 52,7 14,9 26,4 56,9 16,7 

100-
500 

15,8 52,7 31,5 27,8 55,6 16,7 33,6 46,9 19,6 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

A magyar kis-és középvállalkozások versenyhelyzetét 9 mutatóval 

értékeltük. A felmérésben résztvevő vállalatoktól azt kérdeztük, hogy érzékelt-e 

változásokat az utóbbi 12 hónapban a bel- és/vagy külföldi versenyben az árak, a 

minőség, a technológia terén, a kis vállalatok illetve a nagyvállalatok miatt, a 

belföldi és a külföldi vállalatok miatt; továbbá hogyan alakult a tárgyalási 

pozíciója a vevőkkel valamint a szállítókkal szemben. A mellékletben szereplő 

kérdőív 3. oldalán lévő 5-ös blokk indikátorait ötfokozatú skálán értékelték a 

válaszadók, ahol 

l=jelentősen élesedett 2=inkább élesedett 3=változatlan volt 4=inkább gyengült 5=jelentősen 

gyengült 

a tárgyalási pozícióval kapcsolatos válaszokat pedig a következő skálán 

jelölhették be: 

l=jelentősen romlott 2=inkább romlott 3=változatlan volt 4=inkábbjavult 5=jelentősen romlott. 

A feltett kérdések belföldi és külföldi piacokra vonatkoznak. 

Összességében elmondható, hogy a mintában szereplő vállalatok 95%-a válaszolt 

a hazai piacokkal kapcsolatos kérdésekre; a külföldi relációkban kevesebb volt az 

értékelhető vélemény: mindössze 60% töltötte ki az ide vonatkozó részeket. 



Bencze V . : Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 134 

Mindezekkel együtt úgy gondolom, hogy a külföldi relációra vonatkozó 300 

körüli mintaelemszám lehetővé teszi az elemzést. Érdekességként 

megjegyezhető, hogy ez a válaszadási ráta volt jellemző az 199l-es nyugat

európai felmérésre is. 

A versenyhelyzet elemzésekor a 4.2./14-es táblában az értékelhető adatok 

számtani átlagát szerepeltetjük, a továbbiakban pedig négy tényezőt emelünk ki : 

a belföldi árak, a belföldi minőség terén végbement változásokat, továbbá a 

vevőkkel és a szállítókkal szembeni pozíciókat megvizsgáljuk cégméret szerint 

is. 

A 3 alatti értékeket negatív fejlődésként illetve pesszimista értékelésként 

interpretáljuk, a 3-as érték felett pedig pozitív fejlődésnek vagy optimista 

értékelésnek fogjuk fel az adott tényező alakulását. 

Az alábbi táblázatban szereplő súlyozott számtani átlagokból látható, hogy 

az indikátorok többsége a 3-as érték alatt található. Ezek közül kiemelhető a 

legkisebb értékkel bíró ártényező, ahol a legkiemelkedőbben élesedett a verseny. 

Az árversenynél kevésbé élesedett a minőség terén bekövetkezett verseny, majd a 

technológia tényezője következett a sorban. A külföldi verseny terén a 

legkevesebb változást a minőség terén tapasztalták, ezt követte az árverseny, 

majd a technológia területén bekövetkezett változás. A cégméret tekintetében 

elmondható, hogy a nagyvállalatok erősebb versenyt indukáltak hazánkban, mint 

a kisvállalatok. 

A tárgyalási pozíció tekintetében levonható az a következtetés, hogy a 

vevőkkel szembeni tárgyalási pozíció a vizsgált időszakban a változatlan 

kategóriába sorolható, vagy egy kissé romlott, ugyanakkor a szállítókkal 

kapcsolatos tárgyalási pozíció inkább javult. Ugyanez a trend igaz a külföldi 

relációra is. 
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4.2./15. tábla: Változások a verseny terén 

Megnevezés belföldön külföldön 

árak terén 1,94 2,12 

Minőség terén 2,37 2,09 

Technológia terén 2,60 2,36 

Kisvállalatok miatt 2,36 2,77 

Nagyvállalatok miatt 2,91 2,76 

Belföldi vállalatok miatt 2,64 2,83 

Külföldi vállalatok miatt 2,48 2,47 

Vevőkkel szemben 2,97 3,01 

Szállítókkal szemben 3,15 3,17 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

A belföldi piacok tekintetében kiemelt négy változó esetében megállapítható, 

hogy a cégméret szerint nem találtunk akkora különbségeket, mint az várható 

volt. A belföldi árak terén a legkisebb cégek: az 1-9 alkalmazottal dolgozók 

csaknem ugyanúgy érzékelték a változásokat. A minőség vonatkozásában 

lámaüink némi különbséget: a több alkalmazottal dolgozó cégek (50-99 valamint 

100-500 fő) vezetői szerint ezen a területen jobban élesedett a verseny, mint az 1-

9 főt foglalkoztató interjúalanyok szerint. 

A vevőkkel szembeni tárgyalási pozíció terén is láthatjuk, hogy a cégméret 

szerinti vizsgálat szerint nem tapasztaltunk szignifikáns eltérést. így történt ez a 

szállítókkal szembeni alkupozíció tekintetében is; bár itt a nagyobb vállalatokkal 

szemben a kicsik inkább javulást érzékeltek, de ez a különbség nem túl jelentős. 
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4.2./16. tábla: A cégméret szerinti különbségek a kiemelt változók tekintetében 
belföldön 

Méret Változások a Változások a Változások a Változások a 
belföldi árak minőség terén vevőkkel sz. szállítókkal 
terén alkupozícióban szembeni 

alkupozícióban 

1-9 1,98 2,52 3,01 3,12 

10-19 1,76 2,39 2,89 3,17 

20-49 1,88 2,41 3,01 3,23 

50-99 2,10 2,28 2,86 3,17 

100-499 1,96 2,27 3,01 3,08 

Forrás: INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

Összességében véve elmondható, hogy a verseny terén a felmért kis- és 

középvállalkozások 1995-ről 1996-ra élesedő versennyel kellett, hogy 

szembenézzenek. Nem mondható el egyértelműen, hogy ennek mértéke a hazai 

vagy pedig a nemzetközi piacon volt erősebb, hiszen egyes tényezők szerint a 

magyar piac változott gyorsabban (árak), más indikátorok szerint pedig a 

nemzetközi piac (minőség, technológia). A vevőkkel szembeni tárgyalási pozíció 

mind a nyugati mind pedig a hazai relációban romlott, bár külföldön kevésbé. A 

szállítókkal szembeni alkupozíció egyöntetűen kedvezőtlenül alakult. 
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4.3. Vállalati kultúra a magyar kis-és középvállalkozásoknál 

4.3.1. A hazai vállalati kultúra trendjei 

Hazánkban az 1990-es éveket jellemző vállalatalapítási láz eredményeként 

megindult egy egészségesebb vállalati méretstmktúra kialakítása. Az átalakulási 

folyamat során számos, hazánkban eddig ismeretlen menedzsmentet érintő kérdés 

merült fel. Az 1980-as évek végéig a vállalati kultúrával kapcsolatban az 

ismeretek hiánya volt jellemző. A vállalatok nem rendelkeztek megfelelő 

szabadsággal, a belső viselkedési szabályokat, értékrendet a külső 

érdekviszonyok határozták meg. Ez az ún. szocialista kultúra beépült az emberek 

mindennapjaiba, gondolkodásába. A 90-es években ennek létalapja fokozatosan 

megszűnt; egyes magatartásformák, beidegződések azonban tovább élnek. 

A külső társadalmi közeg megváltozásával eltűnőben vannak a kívülről 

diktált értékek, elvárt kultúraelemek. Ennek ellenére a viselkedési szabályokban, 

normákban a régi kritériumok egyes vállalatoknál még tovább élnek, hiszen a 

vállalati kultúra kialakítása, változtatása hosszas folyamat. Bár makrogazdasági 

szinten már megindult a nagy monopóliumok "feldarabolása", privatizálása, a 

folyamat azonban még korántsem tekinthető befejezettnek. A piaci átalakulás 

bizonytalansága, a kormány gazdaságpolitikájának szüntelen változtatása a 

vállalatvezetőkben bizonytalanságot idéz elő. A jelentős külföldi tőkével 

rendelkező vállalatok nem csupán a magyar piacon versengenek, hanem komoly 

külföldi kultúrával is szembe kell nézniük, s ez megfelelő kényszerítő erő lehet a 

rugalmasabb kultúra kialakításához. Meg kell említeni azonban, hogy a külföldi 

partnerek sokszor nem veszik figyelembe a helyi kultúra sajátosságait. 
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A fenti okok miatt kiforrott vállalati kultúráról nem beszélhetünk. A 

vállalatok vezetőinek lehetnek a vállalat átalakulása előtti időből magukkal hozott 

vezetési elképzeléseik (és vannak is, mint az interjúk mutatták), begyakorlott 

módszereik, amiket részben, egészben tovább akarnak vinni. Sok fiatal vezető az 

új cég létrehozásával vált első számú menedzserré. Nekik inkább többé-kevésbé 

kialakult értékítéletük van és elképzelésük arról, milyenné is szeretnék formálni 

vállalatukat. 1 5 7 

157 Borgulya Istvánné: Üzleti kommunikáció kultúrák találkozásában, JPTE, Pécs, 164. p. 
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4.3.2. A kis-és középvállalkozások vállalati kultúrája 

A fenti kérdések feltárása kapcsán először bemutatom a válaszadó menedzserek 
fontosabb adatait nemek a kor szerinti megoszlás tekintetében, továbbá néhány 

gondolat erejéig kitérek a képzési és oktatási hátterük és a szakmai gyakorlatuk 

leírására. A továbbiakban pedig feltérképezem a vizsgált vállalatok 

menedzsereinek értékrendjét, kultúráját. 

4.3./0. tábla: A válaszadók kis-és középvállalati vezetők főbb adatai 

Megnevezés magyar mintaO) európai minta(2) 

Nemek szerinti megoszlás 

Nők 20 9 

férfiak 80 91 

Kor szerinti megoszlás 

16-25 évesek 2,3 2,5 

26-35 16,1 18,2 

36-45 38,3 33,2 

46-55 38,8 31,9 

56-65 3,9 12,8 

66- 0,6 1,4 

Gyakorlati idő 19 19 

Külföldön eltöltött hetek száma 8 12 

Forrás: 

( 1 ) STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 140 

A megkérdezett nyugati menedzserek átlagéletkora 44 év, akik átlagosan 23 

évesen fejezték be főfoglalkozásban végzett tanulmányaikat, ugyanezek az 

adatok a magyar mintában 43 év, illetve 24 év. A két mintában megegyezik az 

átlagos gyakorlati idő, mely 19 év. Az utóbbi három évben átlagosan a nyugati 

menedzserek 12 hetet töltöttek külföldön, míg a magyarok mindössze 8 hetet 

voltak távol hazánktól, mely adat a leginkább a svéd és belga megkérdezettek 

válaszait tükrözik, hiszen ők csupán 10 hetet töltöttek külföldön - szemben a brit 

menedzserekkel, akik átlagosan 20 hétre utaztak el. 

A menedzserek egyes értékeit és attitűdjeit hat pár állítással vizsgáljuk meg. 

1. Az állami és szakmai szervezetekhez való attitűd 

2. Változtatási készség 

3. Tervezés és adminisztráció 

4. Tradícióhoz való viszony 

5. Ön-image és alkalmazottakhoz való viszony 

6. Családhoz és az üzlethez való viszony. 

Minden értékdimenzióhoz két indikátor tartozik. 

Az ötfokozatú Likert-skála a következőképpen értelmezendő: 

l=egyáltalán nem értek egyet vele 5=teljesen egyetértek. 

A vizsgált állítások az alábbiak: 

la. Az állam nem korlátozhatja a szabad piaci törvényeket, még állami 

támogatási politikával sem. 

lb. A szakmai szövetségeknek és hasonló szervezeteknek kizárólag 

tagjaik támogatásával kellene foglalkozniuk. 

2a. A változásokat feltétlen el kell kerülni egy vállalatnál. 

2b. Egy vállalatnak nem kellene a honi régiókat elhagynia. 

3 a. A munkaköröket világosan el kell határolni egymástól és pontosan le 

kell írni. 

3b. Jobb, ha terveznek a vállalkozók és nem intuícióikat követik. 
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4a. A vállalatoknak csak jól bevált mukafolyamatokat és termelési 

technikákat kellene bevezetniük. 

4b. Kis vállalatoknak nem kellene habozniuk nagyokkal üzleti 

kapcsolatot fenntartani. 

5a. A kis- és középméretű vállalatok vezetőinek személyesen kell 

felelniük valamennyi beosztott alkalmazásáért. 

5b. A vállalati vezetőknek etikus magatartást kell tanúsítaniuk. 

6a. Családi vállalkozásoknál a vezetésnek a család kezében kell 

maradnia. 

6b. A vállalat előbbre való a családnál. 

1. Az állami és szakmai szervezetekhez való attitűd 

A kérdőív értékelésekor a - könnyebb áttekinthetőség érdekében - az ötös Likert-

skálát összevontuk három fokozatúvá; így az l-es, 2-es értékeket tekintsük "nem 

ért egyet" értéknek, a hármast "határozatlannak" a 4-es, 5-öst pedig "egyetért" 

véleménynek. A továbbiakban minden állítást az új skála használatával mutatunk 

be. Azokra az európai országokra nem közlünk adatokat, amelyekben nincsenek 

vagy nem szignifikánsak a különbségek. 

Az la. táblában "Az állam nem korlátozhatja a versenyt még ösztönző 

alkalmazása révén sem" kérdés vizsgálatával értékeljük a vállalkozók attitűdjét a 

szabad piacok tekintetében. Általában véve elmondható, hogy az EU tagállamok 

válaszadóinak többsége előnyben részesíti a szabad piacokat, habár a 

vállalkozók/menedzserek kb. egyötöde nem tekinti az állami beavatkozást 

problémának. A válaszadók 15%-a határozatlan a kérdésben. A magyar mintában 

kimagaslóan nagy, 32% a "nem ért egyet" választ adók aránya, az állítással 

csupán minden második vállalkozó ért egyet. 
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4.3./la. tábla: "Az állam nem korlátozhatja a szabad piaci törvényeket, még 
állami támogatási politikával sem" 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 32% 16% 52% 

Svédországi^) 17% 13% 70% 
Norvégiai^) 22%> 20% 58% 
Átlagi 2 ) 18% 15% 67% 

( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Instimte Report 1993-01 

A következő kérdés a szakmai szervezetek és hasonló testületek céljára 

vonatkozott. A válaszok alapján elmondható, hogy ezek a szervezetek 

egyértelműen a tagok hasznára kell, hogy működjenek. Ezen a véleményen van a 

válaszadók 66%-a, mely megegyezik a magyar mintában szereplő igenlők 

arányával; a norvégek és a finnek csaknem egyharmada nem foglal állást a 

kérdésben. 
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4.3./lb tábla: "A szakmai szövetségeknek és hasonló szervezeteknek kizárólag 
tágjaik támogatásával kellene foglalkozniuk" 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 20% 13% 67% 
Ausztriai) 5% 9% 86% 
Finnországé) 16% 28% 56% 

Norvégia i ) 29% 27% 44% 
Átlag(2) 15% 19% 66% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

2. Változtatási készség 

Schumpeter szerint a változtatási készség és az innovativitás az elsődleges 

vállalkozói tulajdonság. 

A kérdéssel egyértelműen nem ért egyet a többség. Az osztrákok és a 

belgák nagyobb arányban határozatlanok, mint a többi csoport. Érdekes 

megjegyezni, hogy minden tizedik osztrák és belga előnyben részesíti a 

változtatás hiányát. 

A hazai felmérésből legegyértelműbben kivilágló ismérv a vezetők, 

vállalkozók változtatásokra való hajlandósága, mely egybecseng a korábban 

felmért adatokkal, ugyanis a magyar STRATOS kutatás keretében is feltűnően 

sokan - a megkérdezettek 99%-a - vallották a változtatások szükségét. Ez a 

felfogásuk következetesen kiderül a közvetetten kapcsolódó kérdéscsoportokra 
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adott válaszokból is: nem terveznek hosszú távra és nem terveznek részletekbe 

menően. Ez a tény természetesen a bizonytalan és gyakorta változó feltételekkel 

is magyarázható, de mindenképpen jelzi, hogy a vezetők eleve számolnak a 

változtatások szükségességével, és nem zárkóznak el előle. Az innovációt 

többségükben kockázatosnak tartják, a vállalat függetlenségét nem is adnák föl az 

innováció érdekében, de a megújítást, az új eljárásokat igenlik. Nyilván csak az 

ilyen alapállású cégek képesek fennmaradni a nagy alkalmazkodó képességet 

kívánó körülmények között. Meg kell még jegyezni, hogy feltűnően kevés -

mindössze 4%- a határozatlanok aránya. 

4.3./2a tábla: M A változásokat feltétlen el kell kerülni egy vállalatnál". 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarország 93% 4% 3% 

Hollandia 95% 4% 1% 

Ausztria 72% 19% 9% 

Belgium 70% 19% 11% 

Átlag 86% 10% 4% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

A válaszadó menedzserek 70%-a nem ért egyet azzal, hogy a cég maradjon abban 

a régióban, ahol alapították. Habár hogyha összevonjuk a "határozatlan" és az 

"egyetért" rovatokat, akkor a válaszadók egyharmada előnybe részesíti azt a 

megoldást, hogy a hazai régióban maradjon a cég. A magyar válaszadók nagyobb 

arányban gondolták úgy, hogy az állítással nem értenek egyet, mint a nyugati 

átlag. Az európai válaszadók közül csupán a belgák vallották hasonló arányban 

ugyanazt a nézetet, bár ők is alatta maradnak a magyar 80%-nak. 
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4..3./2b tábla: "Egy vállalatnak nem kellene a honi régiókat elhagynia ". 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 80% 6% 14% 
Belgiumé) 78% 14% 8% 
Norvégiáé) 62% 23% 15% 

Átlagé) 70% 18% 12% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

3. Tervezés és adminisztráció 

A következő két állítás mind a kreatív-dinamikus elemeket, mind pedig az 

adminisztratív-végrehajtási elemeket elemzi. 

A részletes munkakörtervezéssel kapcsolatban egyenlő számban értenek 

egyet, illetve vetik el azt. A határozatlanság nagyobb a svédeknél és az 

osztrákoknál, mint más országokban. Talán jobban látják a flexibilitással és 

adaptációval kapcsolatos veszélyeket, és ebből következően szükségesnek ítélik 

meg a részletes munkaköri leírásokat. A következő két állítás vizsgálatakor nyert 

magyarországi felmérés konzisztens képet mutat: hazánkban jelentősen több kis-

és középvállalkozó gondolja úgy, hogy a munkaköröket világosan el kell 

határolni egymástól. A tervezést legnagyobb arányban igenlő belgák mögött 

mindössze 2%-kal maradnak el a magyarok. 
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4.3./3a tábla: "A munkaköröket világosan el kell határolni egymástól és pontosan 
le kell írni" 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 28% 8% 64% 
Norvégiai ) 34% 10% 56% 
Ausztriai) 40% 23% 37% 
Svájc(2) 50% 19% 31% 
Átlag(2) 44% 14% 42% 
( l ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Interaationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

4.3./3b tábla: "Jobb, ha terveznek a vállalkozók és nem intuícióikat követik " 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországa) 12% 17% 71% 
Belgium(2) 15% 12% 73% 
Ausztria(2) 15% 22% 63% 
Svájc(2) 32% 25% 43% 
Svédország(2) 59% 15% 26% 
Átlag(2) 33% 17% 50% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 
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Az aktív tervezést a válaszadók fele preferálja. Emögött az adat mögött azonban 

érdekes nemzeti különbségek húzódnak meg. Míg a svédek csupán egynegye 

favorizálja a tervezést, a belgák (73%) és az osztrákok többsége (63%) előnyben 

részesíti azt. A STRATOS kutatási eredményekből is kitűnik, hogy a tervezés, 

intuíció illetve improvizáció a vezetés tárgyában a magyar vállalatvezetők és 

vállalkozók is a tervezés elvét vallják. Háromnegyed részük véli, hogy kell a terv, 

legalábbis rövid távra, 1-3 évre. A részletes terv készítését azonban ugyanennyien 

ellenzik. Tehát rugalmas és rövid távú tervezési szemlélet uralkodik. Erre a 

kérdéskörre még visszatérünk a stratégia és a vállalati kultúra kapcsolódási 

pontjait feltáró 4.4-es alfejezetben. 

4. Tradícióhoz való viszony 

Az adminisztratív és a produktív technológiákat mérő indikátor érdekes 

betekintést ad a "határozatlan" reakciókba. Feltűnően magas a "nincs vélemény" 

kategória aránya Ausztriában, Svájcban és Belgiumban ennél a kérdésnél. A 

kérdésben a magyar vélemények erősen megoszlanak. 

Az adatokból kitűnik, hogy a belgák és a hollandok a tesztelt rendszereket 

részesítik előnyben az irodában és a termelésben. Nem minden ország fogadja el 

ezt a nézetet. Ez egy kissé különös vélemény, azonban új megoldásokat igénylő, 

változó helyzetekben elfogadható. 
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4.3./4a tábla: "A vállalatoknak csak jól bevált munkafolyamatokat és termelési 
technikákat kellene bevezetniük." 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 
Magyarországi 1) 36% 15% 49% 
Hollandiáé) 17% 10% 73% 
Belgiumé) 12% 19% 69% 

Finnországé) 49% 14% 37% 

Ausztriáé) 42% 26% 31% 

Norvégiáé) 58% 14% 28% 

Svájcé) 52% 24% 24% 

Svédországé) 71% 15% 14% 

Átlagé) 43% 17% 40% 
( l ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

A kis-és középvállalkozások a nagycégekre üzleti lehetőségekként tekintenek, 

ebből következően a kérdésre adott válaszok pozitív attitűdöt tükröznek. Hazánk 

menedzsereinek véleménye leginkább a norvég válaszadók elgondolásait tükrözi: 

69% ért egyet azzal, hogy üzleti kapcsolatot kell fenntartani a nagy cégekkel, ez 

az arány 12%-kal alacsonyabb az európai átlagnál. 
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4.3./4b tábla: "Kisvállalatoknak nem kellene habozniuk nagyokkal üzleti 
kapcsolatot fenntartani". 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 16% 15% 69% 
Svédországé) 4% 11% 85% 
Norvégiai ) 17% 13% 70% 

Át lagé) 8% 11% 81% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

< 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

5. Ön-image és alkalmazottakhoz való viszony 

Feltehetjük a kérdést: a személyes felelősség milyen szerepet játszik a kis-és 

középvállalkozások menedzselésében? Az általános kép azt mutatja ebben a 

kérdésben, hogy a kis cégeknél a menedzserek többsége dönt minden kérdésben. 

Következésképpen a válaszadók 59%-a egyetért a kijelentéssel. A belgák értenek 

egyet a leginkább, a svájci menedzserek pedig megosztottak a kérdésben. 

Például az osztrákok között nagy számban vannak határozatlanok, amely 

szintén azt mutatja, hogy kételkednek a hierarchikus gondolkodásban továbbá, 

hogy megítélésük szerint a delegált döntések személyzeti kérdésekben 

sikeresebbek. 

A magyar vélemények az európai átlagot teljes mértékben tükrözik ebben 

a kérdésben. 
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4.3./5a tábla: "A kis- és középméretű vállalatok vezetőinek személyesen kell 

felelniük valamennyi beosztott alkalmazásáért". 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 0 26% 14% 60% 
Belgiumé) 6% 13% 81% 
Ausztriáé) 21% 23% 56% 

Svájcé) 43% 13% 44% 

Átlagé) 26% 15% 59% 

(!) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

(2) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. AJ. Haahti. Institute Report 1993-01 

Az 5b táblában látható, hogy a menedzserek többsége annak a véleménynek ad 

hangot, hogy a menedzsereknek az etikai alapelveket számításba kell venniük a 

viselkedésük során. A legtöbb cég esetében etikai kódexet iparági szinten 

fogalmaznak meg, néhány esetben pedig a cégek szintjén készítik el. Érdemes 

megjegyezni, hogy a finnek 10%-a, a svédek 14%-a nem ért egyet az állítással. 

Az etikai alapelvek tekintetében szintén figyelmet kell fordítani a 

"határozatlan" válaszokra: átlagosan hat vállalkozóból egy, Svédországban több 

mind egy a négyből kételkedik abban, hogy mit lehet "fair"-nek és "unfair"-nek 

minősíteni különböző helyzetekben. A kérdés vizsgálatakor a magyar adatokból 

kitűnik, hogy feltűnően kevés az egyet nem értők és a határozatlanok aránya. Az 

állítást igenlők 97%-os aránya jóval magasabb, mint az átlag, továbbá érdekes 

megfigyelés, hogy az etikus magatartást legfontosabbnak tulajdonító belgáknál 

10%-kal több menedzser értett egyet ebben a kérdésben. 
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4.3./5b tábla: "A vállalati vezetőknek etikus magatartást kell tanúsítaniuk." 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 1% 2% 97% 
Belgiumé) 2% 12% 86% 
Norvégiáé) 3% 13% 84% 
Hollandiai 2) 3% 14% 83% 
Svájcé) 4% 17% 79% 
Finnországi 2) 10% 14% 76% 

Ausztriai 2) 3% 23% 74% 

Svédországi 2) 14% 29% 57% 

Átlagé) 6% 18% 76% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

6. Családhoz és az üzlethez való viszony 

A 6a tábla elemzésekor érdemes megjegyezni, hogy az alkalmazott 

menedzsmentet nem fogadja el a válaszadók egynegyede (27%). Szintén 

figyelemre méltó, hogy egymásnak szöges ellentéte a norvég és az osztrák 

vélemény ebben a kérdésben. A norvég válaszadók ellenzik az állítást az esetek 

többségben, ugyanakkor az osztrákok több, mint fele egyetért az állítással, holott 

a harmaduk határozatlan véleményen volt. A megkérdezettek 17%-a nem ért 

egyet az állítással, 64% pedig helyesel, amely jóval magasabb arányt mutat, mint 

az európai átlag. 
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A magyar menedzserek véleménye leginkább az osztrákokéhoz hasonlít. Míg az 

európai interjúalanyok egyötöde ért egyet azzal, hogy az üzlet fontosabb, mint a 

családi élet, a magyar válaszadók csupán 11%-a helyesel. Feltűnően magas 

hazánkban az egyet nem értők aránya, mely a finn és a norvég véleményekhez 

közelít a legjobban. A svájciak 13%-a, a belgák 26%-a ért egyet ezzel az 

állítással. Figyelemre méltó a határozatlan válaszadók száma. 

A méret szerinti elemzés fontos összefüggésre mutatott rá: minél nagyobb 

a vállalkozás, a menedzsment annál kisebb része maradhat a család kezében. 

4.3./6a tábla: "Családi vállalkozásoknál a vezetésnek a család kezében kell 
maradnia" 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 17% 19% 64% 

Norvégiáé) 74% 18% 8% 
Ausztriáé) 17% 29% 55% 

Átlagé) 47% 26% 27% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 
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4.3./6b tábla: "Az üzlet előbbre való a családnál." 

Megnevezés Nem ért egyet határozatlan egyetért 

Magyarországi 1) 65% 24% 11% 

Finnországi 2) 65% 18% 17% 

Norvégiai 2) 61% 19% 20% 

Svájci 2) 56% 31% 13% 

Ausztriai 2) 54% 32% 14% 

Hollandiai 2) 53% 22% 25% 

Svédországi 2) 53% 22% 25% 

Belgiumi 2) 48% 26% 26% 

Átlagi 2 ) 55% 25% 20% 
( 1 ) INTERSTRATOS kutatás adatainak elemzése, 1996 

( 2 ) INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European Small and Médium 

Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 

A hazai kis- és középvállalkozások vállalati kultúrájának összefoglaló 

elemzésekor nehéz dolgunk van. A további kutatási adatok bemutatását 

megelőzően egy kissé leegyszerűsített képet vázoltam fel: 

• a hazai és a nyugati válaszadók képzési háttere, gyakorlatban eltöltött ideje, 

kormegoszlása nagyon hasonlít egymáshoz, 

• a nemek szerinti megoszlás tekintetében elmondható, hogy a magyar mintában 

több mint kétszer annyi nő szerepel, mint a nyugatiban, 

• nagyon erős a magyar menedzserek innovációs készsége, változtatásokra való 

hajlandósága, 

• hazánk kis- és középvállalkozói között erősek az adminisztratív-végrehajtási 

elemek: szerintük a munkaköröket világosan el kell határolni egymástól, 

továbbá a tervezést érdemes előnybe részesíteni az intuícióval szemben 

• az etikus magatartást fontosnak tartják, 

• menedzsereink a családot előtérbe helyezik az üzlethez képest, ez a vélemény 

valószínűleg a nők nagyobb arányából adódik. 
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A fenti képet a továbbiakban részletezni valamint árnyalni fogom. Ehhez 

segítségemre lesz az, hogy a kisvállalkozásokat nem egy homogén csoportként 

kezelem, hanem két markáns csoportot különítek el: a menedzser vállalkozásokét 

és a családi üzletekét. 
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4.3.3. A menedzser-vállalkozások és a családi üzletek összehasonlítása 

A STRATOS kutatási58 során nyert adatokból kitűnik, hogy összehasonlítva a 

"menedzser-vállalkozásokkal" a "családi üzletek" specifikus és statisztikailag 

szignifikáns tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek részben erősségnek, részben 

pedig gyengeségnek minősíthetők. 

Az adatok tanúsága szerint a családi üzletek nagyobb fontosságot tulajdonítanak 

a következő sikertényezőknek, mint a menedzser-vállalkozások: 

Hírnév, helyi image és személyes kapcsolattartás 
Kreativitás 
Pénzügyi erősség 
Rugalmasság 

Adminisztráció 

A menedzser-vállalkozások esetében - összehasonlítva a családi üzletekkel -

sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a vállalkozók és az alkalmazottak általános 

képzésére és a nyelvekre. 

A családi vállalkozások értékrendszerének és attitűdjei - összehasonlítva a 

menedzser-vállalkozásokkal - a következőkben térnek el egymástól 
szignifikánsan: a családi üzletek kevésbé készek a változásra. Ez a fajta 

konzervativizmus és kockázatkerülés érthető, ahol bizonyos értékek, mint pl. a 

család jó hírneve vagy a régi családi hagyományok egyik generációról a másikra 

öröklődnek. 

1 5 8 Összehasonlítás alapja: Donckels, R. and Fröhlich, E . , Sind Familienbetriebe wirklich anders? in: 
Internationales Gewerbearchiv, H.4, 1991, St. Gallen-Berlin, p219ff. 
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4.3.11. tábla: "A családi tulajdonlású üzleteknél a menedzsment a család kezében 

kell, hogy maradjon" 

Megnevezés nem ért egyet határozatlan egyetért 

Családi vállalkozás 40 24 36 

Menedzsment 

Vállalkozás 

60 30 10 

A határozatlan válaszok nagy száma további kutatás szükségességét jelzi. 

A nyugati ESÍTERSTRATOS kutató csoport több változót is felhasznált a 

vállalkozások csoportosítására, melyek a következők: 

A. Sikertényezők, mint: 

1. hírnév, helyi image és személyes kapcsolattartás 

2. költségszint 

3. pénzügyi erősségek 

4. kapcsolatok az ügyfelekkel 

B. Külföldi tevékenységek, úgymint: 

1. import 

2. export ügynökökön keresztül 

3. közvetlen export 

4. közvetlen beruházások és 

C. A fent felsorolt értékítélettel kapcsolatos állítások. 

A klaszteranalízis elméleti alapját a Spann (1933), Heinrichs (1957) és Ornstein 

(1976) által feltett hipotézis nyújtotta, mely szerint a vállalkozóknak két típusát 

különböztethetjük meg: dinamikus-kreatív és adminisztratív-végrehajtó. Ezt a 

hipotézist korábban már tesztelték (Fröhlich és Pichler 1988), melynek 

eredményeként a következő csoportokat különböztették meg: Úttörők, 

Sokoldalúak és Rutinosok. 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 157 

A klaszteranalízisek korábbi eredményei plauzibilisek - még a STRATOS 

kutatási eredményekkel összehasonlítva is - : az iparágak tekintetében mint pl. az 

élelmiszeripar tipikusan a "Rutinosok" szektora, míg az internacionalizálódás felé 

orientáció - a legtöbb szektorban viszonylag nagyarányú "Sokoldalú" vállalkozót 

számlál (lásd melléklet, 4.3./8. tábla). Az országok tekintetében például Ausztria 

és Finnország rendelkezik a legnagyobb, illetve a legkisebb számú "Rutinossal". 

A méretkategóriákat illetően minél nagyobb az üzlet, annál gyakrabban 

tapasztalható, hogy sokkal inkább alkalmaznak funkcionális specialistákat, mint 

pl. könyvelőket. 

A sikertényezők tekintetében a "Rutinosok" a legnagyobb fontosságot a 

következő tényezőknek tulajdonították: 

• hírnév, helyi image és személyes kapcsolatok 

• alacsony költségszint 

• pénzügyi erősség és 

• ügyfélkapcsolatok. 

A "Sokoldalúak" nagyobb fontosságot tulajdonítanak a technológiának. 

A képzés és a tréning területén, beleértve az információt és a konzultációt, 

különös tekintettel a nemzetközi tevékenységekre nyilvánvalónak bizonyult, 

hogy a "Sokoldalúak" vesznek igénybe legtöbbször ilyen jellegű külső 

szolgáltatásokat. Ennek feltételezhetően az a magyarázata, hogy az 

internacionalizációnak és a kooperációs stratégiáknak nagyobb a fontossága a 

"Sokoldalúak" között. 

A nemzetközi tevékenységekkel sokkal gyakrabban foglalkoznak a 

"Sokoldalúak", mint az "Úttörők", a legkevesebbet pedig a "Rutinosok". Ez még 

nyilvánvalóbb a következő esetekben: 

• külföldi szállítótól történő direkt import 

• külföldről ügynökön keresztüli export 

• közvetlen export az ügyfeleknek külföldre; és végül 

• közvetlen beruházások vagy leányvállalat külföldön. 

A kooperáció tekintetében 49 indikátorból 4 esetben múlták felül az 

"Úttörők" a "Sokoldalúakat". A kooperáció 27 indikátoránál, beleértve néhányat 

a külföldi partnerekkel és a külföldi országokkal, a Sokoldalúak nagyobb 

gyakoriságot mutattak. 
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Arra a következtetésre jutottunk, hogy a következő öt érték és attitűd 

mutatja a legszignifíkánsabb különbséget a 12 indikátor közül, mely egyben 

alátámasztja a két alaptípus hipotézisét: 

• A cég ne hagyja el azt a régiót, ahol alapították. 

• A munkaköröket részletesen le kell írni. 

• Az üzleti életben a változásokat mindenképpen el kell kerülni. 

• A menedzsereknek inkább tervezni kell, mint az intuícióra hagyatkozni 

• A cégeknek bevált eljárásokat és termelési technikákat kell 

alkalmazniuk. 
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4.4. A stratégia és a vállalati kultúra kapcsolódási pontjai a magyar 
kis-és középvállalkozásoknál 

Mint már azt a 2.4.-es fejezetben is számbavettük, a stratégia és a vállalati kultúra 

kapcsolódási pontjait számtalan dimenzióban lehet vizsgálni. Egy adott cég 

stratégia-kialakítására és megvalósítására a kultúra többféleképpen is hat. 

Természetesen a kultúra is befolyást gyakorol a stratégiára. Ezt a bonyolult 

kapcsolatrendszert néhány bevezető gondolatot követően a 4.4./2. ábrán 

szintetizáltam. 

Elsőként felsorolásszerűen vegyük számba, hogy a stratégiakialakítási 

folyamatban a vállalati kultúra mely dimenzióit kell figyelembevennünk! A 

stratégiai elemzés soha nem értékmentes: az új lehetőségek feltérképezése iránti 

szemléletet befolyásolják a tradicionális szokások, "bevált" utak, valamint a 

kognitív faktorok (normatív vagy pragmatikus). 

A korábban alkalmazott és abban a kontextusban jól működő 

feltételezések idővel érvényüket veszthetik, hiszen a stratégia nem statikus, 

hanem dinamikus kategória. Ennek ellenére a menedzserek többsége a múltban 

"bevált" módszerekben, eljárásokban bízik. Számtalan magyar cég gondolkodik 

úgy, hogy a körülöttük lévő környezet nem befolyásolható, tehát nem érdemes 

foglalkozni a stratégia kialakításával. A stratégiaalkotás tekintetében említést kell 

tennünk a felmerülő etikai kérdésekről. A társadalom iránti felelősség a legtöbb 

cég víziójában megjelenik többek közt a környezetvédelem, különböző 

szponzori, karitatív tevékenységek ellátása formájában. 

A lehetőségek és a fenyegetések szelektív felfogása a szervezetek 

stratégiai választásait nagymértékben befolyásolják. Korábban volt szó az egyes 

nemzeti kultúrákban mutatkozó különbségekről. A Xavier Gilbert és Péter 

Lorangel59 által írt cikk sugallta, hogy még a nyugati világon belül is 

meglehetősen nagy eltérések tapasztalhatók e téren. Például a franciák 

elméletiesebbek, az amerikaiak pedig pragmatikusabbak. A japánok az 

i : > y Xavier Gilbert-Peter Lorange: National Approaches to Strategic Management - A Resource-based 
Perspective, International Business Review, 4/1994 (Special Issue), 411-423. p. 
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intuícióban bíznak és szerintük a nyugaton alkalmazott technikák és modellek 

leegyszerűsítik a valóságot. 

A stratégiaalkotás során központi szerepet játszanak a hatalmi viszonyok. 
A probléma még bonyolultabbá válik, ha nem csupán a belső érdekcsoportok, 

szubkultúrák szempontjait tekintjük, hanem bekapcsoljuk a külső érdekeltek 

stratégiára hatást gyakorló (részvényesek, fogyasztók/ügyfelek, beszállítók, 

versenytársak...) csoportjait is. A belső szakmai szubkultúrák érdekeikkel 

egyezően eltérően próbálják a versenyelőnyt elérni. A termelési osztály reakciója 

a termelés maximalizálása, a K+F osztály új termékek kifejlesztésével rukkol elő, 

a marketing pedig egy fogyasztóorientált megoldást tart üdvözítőnek. A másik 

érdekcsoporttal kapcsolatban pedig elmondható, hogy a részvényesek rövid távú 

érdekeinek figyelmen kívül hagyása általában pozitívan hat a vállalat hosszú távú 

eredményességére. A fogyasztók illetve ügyfelek - mint a vállalat termékeinek 

referencia csoportjainak - igényét, szükségleteit soha nem szabad szem elől 

téveszteni. Tehát a kultúrának minden jelentős érdekeltet támogatnia kell. 

A másik nagy problémakört a stratégia megvalósítása képviseli. A 

szervezeti kultúra tárgyalásakor megválaszolható az a kérdés, hogy a cégek egy 

része miért sikeres a stratégia megvalósítása során, mások pedig miért 

gyengébbek. A kultúra feltérképezésével és szükség szerinti alakításával a 

szervezetek menedzselését hatékonyan meg lehet oldani a stratégiai változások 

időszakában. Korábban már utaltunk rá, hogy a kultúra egyrészt hatékony eszköz, 

ugyanakkor potenciális korlát is, melynek nem megfelelő kezelése meggátolja a 

stratégia megvalósítását. 

A stratégia megvalósítása során számolni kell kulturális ellenállással A 

kulturális kockázat bizonyos foka összefüggésben van az adott szervezet 

stratégiájával. Ennek értékelésére Stanley DavislőO egy háromszor hármas 

mátrix használatát javasolja, melynek két dimenzióját különbözteti meg. Egyrészt 

függőlegesen szerepelteti azt a kérdést, hogy mennyire szolgálják az egyes akciók 

a stratégia sikerét. Másrészt pedig azt a problémát veszi górcső alá, hogy az egyes 

lépések mennyire illeszkednek a napi kultúrához. Ennek megválaszolásához a 

következő momentumokat kell végiggondolni: Milyen mértékű változás 

1 6 0 i .m. 15. p. 
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következik be a kulcsfeladatokban? Mennyire adaptálható a kultúra? Mennyire 

alkalmas a menedzsment a feladat végrehajtására pl. a szakértelem megfelelő-e? 

Az adott akció az elfoghatatlan, menedzselhető vagy az elhanyagolható kockázat 

kategóriába sorolható. 

A kockázat minimalizálásához többféleképpen juthatunk el. Amennyiben a 

megfogalmazott stratégia létfontosságú a szervezet sikeréhez, de a kultúra nem 

fogadja be ennek végrehajtását, akkor a kultúra megváltoztatására van szükség. 

Másik változat lehet a stratégia alakítása a kultúrához például két cég egyesülését 

követően. A stratégia megvalósítása kérdésessé válhat a kulturális nyomás miatt. 

Ekkor arra kell törekedni, hogy a kulturális kockázatot a menedzselhető zónába 

szorítsuk. 

Kompatibilitás a vállalati kultúrával 

4.4./1. ábra: A kulturális kockázat felmérése 

Forrás: Stanley M. Davis: Managing Corporate Culture, 1984. 15. p. 
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A kultúra és a stratégia viszonyát taglaló gondolatok összefoglalásaként a 

következő ábrán szemléltetem a vállalati kultúra két szintjének, a vezérlő 

hiteknek és a napi hiteknek valamint a stratégiaalkotás és a stratégia 

megvalósításnak a viszonyát. Ehhez néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni. A 

stratégia nem csupán visszatükrözi, integrálja a kultúra egyes elemeit, hanem 

befolyásolhatja is. Egy erős vállalati kultúra csupán effektív vállalati működés 

eredményeként alakulhat ki; ekkor az alkalmazottak érzik, hogy munkájuknak 

megvan az eredménye, a motivációs szint sokkal magasabb. Hangsúlyozni kell, 

hogy a stratégiát a vállalati kultúrán kívül mind a megfogalmazási, mind pedig a 

megvalósítási szakaszban befolyásolják egyéb környezeti faktorok, mint például 

a versenytársak, ügyfelek, beszállítók viselkedései, elvárásai - habár ezek a 

tényezőkre is nagymértékben hatnak a kulturális vonulatok. 

Vállalati kultúra 

4.4/2. ábra: A stratégia, a vállalati kultúra és a teljesítmény kapcsolata 
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A stratégia és a vállalati kultúra összetett viszonyrendszeréből a magyar 
vállalatok stratégiai tervezéssel kapcsolatos magatartását és a magyar 

vállalkozók két típusának elemzését emeltem ki. A vizsgálatban szereplő 107 

menedzser/tulajdonos besorolását követően teszteltem azt a hipotézist, hogy az 

egyes vállalkozói típushoz való tartozás befolyásolja a tervezés fokát. 

Kutatási eredmények szerint foglalkozni kell a tulajdonos jellemzésével, 

mivel ez hatást gyakorol a tervezésre. Elsőként vizsgáljuk meg, hogy milyen 

vállalkozótípusokat különböztettek meg a szakirodalomban! Carland és 
szerzőtársai 161 a következő vállalkozótípusokat különböztette meg egymástól: a 

vállalkozó egy olyan egyén, amely cégét alapvetően profitért és növekedésért 

alapítja és vezeti; alapvetően innovatív magatartással jellemezhető, továbbá 

stratégiai menedzsment gyakorlatot alkalmaz az üzleti életben. A 

kiscégtulajdonos viszont egyéni célok miatt alapítja és vezeti az üzletet. Az üzlet 

a jövedelmének alapvető forrása; idejének és erőforrásának nagy részét leköti. 

A vállalkozások alapvető célja tehát a profitabilitás és a növekedés, a 

marketing előtérbe helyezése. Ez az orientáció a termékekben, folyamatokban 

vagy a gyakorlatban meglévő innovációval fémjelezhető. Ezzel szemben a kis 

cégek nem dominánsak a területükön, nem mélyülnek el a marketingben és az 

innovációban, a céljaik között főként a tulajdonos megélhetése szerepel. 

A Smith-félel62 csoportosítás nem sokban tér el a fentiektől. A Smith-

féle kontinuum végpontjai az opportunisztikus vállalkozó (opportunistic) és az 

"iparos" (craftsman) . Jellemzése szerint az opportunisztikus vállalkozó 

széleskörűen foglalkozik a képzéssel és tréninggel, nagy mértékben figyelembe 

veszi a társadalmi kérdéseket, flexibilis, megbízható és jövőorientált. Az iparos 

jellemzése pedig éppen az ellenkezőjét mutatja a felsorolt dimenzióknak. Az 

opportunisztikus típussal jellemezhető egyének sokkal nagyobb valószínűséggel 

hisznek abban, hogy az üzlet sorsa sokkal inkább az ő kontroljuk alatt van, mint 

az "iparos" orientációjúak. Szerintük a környezet kritikus elemei azonosíthatóak 

és megérthetőek. 

161 Carland, J.W.F. és társai: Differentiating entrepreneurs from small business owners: A 
conceptualization. Academy of Management Review. 1984. 9. sz. 357. p. 
162 Smith, N.R. - Miner, J.B.: Type of entrepreneur. Type of firm and managerial motivation. 
Implications for organizational life cycle theory. Strategic Management Journal. 1983. 4. sz. 332. p. 
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Hipotézisünk, hogy a vállalkozások sokkal kifinomultabb stratégiai 

tervezést alkalmaznak, mint a nem vállalkozók a nagyobb motivációból 

fakadóan, továbbá azért, mert jobban hisznek abban, hogy befolyásolni tudják a 

környezetet. Több kutatási eredmény is alátámasztja azt a feltételezést, hogy a 

tervezés negligálásának az az oka, hogy a vállalkozók úgy gondolják, hogy nem 

képesek előrejelezni vagy megérteni a környezetüket információk hiányában. 

A változók kiválasztása során arra törekedtem, hogy a Carland és Smith 

által leírt két vállalkozói típust legjobban jellemző ismérveket emeljem ki . A 

STRATOS kérdőívből erre a célra az alábbi 13 kérdés vizsgálatát választottam ki . 

1. Mekkora jelentőséget tulajdonít a rugalmasságnak a vállalkozás céljai 

között? 

2. Mekkora jelentőséget tulajdonít a cég rugalmasságának abban, hogy 

legfontosabb piacán a versenyben előre tegyen szert? 

3. A főnököknek inkább a vállalat jövőjéről, mintsem a jelenéről kell 

gondolkodniuk. 

4. Még a csúcsvezetőknek is rendszeresen részt kell venniük továbbképző 

programokon 

5. Mekkora jelentőséget tulajdonít a munkaerő továbbképzésének abban, 

hogy legfontosabb piacán a versenyben előre tegyen szert? 

6. Mekkora jelentőséget tulajdonít a kreativitásnak abban, hogy 

legfontosabb piacán a versenyben előre tegyen szert? 

7. A kis- és középméretű vállalatoknak inkább managereknek, mint 

műszaki szakembereknek kell lenniük. 

8. Mekkora jelentőséget tulajdonít a termék minőségnek a vállalkozás 

céljai között? 

9. Egy vállalkozónak a nyereség maximalizálására kell törekednie. 

10. Mekkora jelentőséget tulajdonít annak, hogy sikeresebb legyen, mint 

az üzlettársa? 

11. Mekkora jelentőséget tulajdonít az alacsony árszínvonalnak, hogy 

legfontosabb piacán a versenyben előre tegyen szert? 

12. Mekkora jelentőséget tulajdonít a sokszínűségnek a termékcsoporton 

belül, hogy legfontosabb piacán a versenyben előre tegyen szert? 
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13. Mekkora jelentőséget tulajdonít a termék minőségének abban, hogy 

legfontosabb piacán a versenyben előre tegyen szert? 

A feltett kérdésekre a válaszadók egytől ötig terjedő skálán válaszoltak 
értelemszerűen az alábbiak szerint: 

• 1 {=nagyon nem értek egyet} - 5{=nagyon egyetértek} illetve 

• 1 {= egyáltalán nem jelentős} -5 {=igen nagy a jelentősége} 

A STRATOS kutatási projekt a cégeknél folyó stratégiai tervezés 
feltérképezésére a következő definíciókat alkalmazza: egy kis cég akkor tervez 

stratégiailag, hogyha rendelkezik több, mint egy évet átfogó írott tervvel, mely 

legalább három funkcionális területet átfog. Ennek a megközelítésnek a hátránya, 

hogy túl nagy hangsúlyt fektet a stratégiakészítés formai vonatkozásaira, és ezért 

olyan stratégiákkal nem foglalkozik, amelyeket intuitíven vagy nem 

szisztematikusan fejlesztettek ki és hajtottak végre. 

A kutatás során a fejlődés négy fokát különböztetjük meg: 

0. fázis: azok a cégek, akik nem készítenek formális tervet, 

1. fázis: legfeljebb egy évre vonatkozó írott tervet készítettek, 

2. fázis: több, mint egy évre szóló hosszú távú tervezés zajlik egy vagy két 

funkcionális területen. 

3. fázis: a cég rendelkezik hosszú távú, írott tervekkel legalább három 

funkcionális területen. 

A klaszterelemzés eredményeinek bemutatását megelőzően tekintsük át a 

magyar kisvállalkozások tervezésére vonatkozó fontosabb információkat! 
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4.4./1. tábla: A tervezés fázisai (%) 

Fázis Magyar 

adatok 
Nyugati adatok 

nem készít formális tervet 17,8 27,9 

Legfeljebb egy évre készít 43,9 31,4 

egy vagy két területen több mint egy évre 23,4 26,9 

Legalább három területen hosszú távú tervet 

készít 
15,0 13,7 

Összesen 100,0 100,0 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 

Az egyik legszembetűnőbb eltérést a magyar és a nyugati adatok tekintetében a 

formális tervezők arányában tapasztalhatjuk: a magyar kiscégeknél 82% készít 

formális tervet - szemben a nyugati 72%-kal. A nyugat-európai és a magyar kis-

és középvállalkozások tekintetében ugyanazt a végső megállapítást tehetjük: 

mindössze kb. minden hatodik cég tervez stratégiai szinten. Továbbá a kiscégek 

mintegy fele megelégedett a rövid távú vagy az egyszeri tervekkel, illetve 

mindenféle tervezés nélkül működik. 

A felmért adatok szerint tehát a magyar kis-és középvállalkozásoknál a 

tervezési formalitás erőteljesebb, mint a nyugati országok cégeinél. Először is 

azt kellene megvizsgálnunk, hogy ez a bevallott tervkészítési hajlandóság nem 

felülbecsült-e. Ha a STRATOS kérdőív értékítéletekről szóló részét megnézzük, 

akkor a fentiekkel egybecsengő megállapításra juthatunk: nagy valószínűséggel 

több kisvállalkozás tervez hazánkban, mint nyugaton. Hiszen a későbbiekben 

ismertetésre kerülő Hofstede-modell elemzésekor is az a kép tárul elénk, hogy a 

magyar vállalkozók sokkal inkább bizonytalanságkerülők, mint nyugati társaik. 

így például többen preferálták a tervezést az intuícióval szemben. 
Alapos megfontolást kíván annak a kérdésnek az eldöntése, hogy ez 

pozitívumként vagy negatívumként értékelhető-e? Ha mindez csupán 
beidegződésekre, tradíciókra vezethető vissza, akkor egyértelműen 
negatívumként foghatjuk fel. Azonban ha a tervezőmunka javítja a menedzsment 
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hatékonyságát, eredménynövekedést indukál, akkor pozitívumnak tekinthetjük. A 
kutatómunka jelenlegi stádiumában nem adhatunk erre a kérdésre kielégítő 
választ, hiszen többek közt elemezni kellene az iparági sajátosságokat, a 
méretkülönbségeket, a tervezési munka minőségét a pontosabb kép 
megalkotásához. 

4A./2. tábla: Tervezési tevékenységek a magyar kis-és középvállalkozásoknál 

Megnevezés 1-3 hónapra 4-12 hónapra 1-3 évre >3 évre Összesen 

Termelés 34 44 16 4 98 

Marketing 13 41 17 2 73 

Személyügy 4 22 17 3 46 

K+F 3 11 18 5 37 

Pénzügy 33 46 22 3 104 

Összesen 87 164 90 17 358 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 

4.4./3. tábla: Tervezési tevékenységek a nyugati mintában (átfedés lehetséges) 

Megnevezés 1-3 hónapra 4-12 hónapra 1-3 

évre 

>3 évre Összesen 

Termelés 371 330 115 34 850 

Marketing 206 355 180 42 783 

Személyügy 191 293 114 26 624 

K+F 143 235 193 38 609 | 

Pénzügy 228 390 263 96 977 

Összesen 1139 1603 865 236 3823 

Forrás: Bamberger et al: Strategic Orientation of Small European Businesses, Avebury, Aldershot, 89. p. 
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A funkcionális területek és az idősávok szerinti elemzés világosan 

mutatja, hogy a felmérésben résztvevő cégek leggyakrabban a pénzügyi területen 

terveznek, melyet a marketing és a termelés követ: a személyügy és a K+F 

"másodrendűekké" szorultak vissza. Továbbá minden funkcionális területen a 

hangsúly az egy évnél rövidebb időtávot átfogó tervezésen van. Ezek a 

megállapítások - kisebb-nagyobb eltéréssel - a felmérésben szereplő nyugati és a 

hazai cégekre egyaránt igazak. 

Természetesnek tekinthető, hogy a magyar kis- és középvállalkozók többsége a 
pénzügyi tervre koncentrál, hiszen a hitelkérelmekben, pályázatokban 
kiemelten kezelik ezt a területet. Továbbá elmondhatjuk azt is, hogy ez a 
tervfejezet segít leginkább a költségvetés-készítésben. Ha egy gondolat erejéig 
visszatekintünk a 4.2.1.-es részben végzett sikertényező-elemzésre, akkor 
láthatjuk, hogy hazánkban a második legfontosabb tényezőként a pénzügyi 
stabilitás szerepel. A tőkehiány, a beszűkült belföldi piac, az egyre általánosabbá 
váló körbetartozások könnyen megingathatják a pénzügyi stabilitást, ezért a hazai 
vállalkozók elemi érdeke, hogy kiemelt gondot fordítsanak ennek a területnek a 
kontrolljára. 

Az 1-3 évig terjedő tervezés esetében a pénzügyi tervezés egyértelmű 
primátusát láthatjuk mind a nyugati mind pedig a hazai mintában. Azt várnánk, 
hogy ebben az időtávban a tervezési tevékenység során a marketing területre, 
K+F-re, termelésre összpontosítanak, hiszen a tipikus pénzügyi tervezési 
időhorizont egy év (pl. eredménykimutatás, cash-flow) vagy rövidebb időszak 
(likviditási tervek). A választ talán akkor találjuk meg, hogyha figyelembe 
vesszük, hogy a hitelkérelmek benyújtásakor a fenti pénzügyi elemzéseket, 
kimutatásokat hosszabb távra - a kért hitel futamidejére - kell elkészíteni, mely 
általában meghaladja az egy évet. 

A tervezési munka elemzését követően fordítsuk figyelmünket a k-közepű 

klaszteranalízis eredményeinek ismertetésére! A kiválasztott 13 változó alapján 

készített klaszteranalízis 8 változó differenciáló hatását mutatta jelentősnek. A 8 

változóra újra lefutattam a klaszteranalízist. Ezek eredményét részletesen is 

ismertetem. A végső futtatás során nyert nyolc kérdés klaszterközepeit láthatjuk a 

6. táblában. A következő tábla mutatja az F-statisztikát és az ehhez kapcsolódó 

szignifikancia-szintet, amely azt jelzi, hogy a 8 változót figyelembe véve melyek 

bizonyultak jelentős különbségtevő változóknak. Két változó (a kreativitási és az 

árszínvonallal kapcsolatos) van az elfogadható szignifikancia-szint felett. 
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4.4./4. tábla: Végső klaszterközepek 

Megnevezés Klaszter 

1 2 

a cég rugalmassága 4 5 

a főnököknek inkább a vállalat jövőjéről, mintsem a jelenéről kell 

gondolkodniuk 
3 4 

még a csúcsvezetőknek is rendszeresen részt kell venniük 

továbbképző programokon 

4 4 

Kreativitás 4 4 

a kis és középméretű vállalatok vezetőinek inkább managereknek, 

mint műszaki szakembereknek kell lenniük 
3 4 

a termék minősége 4 5 

Sikeresebbnek lenni, mint az üzlettársak 3 4 

Alacsony árszínvonal 3 3 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 

4.4./5. tábla: A varianciaanalízis eredménye 

Megnevezés F Valószínűség 

a cég rugalmassága 13.208 0.000 

a főnököknek inkább a vállalat jövőjéről, mintsem a 

jelenéről kell gondolkodniuk 

56.366 0.000 

még a csúcsvezetőknek is rendseresen részt kell 

venniük továbbképző programokon 

11.769 0.001 

Kreativitás 0.260 0.612 

a kis és középméretű vállalatok vezetőinek inkább 

managereknek, mint műszaki szakembereknek kell 

lenniük 

10.827 0.001 

a termék minősége 4.038 0.047 

sikeresebbnek lenni, mint az üzlettársak 19.235 0.000 

alacsony árszínvonal 0.613 0.435 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 
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A végső futtatás során a következő eredményeket kaptam: az első klaszter 45, a 

második klaszter pedig 50 megfigyelési egységet tartalmaz. Tehát az eredmények 

szerint elmondhatjuk, hogy a vállalkozói típus tekintetében a kis-és 

középvállalatok esetén több a vállalkozó, mint a kiscég tulajdonos. 

Érdekes összehasonlítani a fenti adatokat a nyugati kutatási 

eredményekkel. Egy amerikai kutatás készült hasonló témában, melynek során 

177 kisvállalkozásról készítettek felmérést. A kérdőívet beküldők 72%-a sorolta 

magát a kiscégek csoportjába, míg 28%-a a vállalkozókéba. 163 Ennek oka az is 

lehet, hogy a csoportképző ismérvek meglehetősen szubjektíven lettek 

meghatározva; továbbá nagyon nehéz meghúzni a határokat a két csoport között. 

Továbbá elmondható, hogy a két kutatás között a csoportbasorolás eltérő 

módszerrel történt. 

A 8-as és a 9-es kereszttáblában a vállalati orientációt és a tervezés fokát 

vetettük egybe. A 9-es tábla az előző tábla részletesebb elemzését tartalmazza, 

hiszen azokat soroltuk a stratégiai tervezők közé, akik legalább három területen 

hosszú távú tervet készítettek. Az alábbi táblázatokban a gyakoriság (felső szám) 

azt jelenti, hogy ténylegesen hány előfordulás történt. Alatta a várt gyakoriság azt 

a számot jelenti, hogy a sor- és oszlopösszesen értékeinek alapján mennyi 

előfordulást várunk. 

4.4./Ó. tábla: Stratégiával rendelkezik-e? 

Megnevezés Vállalkozói típusok Összesen 

kiscégek innovatív 

vállalkozások 

Stratégiával rendelkezik-e nem 41 39 80 

(37) (42,1) 

igen 4 11 15 

(7,1) (7,9) 

Összesen 45 50 95 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 

í b i Matthews, C.H.-Scott, S.G.: Uncertainty and Planning in Small and Entrepreneurial firms. An 
empirical assessment. Journal of Small Business Management. 1995. 10. sz. 35-52. p. 
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4.4./7. tábla: A tervezés foka vállalkozói típusok szerint 

Megnevezés Vállalkozói típusok Összesen Megnevezés 

kiscégek innovatív 

vállalkozások 

Összesen 

nem készít formális 

tervet 

gyakoriság 7 8 15 nem készít formális 

tervet 

várt 

gyakoriság 
(7,1) (7,9) (15,8) 

legfeljebb egy évre 

készít 
gyakoriság 23 20 43 legfeljebb egy évre 

készít 

várt 

gyakoriság 

(20,4) (22,6) (45,3) 

egy vagy két 

területen több mint 

egy évre 

gyakoriság 11 11 22 egy vagy két 

területen több mint 

egy évre 

várt 

gyakoriság 

(10,4) (11,6) 

legalább három 

területen hosszú 

távú tervet készít 

gyakoriság 4 11 15 legalább három 

területen hosszú 

távú tervet készít 

várt 

gyakoriság 
(7,1) (7,9) 

Összesen gyakoriság 45 50 95 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 
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A Pearson-féle khi-négyzet értéke 3,29, amely valószínűsége (3 szabadságfok 

mellett) 0,35. Az eredmény értékelhető, mivel a minimális várt gyakoriság 7,105 

> 1,0. A valószínűségi érték (0,35 >0,05) azt jelzi, hogy a vállalkozói orientáció a 

tervezési szinttel nem mutatott szignifikáns különbségeket a kereszttáblában, 

ellentétben az amerikai kutatási adatokkal 164 _ Az innovatív vállalkozók közül az 

amerikai mintában (Bracker, Keats, 1986) 21%, a magyarban 22% foglalkozik 

stratégiai tervezéssel, míg a kiscégek esetében az amerikaiak 4%-a, a magyarok 

9%-a alkalmazta a stratégiai tervezést. Egy másik kutatási projekt eredményei 

(Matthews, Scott, 1995) is alátámasztják azt a hipotézist, hogy sokkal több 

vállalkozás folytat mind a stratégiai, mind pedig az operatív tervezést, mint 

kiscég. 

Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a vállalkozói típus és a tervezés 

foka között szorosabb kapcsolat van a nyugati mintában, mint a hazaiban. Ennek 

okait az eltérő makrogazdasági környezetben, az elmúlt években végbement 

politikai változásokban lehet keresni. További kutatások szükségesek annak 

megállapításához is, hogy egyes vállalkozók miért foglalkoznak tervezéssel, 

mások pedig miért nem. 

A nyugati kutatási adatok láttán felmerül a kérdés: ha a stratégiaalkotásnak 

pozitív hatása van a cég eredményességére és teljesítményére, akkor vajon miért 

dönt minden ötödik magyar vállalkozás úgy, hogy egyáltalán nem készít formális 

tervet? Egy lehetséges válasz szerint a kisvállalatok menedzserei gyakran úgy 

gondolkodnak, hogy a stratégiai tervezési eljárások csak a nagyobb cégek 

esetében alkalmazhatóak a rendelkezésre álló erőforrások szűkös volta miatt. 

További aggályként vetik fel, hogy a tervezéshez szakértelem szükséges, ami 

nem áll rendelkezésre. A következő előfeltételként említhetnénk releváns külső 

és belső adatok és információk meglétét: ezek nélkül a folyamat késhet és a 

vezetők nem tudnak megbirkózni a feladattal az információk hiánya 

következtében. 

1 6 4 Bracker, J.S. - Keats, B.W. - Pearson, J.N.: Planning and financial performance among small firms in 
a growth industry. Strategic Management Journal. 1988. 9. sz. 601. p 
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Véleményem szerint a tulajdonos/menedzserek le tudják dönteni a tervezés 

hatékonyságának gátjait megfelelő feltételek kialakításával. A stratégiaalkotáshoz 

alkalmazott eljárások azonban nem másolhatók le automatikusan a 

szakirodalomból, hanem ezeket a kiscégek igényei szerint szükséges adaptálni. A 

folyamat során az alkalmazottak tapasztalatait, tudását, szakértelmét és 

véleményét felhasználva növelhetjük a cég tevékenységeinek koordinációját, 

javíthatjuk kommunikációs rendszerét. 

Bár a STRATOS kutatás eredményei szerint a vállalkozói orientáció nem 
mutatott szignifikáns különbségeket a tervezési szint vonatkozásában; 

megállapíthatjuk, hogy a felvázolt négy tervezési csoportba történő besorolás 

nem ad teljes képet a vizsgált jelenségről. Az általunk végzett kutatásnak 

természetesen vannak korlátai. Először is a legtöbb esetben a kérdőívekre a cég 

tulajdonosa válaszolt. A további vizsgálatok során több válaszadót is meg lehetne 

kérdezni, mely objektívebb válaszokat adhat. Az alkalmazott mintával 

kapcsolatban megjegyezhető, hogy nagyobb mintát kellene alkalmazni a hazai 

kis- és középvállalkozások vizsgálatakor. Továbbá a felsorolt tényezőkön kívül 

egyéb kérdéseket is meg kellene vizsgálni a tervezés minőségét illetően. 

A kutatás korlátjai ellenére is elmondhatjuk a korábbi elemzések adatai 

alapján, hogy az innovatívabb, nyitottabb attitűddel rendelkező vállalkozók 

sokkal jobban fel tudnak készülni a napjainkra jellemző turbulens környezet 

változásaira és gyorsabb választ tudnak adni a nap mint nap jelentkező 

kihívásokra. Ennek tanúbizonysága, hogy az általunk felmért vállalkozások 

esetében a kiscégek mindössze 51%-a , míg a vállalkozások 70%-a válaszolt 

igennek arra a kérdésre, hogy mennyire volt elégedett cégével 1993-ban 1990-hez 

viszonyítva. 
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4.5. Összefoglalás 

A 4. fejezet a stratégia területén - számtalan lehetőség közül - három kérdéskört 

vizsgált: a sikertényezőket, a specializációt és a piaci változásokat. Mindegyik 

stratégiai horderővel bíró kérdéskört több oldalról is megvizsgáltam: többnyire 

országok közötti elemzést is végeztem, illetve ahol szükségesnek tartottam, 

kitértem a cégméret illetve az iparág szerinti elemzésre. 

A sikertényezők elemzése kapcsán egyik célom volt, hogy áttekintést 

adjak a magyar és az európai vállalkozók által érzékelt sikertényezők 

fontosságáról. A hazai mintában a válaszadó menedzserek szerint a legfontosabb 

sikertényezők a szállítási megbízhatóság, pénzügyi stabilitás és a rugalmasság. A 

faktoranalízis eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a technológiai 

kompetenciát és a marketing képességeket magukba foglaló faktorok bizonyultak 

a legfontosabbaknak a vizsgált tényezők közül. 

A termék és a piac kiválasztását több dimenzióban lehet körülírni, például: 

a specializáció és a diverzifikáció, internacionalizáció, a vertikális integráció 

vagy az alvállalkozói rendszer. A felsorolt területek közül a specializáció és a 

diverzifikáció témakörét elemezzük. Jól ismert, hogy a kis cégek - a nagy 

cégekhez képest - viszonylag specializáltak. Az elemzett adatok szerint a nyugati 

mintától nem tér el szignifikánsan a specializáció foka a hazai vállalatoknál, az 

iparág szerinti vizsgálatnál azonban nagyobb különbségeket tapasztaltunk, a 

vevők és a termékcsoportok számának tekintetében. 

Az INTERSTRATOS kérdőívben egy kérdéscsoportot szántak annak 

eldöntésére, hogy milyen változások mentek végbe a különböző piactípusokban; 
az elemzés során négy piactípust vizsgáltunk meg: a munkaerőpiacot, beszerzési 

piacot, értékesítési piacot és a tőke-és pénzpiacot. Elmondható, hogy a beszerzési 

piacon történt változásokat ítélték meg a legpozitívabbnak a felmért cégek 

vezetői. Az értékesítési piacot elemző táblában szereplő adatokat összevetve a 

beszerzési piac adataival megállapíthatjuk, hogy annak a folyamatnak a tanujelei, 

hogy az erőforráskorlátos piacról a keresletkorlátos piacra térünk át. 
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Ezt a megállapítást támasztják alá a vevőkkel és a szállítókkal szembeni 

változásokat elemző adatok. A munkaerőpiacon történt változások tekintetében a 

jól képzett szakemberek kínálatát negatívabban ítélik meg az interjúalanyok, mint 

a segéd-és betanított munkások valamint a képzés előtt álló utánpótlás kínálatát. 

A tőke- és pénzpiaci változások területén rosszabbodott a helyzet leginkább a kis-

és középvállalkozók véleménye szerint. A versenyhelyzet elemzése kapcsán arra 

a következtetésre jutottunk, hogy a felmért kis- és középvállalkozások 1995-ről 

1996-ra élesedő versennyel kellett, hogy szembenézzenek. 

A vállalati kultúra feltárása kapcsán az adatbázisban szereplő 

menedzserek e tekintetben releváns ismérveit írtam le: megvizsgáltam a nem és 

kor szerinti megoszlást, a képzési és oktatási hátterüket és a szakmai 

gyakorlatukat, melyeket aztán összehasonlítottam a nyugati adatokkal. A 

továbbiakban pedig feltérképeztem a vizsgált vállalatok menedzsereinek 

értékrendjét, kultúráját az állami és szakmai szervezetekhez való attitűd, a 

változtatási készség, a tervezés és adminisztráció, a tradícióhoz való viszony, az 

ön-image és alkalmazottakhoz való viszony és a családhoz és az üzlethez való 

viszony tekintetében. 

Ezeket a kérdésköröket 12 állítás segítségével vizsgáltam meg. A szakmai 

szervezetekkel való attitűd meglehetősen kevés eltérést mutatott a nyugati 

átlaggal való összehasonlítás során. A magyar vállalkozók egyharmada nem értett 

egyet azzal az állítással, hogy "az állam nem korlátozhatja a szabad piaci 

törvényeket, még állami támogatási politikával". 

A változtatási kérdés és az innovativitás tekintetében a hazai vállalkozók 

a nyugatiaknál határozottabban vetik el azt a kijelentést, hogy a változásokat 

feltétlen el kell kerülni egy vállalatnál. Ugyanez igaz arra az állításra is, hogy 

"egy vállalatnak nem kellene a honi régiókat elhagynia". Mindkét kérdésnél 

kb.lO%-kal magasabb az állítást tagadók aránya a hazai mintában. 

A tervezés és az adminisztráció témakörében megvizsgált kérdések 

tekintetében megállapítható, hogy hazánkban 22%-kal több vállalkozó gondolja 

úgy, hogy a munkaköröket világosan el kell határolni egymástól, mint a 

nyugatiak. A tervezést is sokkal inkább előnyben részesítik a magyarok az 

intuícióval szemben, mint nyugati kollégáik. 
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A nyugati és a hazai menedzserek egyetértenek abban a kérdésben, hogy a 

vállalatvezetőknek személyesen kell felelniük valamennyi beosztott 

alkalmazásáért. A nyugati átlagnál sokkal magasabb azok aránya, akik úgy 

gondolják, hogy a vállalati vezetőknek etikus magatartást kell tanúsítaniuk. A 

magyar vállalkozók sokkal nagyobb aránya ért egyet azzal, hogy a családi 

vállalkozásoknál a vezetésnek a család kezében kell maradnia. A hazai 

menedzserek kevésbé értenek egyet azzal az állítással, hogy az üzlet előbbre való 

a családnál. Ez az eltérés nagy valószínűséggel a nők nagyobb arányából adódik. 

A stratégia és a vállalati kultúra sokoldalú összefüggésrendszerének 

áttekintését követően a vállalkozói típusok tervezésre gyakorolt hatását 

vizsgáltam meg klaszteranalízis segítségével. A vizsgálatban szereplő 

menedzserek besorolása után teszteltem azt a hipotézist, hogy a Smifh és 

Carland-féle vállalkozói típushoz való tartozás befolyásolja a tervezés fokát. A 

vállalkozói orientáció nem mutatott szignifikáns különbségeket a tervezési szint 

vonatkozásában. 

Ennek a kérdésnek az egzaktabb megítéléséhez további kutatások 

szükségesek. Az innovatívabb, nyitottabb attitűddel rendelkező vállalkozók 

azonban nagyobb arányban voltak elégedettek a cégük teljesítményével, mint a 

családi vállalkozások. A kutatási adatokon elgondolkodva megállapíthatjuk, hogy 

korántsem biztos, hogy a kis-és középvállalkozások esetében a tervezés 

magasabb fokában csapódik le a kifinomultabb stratégiai gondolkodás. 
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5. ÖSSZEGZÉS 

5.1. Bevezetés 

Az 5. fejezetben - implicite - az 1.5.-ös fejezetben ismertetett mintzbergi 

definíció logikáját követem. A kutatási problémákkal kapcsolatos 

következtetések során 

o elsőként kiindulok egy makrogazdasági képből, majd 

o a hazai kis- és középvállalkozásokat érintő mikrogazdasági 
kérdéseket vettem számba, azután 

o összegzem a szféra stratégiai tervezésével és magatartásával 
kapcsolatban feltárt kutatási eredményeimet. így kiemelem a 

versenyelőnyök és a versenyelemzés fontosságát, a tudatos vezetés 

szerepét a kis- és középvállalkozásoknál, továbbá 

o rámutatok a már meglévő szakirodalomhoz való kapcsolódási 

pontokra a korábbi elemzések és a disszertáció főbb megállapításai 

közti összehasonlítás révén. 

Az értékrendszert taglaló résznél átfogó képet adtam a hazai kiscégekre jellemző 

vállalati kultúráról. Ennek során a Hofstede-féle dimenziókat elemzem. 

Kiemelem, hogy gondosan megválasztott stratégiával a vállalat fel is emelkedhet, 

de csődöt is mondhat, a vállalati kultúra pedig szintén elő is segítheti, de meg is 

ingathatja a céget. 

A kutatás relevanciáját illetően elengedhetetlen az "érintettek" igényeinek 

feltérképezése, akik közé sorolom a kormányt, a KKV-k fejlesztését támogató 

szervezeteket, a kutatóintézeteket, a kamarákat, a kisvállalatok érdekképviseleti 

szerveit, a legkülönbözőbb oktatási intézményeket és a képzési központokat. 

A további kutatások vonatkozásában megállapítható, hogy a 

kisvállalkozások stratégiai viselkedése területén még sok a feltáratlan terület. A 

kutatásunkhoz hasonló munkák kitérhetnek az országonkénti, iparágak szerinti, 

méretkategóriák szerinti elemzésre annak érdekében, hogy a stratégiai 

viselkedésre, a vállalati kultúrára, a nemzetközi tevékenységekre és az 
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eredményességre gyakorolt befolyásoló tényezőket mélyrehatóbban 

feltérképezhessék. Kiemeltem továbbá, hogy az adott területen a kvantitatív 

elemzési technikákon kívül - a mélyrehatóbb vizsgálat során - kvalitatív 

módszereket is alkalmazni kell. 
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5.2. Következtetések a kutatási problémáról 

Ebben a részben átfogó képet próbálok adni a hazai kis-és középvállalkozások 

helyzetéről, stratégiai magatartásáról, vállalati kultúrájáról. Ehhez korábbi 

kutatási eredményeket 165 [ s felhasználtam, azokból nyert tapasztalatokat is 

szerepeltettem ebben az alfejezetben. 

A magyar kisvállalkozások száma gyorsan növekedett az elmúlt három 

évben, részesedésük a GDP-ből eléri a 20-25%-ot. Ez azonban nem párosult az 

alkalmazottak számának és a befektetett tőkéjük növelésével. A vállalatok 

számának növekedése mögött stmktúrális problémák is meghúzódnak, sok a 

minimális alkalmazotti létszámmal és tőkével rendelkező vállalkozó. 

A rendszerváltás óta a kis-és közepes cégek legális gazdasági 

teljesítménye ugyancsak többszörösére bővült, és ma a nemzetgazdaságban 

előállított GDP mintegy felére becsülhető. E részarányt a GKI Rt. számításai 

szerint a feketegazdaság figyelembevétele talán mintegy 5-8%-kal 

növelheti l 6 6 . 1 6 7 

A közelmúlt makrogazdasági és gazdaságpolitikai tényezői rányomják a 

bélyegüket a vállalkozásokra, menedzseri szemléletre. Az elmúlt évek során 

fokozatosan megszűnt a hiánygazdaság, gyakorlatilag nincsenek már a 

tervgazdaságra jellemző válsághelyzetek. Mind a fogyasztási cikkek, mind a 

l ö : > Bencze V.: Stratégiai kérdések a kis-és középvállalkozásoknál Doktori értekezés, Pécs, 1995. 
december 20. 113 p. 
/* 

^Borgulya-Bencze-Kiss: A kis- és középméretű vállalatok értékrendje, stratégiai magatartása, Marketing & 
^Menedzsment, X X X . Évfolyam, 1996/6. szám 30-37. p. 

Bencze V.: Vállalati kultúra, stratégia, teljesítmény, Vezetéstudomány. 1997. 7-8. 13-20. p. 

Bencze V.: A termelés menedzsment stratégiai szemlélete, Marketing & Menedzsment. 1997 IV. szám, 
X X X I . évfolyam, 11-18. p. 

Bencze V.: Stratégiaalkotás a kisvállalkozásoknál, Gazdaság, Vezetés, Vállalkozás. Várható megjelenési 
ideje: 1998 eleje. 17. p. 

166 Papanek Gábor: A kis-és közepes vállalatok nemzetgazdasági súlya, Vezetéstudomány 1997. 5. szám 
42. p. 
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termelési tényezők piacán túlkínálat van, aminek kialakulásában az ipar nagyfokú 

importliberalizációja fontos szerepet játszik. 

A kínálati piac alakulása azonban ellentmondásosan érinti a hazai 

gazdálkodókat, köztük a kis- és középvállalkozókat. Mint vásárlók, beszerzők 

lényegesen kevesebb nehézséggel kell számolniuk, hiszen anyag- vagy géphiány 

nem hátráltatja tevékenységüket. Mint eladók azonban olyan piaci verseny 

körülményei között találták magukat, amely korábban szinte ismeretlen volt 

számukra. Ez derül ki a beszerzési és az értékesítési piac változása tekintetében 

felmért adatokból is, továbbá a szállítókkal és a vevőkkel szembeni alkupozíció 

változása kapcsán is ugyanerre a következtetésre juthattunk. 

A versenyelőnyök felsorolásából látható, hogy a minőség, a 

megbízhatóság, a cég hírneve és a rugalmasság tényezők előtérbe kerülése is a 

vevők piacát fémjelzik. A kisvállalkozások túlélésük érdekében korábban 

kevésbé fontosnak tartott faktorokra koncentrálnak. Elsődleges fontosságúvá vált 

a vevőközpontú gondolkodás. 

A 90-es évek elején a makrogazdasági feltételek változása a vállalkozók 

nagy része számára olyan helyzetet teremtett, amelyhez csak nagy erőfeszítés 

árán tudott alkalmazkodni. Akár a korábbi második gazdaságból, akár az állami 

vállalatok menedzsmentjéből érkezett is a mai vállalkozó, sokkal nagyobb 

tapasztalata volt a hivatalok bürokráciájával szembeni küzdelemben, mint a piaci 

konkurenciaharcban. 

Mind a STRATOS mind pedig az INTERSTRATOS kutatás során arra a 

következtetésre jutottunk, hogy a tőkehiány a kezdő vállalkozások egyik 

legnagyobb gondja. Mivel Magyarországon a történelmi vagyonfelhalmozás 

hiánya, az infláció és a banki infrastruktúra hiányosságai nagyon megnehezítik a 

vállalkozások beindítását, szükséges lenne olyan hitel- és pénzügypolitikának és 

bankhálózatnak a kialakítására, amelyek a kisvállalkozások alapítását segítik, 

abban érdekeltek. 

Az egészséges növekedési, beruházási kedv és annak különféle 

üzletágakban való reális lehetőségeinek mérlegelése a kis- és középvállalatok 

stratégiájában is megjelenik. Az egyre növekvő adóterhek és infláció azonban 

nemcsak a vállalatok belső felhalmozási lehetőségeit szűkítik, de reménytelenné 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 181 

teszik és elérhetetlen távlatokba sodorják a beruházási hitelek igénybevételének 

még a gondolatát is. 

Kiemelkedő fontosságúnak tartom az állam szerepével kapcsolatban felmért 

adatot (lásd: Melléklet, 5.2./1. sz. tábla): az adótörvényekkel és a 

gazdaságpolitikával kapcsolatos beavatkozások magas fokát. A növekvő 

adóterhek tehát negatívan hatnak a vállalkozók beruházási kedvére, amely sok 

esetben az adózás megkerülésére való hajlamban csapódik le. 

A restriktív gazdaságpolitika jellemzői nagyon sok területre rányomták a 

bélyegüket. A piac nagyságának minősítésekor a "közepes" ismérvet jelölték meg 

a legtöbben (lásd: Melléklet, 5.272. sz. tábla). Talán ennek a tényezőnek a hatása 

a termékpolitikai vizsgálatkor tapasztalható kép: ennél a kérdéscsoportnál az 

"azonos termékek kis változtatásokkal" valamint az "ugyanazon termékcsoporton 

belül új termékek" válaszokat tarthatjuk a legjellemzőbbnek (lásd: Melléklet, 

5.2/3. sz. tábla). Valószínűleg a tőkehiány miatt nem fognak a vállalkozók 

termék-diverzifikációba. 

Továbbá megjegyezhető, hogy a belpiacok zsugorodását a magyar 

vállalatok sokkal nagyobb arányban jelölték meg, mint nyugati társaik (lásd: 

Melléklet, 5.2.74. sz. tábla). Ugyanakkor a földrajzi piacpolitika tekintetében a 

magyar vállalkozások sokkal dinamikusabb változásokat érzékelnek. 

A kis- és középvállalkozások jelentős részét kitevő informális szektor 

fontos (bár természetesen ellentmondásos) szerepet játszik az átmenet 

időszakában. Mind a formális magánszféra, mind a kormányzat hosszú távú 

érdeke, hogy az informális szféra szereplőit minél nagyobb mértékben a formális 

szférába terelje, de ezt a célt csak fokozatosan lehet elérni. Az eszközök nem 

lehetnek egyoldalúan büntető jellegűek, mert az ösztönzésre alapuló motiváció 

hiánya a szándékoltakkal ellentétes hatást válthat ki. 

Általánosságban elmondható, hogy a jelenlegi környezet nagyon 

turbulens, ezért egyre nehezebb előrebecsülni a cégek jövőbeni árbevételét, 

növekedését, nyereségét és más pénzügyi mérőszámát. Ebből azonnal következik, 

hogy olyan eszközt és módszertant kell fejleszteni a cégeknél, amivel hosszú 

távon biztosítani tudják a túlélést a változó környezetben. 
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A vállalkozásokat érintő makro- és mikroökonómiai trendek elemzésén kívül a 

stratégiai viselkedést számtalan tényező befolyásolja. A KKV-król nagyon nehéz 

általánosságban beszélni, hiszen a releváns menedzsment eszközök 

alkalmazásakor tekintettel kell lenni a gazdasági szektor, vállalati méret, 

tevékenységi kör, illetve egyéb jellemzőkre. 

Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy néhány cég mérete azért kicsi, 

mert az iparág természetéből adódóan a kisvállalkozások hatékonyabbak, mint a 

nagyok; míg más cégek elsődlegesen azért kicsik, mert újonnan alapították őket, 

továbbá azért, mert új iparág új belépői vagy pedig egy fejlődő iparág cégei. 

Mivel a csoportokba sorolható cégek alapvetően más helyzetben vannak, ezért 

nagymértékben különböző problémákkal és lehetőségekkel kell szembenézniük. 

Összességében elmondható, hogy a hazai irodalomban a kis és növekvő 

cégekkel kapcsolatos stratégiai menedzsment tudás nem rendelkezik megfelelő 

empirikus megalapozással. Továbbá a kérdést érintő szakirodalomban gyakran 

találkozhatunk azzal a tévhittel, hogy a nagy cégekben használt módszertan 

megfelelőek a kis cégekben történő alkalmazásra. Tudomásul kell azonban venni, 

hogy a kis cégek a nagyobb vállalkozásoknak nem csupán "kicsinyített másai", 

hanem teljesen más elveken alapul működésük. 

Többek között ez abból következik, hogy a kis-és középvállalkozásokat 

elsősorban az informalitás jellemzi, és a tulajdonos/menedzser döntő szerepe a 

jellemző. A spontaneitás és az intuíció fontos szerepet játszik a felmért cégeknél. 

A stratégia és a taktika sokkal fontosabb, mint a formális tervezés. A vizsgált 

cégek tervezése kapcsán megfigyelhető a pénzügyi orientáció illetve a termelés 

orientáció. 

Nagyon ritkán foglalkoznak a kiscégek versenyelemzéssel, továbbá 

stratégiai variánsokat sem nagyon készítenek. Szerencsés esetben felsorolnak 

néhány meglévő versenytársat, vagy megállapítják, hogy a vállalkozás egyedül 

áll a piacon. Ugy gondolják, hogy a külső környezet megfigyelésére hiányoznak 

az erőforrások, és nem gyakorolhatnak úgysem rá jelentősebb befolyást. 
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Kevés kezdő vállalkozó érzékeli, hogy vállalkozásának környezeti feltételei 

idővel megváltoznak. A pillanatnyi állapotban gondolkodnak, és nem 

trendekben, tendenciákban. Ha az ötlet megszületett, akkor kiszámítják, hogy a 

megvalósításhoz mekkora tőke kell, és átgondolják az operatív ügyeket. Eközben 

sokan egyszerűen elfelejtik megvizsgálni, hogy hosszabb távon lesz-e igény a 

termékre, milyen törvények szerint fejlődik a kereslet és a piac. 

A tulajdonos/menedzser a menedzsment funkciókat napi szinten látja el 

integratív és egymást átfedő módon. Továbbá különböző szervezeti szinteken 

több operatív feladatot fed le továbbá "menedzseli" azokat. Ez lehetővé teszi azt, 

hogy nagy gyakorlatra tegyen szert a vállalkozói magatartások és képességek 

széles körében mint például a tervezés, tárgyalás, probléma megoldás, eladás, 

alku, meggyőzés, lehetőségek megragadása. Mivel a vezetők főként a napi 

problémákkal vannak elfoglalva, a jövőre történő tervezés nagyon gyakran nem 

tűnnek fontosnak; ezért a gazdasági környezetben bekövetkező változások vagy a 

versenyben lévő váltások komoly problémákat jelenthetnek a cégnél. 

Gyakori probléma, hogy a cégvezető nem rendelkezik a kívánt vezetési 
szakértelem teljes skálájával. Aki ért az eladáshoz, lehetséges, hogy nem tudja 

jól kezelni az alkalmazottait; lehet, hogy nem tudja megfelelően kezeim a 

könyvelést, a pénzügyi kontrolling rendszert. Leszögezhetjük, hogy a 

vállalkozónak nem csupán a terméket és az iparágat kell ismernie, hanem a 

hatékony menedzsmenthez szükséges eszközöket is alkalmaznia kell tudni az 

üzleti élet minden területén. 

Mint említettem már, a felmérés során kiderült, hogy a pénzügyi tervezés 

és kontroll folyamatok kiemelt fontosságúak mind a hazai mind pedig a nyugat

európai kisvállalkozásoknál. A mérleg és a jövedelemkimutatás megfelelő 

elemzése lehetővé teszi a felbukkanó problémás területek gyors felfedezését. 

Nagyon kevés vállalkozó gondolja át a növekedés problémáját, vagy ezt 

pusztán egy szerencsés lehetőségnek tekinti, és nem gondol arra, hogy számos 

üzletágban, különösen ott, ahol éles verseny bontakozik ki, a növekedés 

alapvetően nem lehetőség, hanem kényszer. A csődök és vállalati sikertelenségek 

jelentős része átgondolatlan növekedési program alatt vagy után következik be, 

mely felhívja a stratégiai gondolkodás fontosságára a figyelmet. 
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A következőkben nézzük meg, hogy a 2.fejezetben lévő vélemények 

megegyeznek-e a disszertációmban felvonultatott eredményekkel! A 

szakirodalmi áttekintés során világossá vált, hogy nincs abban konszenzus, hogy 

a tervezés szükséges-e a kis-és középvállalkozásoknál. A kutatási eredményeink 

alátámasztják Still (1974) véleményét azzal kapcsolatban, hogy a stratégiai 

tervezés a legtöbb kiscégnél nem struktúráit, rendszertelen és átfogó. Kiemelném 

Anderson (1970) gondolatait arra vonatkozóan, hogy a tulajdonos-menedzser 

gyakorlatilag nem végez formális tervezést, mivel hiányzik a hozzá szükséges idő 

és képzés. Véleményem egyezik Rice-szal és Hamilton-nal (1979) abban, hogy a 

tervezés megközelítése nem racionális, nem szisztematikus. 

Nézzük meg, hogyan vélekedik Péter Drucker a fenti kérdésekről? 

Elsősorban (a kiscégnek) van szüksége stratégiára. ... Ezért a 
stratégián keresztül olyan stratégiára kell gondolni, amely 
megkülönböztetést nyújt. Találnia kell - biológiai fogalmakkal 
élve - egy pólyán specifikus ökológiai rést, amelyben előnyt 
realizál' hat és ellenáll a versenynek. Ez a specifikus rés 
vezetést jelenthet egy adott piacon, melyet földrajzilag, a 
fogyasztói szükségletekkel vagy az ügyfelek szükségleteivel lehet 
jellemezni. A stratégia megtestesülhet egy specifikus 
kiválóságban, mint pl. kapacitás a szolgáltatásnyújtáshoz, vagy 
például egy specifikus technológiában... A tipikus kiscég nem 
rendelkezik stratégiával. A tipikus kiscég problémáról 
problémára él. De a tipikus kiscég ennek eredményeként nem is 
sikeres. 168 

1 6 8P.F.Drucker, Management: Tasks, Responsibilities, Practices New York: Harper & Row, 1974. 649-
651. p 
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A fenti gondolatok szintetizálásaként megjegyezném, hogy a hatékony stratégiai 

gondolkodás elérése érdekében biztosítani kell, hogy az ezirányú tevékenységet 

ne a válságot követően kezdjük el! A felsővezetés tehát ne reaktív, hanem 

proaktív legyen a tervezés folyamán. Úgy gondolom, hogy elkerülhető, hogy a 

napi gondok felemésszék a vezetők energiáját akkor, ha figyelmet szentelnek a 

tervezésre, melyet a kiscégek igényeihez kell alakítani. 

Hasonlítsuk össze a 2.3. alfejezetben található információkat -, melyet 

Mészáros Tamás a 90-es évek hazai vállalatok stratégiájával kapcsolatos 

jellemzők felvázolásával kapcsolatban fejtett ki, - abból a szempontból, hogy 

mennyire egyeznek meg megállapításai kutatási adatainkkal! Szerinte a megjelent 

tanulmányokból, cikkekből az a következtetés vonható le, hogy a stratégiát 

készítő vállalatok aránya valamivel 40% fölött helyezkedik el. Mint várható volt, 

a kisvállalkozási szférában lévő "stratégák" aránya ennél jóval kisebb: 16% 

(4.4./8. tábla). Továbbá leírja, hogy a 2-5 éves előrelátási időhorizont a 

leggyakoribb a magyar cégeknél. A KKV-knál ez az időtartam jóval rövidebb: 4-

12 hó (lásd: 4.4./4. sz. tábla), mely megegyezik a nyugati STRATOS felmérés 

adataival. Igaz Mészáros professzor azon állítása mintánkra is, hogy a stratégiák 

fogyasztóorientáltak. Gondoljunk csak a 4.2.-es fejezetben lévő sikertényezők 

listájára! A szállítási megbízhatóság, a rugalmasság, a hírnév, cégimázs, jó 

kapcsolatok, a termék minősége a legfontosabb sikertényezők között volt. 

Utolsóként vizsgáljuk meg azt az állítást, hogy tipikus-e a magyar 

vállalatoknál a növekedési és a támadó stratégia! A STRATOS adatbázis alapján 

készített elemzés szerint a vállalkozó célja, mint növekedés nagyon lényeges a 

legtöbb cégnél (lásd: Melléklet 5,275. sz. lista). A későbbiekben ismertetésre 

kerülő erős maszkulin jegyek is az állítás igenlését támasztják alá a hazai kis- és 

középvállalkozásoknál. 

A fent felsorolt tényezőkön kívül a vállalati kultúra is nagymértékben 

befolyásolja a szervezeti célok elérését szolgáló vállalati stratégia kialakulását. A 

vállalati siker nagymértékben a jellemző vállalati kultúrán és e kultúra által 

megvalósítható stratégián alapul. A stratégia többek között azokra a módszerekre 

vonatkozik, amelyeket a vezetők megfelelőnek tartanak céljaik eléréséhez. Az ily 

módon elért siker viszont tovább erősíti a vállalati kultúrát. 
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Az irodalomáttekintés során láthattuk, hogy gondosan megválasztott 

stratégiával a vállalat fel is emelkedhet, de csődöt is mondhat, a vállalati kultúra 

pedig szintén elő is segítheti, de meg is ingathatja a céget. A 

vállalatmenedzsment a vállalati kultúrát gyakran kritikus jellemzőnek tekinti, 

amely meghatározza, hogy a szervezet mennyire jól tud alkalmazkodni a 

stratégiához. 

A hazai nemzeti és vállalati kultúra feltérképezése még mindig 

gyerekcipőben jár, bár komoly kísérletek születtek feltérképezésére. Ezek nagy 

része a szocialista múlt vezetői és alkalmazotti viselkedésnormáinak örökségét 

vizsgálja, vagy a hazánkban működő multinacionális cégeknél tapasztalható 

kultúrsokk okaira mutat rá. 

Amint azt a 4.3. és 4.4. fejezetben érzékeltettem, a magyar vállalatok 

kultúrája nagyon sok tényezőben hasonlít a nyugati mintában felmértekre. 

Gondoljunk például a hazai mintában szereplő menedzserek általános 

jellemzésére! A magyarok nem maradtak el képzettség tekintetében egyéb 

országok kis-és középvállalat vezetőitől. Egy fontos különbségre azonban 

felhívnám a figyelmet: a nők nagyobb arányban vesznek részt a KKV-k 

vezetésében hazánkban, mint nyugaton (20%, illetve 9%). 

Ebből arra lehetne következtetni, hogy hazánkban inkább a feminin 

értékek dominánsabbak, mint a felmérésben résztvevő többi országban. Többek 

közt ennek a kérdésnek az eldöntésére alkalmaztam a Hofstedel69 által készített 

modellt. A mellékletben szereplő (lásd Melléklet 5.275. sz. tábla) négy dimenziót 

elemeztem a magyar kis-és középvállalatok kultúrájának összefoglaló 

jellemzésére. 

A STRATOS kérdőívből az "Értékítéletek" című fejezetből kiválasztott 

tényezők egyszerű számtani átlagát képeztem. Tekintettel arra, hogy mindegyik 

megállapításra az 1-től 5-ig terjedő Likért skálán válaszoltak, a skálák 

középpontjának a 3-as értéket tekintettem. 

i ö y Hofstede, G.: Culture' s Consequences. International Differences in Work-Related Values. Sage 
Publications, Beverly Hills, 1980. 
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5.2./1. sz. tábla: Hofstede kulturális dimenziói a hazai mintában 

Dimenzió megnevezése Középérték 

Feminin-maszkulin 3,22 

Hatalmi távolság (kicsi-nagy) 3,42 

Bizonytalanságkerülés (gyenge-erős) 3,19 

Kollektivizmus-individualizmus 3,50 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 

Először lássuk a férfias-nőies értékeket! A legtöbb kultúrában a férfiaktól 

elsősorban a rámenősséget, míg a nőktől inkább a gondoskodást mint alapvető 

szerepet várják el. A magyar mintában a nők magas arányával kapcsolatos 

megjegyzésemmel ellentétben a kiválasztott 15 kérdés átlagolása során a 3,22-es 

értéket kaptam, amely azt mutatja, hogy a KKV-knál a maszkulin jegyek 

erősebbek, mint a femininek. Több tényezőnél is tapasztalhattuk, hogy az anyagi 

sikereknek, a teljesítménynek nagy fontosságot tulajdonítottak a válaszadók. 

A következő dimenzió a hatalmi távolság, mely megmutatja, hogy milyen 

a szervezetekben a vezetői döntéshozatal jellege, mennyire félnek a munkatársak 

a közvetlen felettesükkel való egyet nem értésüket kifejezni, illetve, hogy 

milyennek szeretnék látni feljebbvalójuk vezetési stílusát. A vezető-beosztott 

kapcsolatban a hatalom gyakorlásának mely módjai és eszközei fogadhatók el. 

A felmérés adatai alapján elmondhatjuk, hogy a hatalmi távolság nagy, 

hiszen a számtani átlag értéke 3,42 lett. Általában véve nem értettek azzal egyet, 

hogy a decentralizált döntéshozatal legyen a vállalat egyik vezetési alapelve. 

Több válaszból is kiderült, hogy a menedzserek úgy gondolják, hogy a 

hatalomban lévőknek privilégiumai vannak. 

A harmadikként vizsgált dimenzió a bizonytalanságkerülés, mely azt jelzi, 

hogy milyen erős a szabályokhoz való ragaszkodás mértéke, mekkora az érzékelt 

stressz nagysága. Ez az a dimenzió, amelynek révén össze tudjuk hasonlítani, 

hogy a különböző kultúrákhoz tartozó szervezetek tagjai milyen mértékben 
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képesek tolerálni az észlelt bizonytalanságot - a szervezetek környezetének 

változékonyságát, kiszámíthatóságát. 

A 4.3-as alfejezetben bemutatott eredmények azt mutatják, hogy több 

állításnál is erős a bizonytalanságkerülés, mely jóval a nyugati átlag felett van. 

Hazánkban például több vállalkozó gondolta úgy, hogy a munkaköröket 

világosan el kell határolni egymástól. Továbbá sokkal többen preferálták a 

tervezést az intuícióval szemben, valamint markánsabban kifejezésre juttatták azt 

az álláspontot, hogy a jól bevált munkafolyamatokat és termelési technikákat 

kellene bevezetniük. 

A negyedik dimenzió az individualizmus-kollektivizmus. Ez fontos 

szerepet játszik abban, hogy a szervezeteken belüli kapcsolatok miként fognak 

alakulni. A négy dimenzió közül ez mutatta a legmagasabb értéket. 

Megállapítható, hogy a hazai kisvállalkozók inkább individualisták, mint 

kollektív gondolkodásúak. A válaszokból kiderült, hogy a 

menedzser/tulajdonosok a hangsúlyt az önmeghatározásra, önmegvalósításra 

helyezik. Nagyon fontos értéknek tartják a függetlenséget. 

Visszatekintve a vállalati kultúra irodalomáttekintésnél megemlített 

nemzeti és vállalati kultúra kutatásra megállapíthatjuk, hogy Bakacsi Gyula és 

Takács Sándor által feltárt összefüggések egybecsengenek a STRATOS illetve az 

INTERSTRATOS kutatócsoport eredményeivel. Számomra nagyon meglepő 

volt, hogy a mintában szereplő kis-és középvállalkozási körre is jellemző a nagy 

hatalmi távolság. 

A hazai kis-és középvállalkozások menedzsereinek értékrendszerével 

kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a felmért adatok nagy szóródást mutatnak Az 

okok mélyrehatóbb elemzése során érdemes a továbbiakban az iparági 

sajátosságok, a vállalkozói típusok, a méretkülönbségek, az eltérő 

mikrokörnyezet differenciáló hatását megvizsgálni. 

Összességében megjegyezhető, hogy a magyar kis- és középvállalkozások 

viselkedésére nagymértékben rányomják bélyegüket az 1990-es évek jellemzői, 

az átmeneti gazdaság jelei valamint az gazdaságpolitikai irányvonal. A felsorolt 

táblák, ábrák alátámasztják azt az állítást, hogy a vizsgált cégek sokkal 

dinamikusabb és érdekesebb korszakot élnek át, mint nyugati társaik. 
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5.3. A kutatás elméleti és gyakorlati jelentősége 

A stratégiai menedzsment területén folytatott tudományos kutatások relevanciáját 

két szinten kérdőjelezik meg. Egyrészt elméleti szinten a kutatók között a 

tartalmat illetően (pl. Bower, 1982170> Summer et al., 1990171), valamint a 

kutatás megfelelő módszerével kapcsolatban (pl. Camerer, 19851725 

Montgomery et al., 1989 1 7 3 , Schwenk, 1982 1 7 4 ) folynak viták. Gyakorlati 
szinten pedig az a kérdés, hogy a kutatások mennyire hasznosak a menedzserek 

számára. Bettis (1991)175 szerint a kutatások többsége irreleváns a cégek 

működése szempontjából. A hasznosságot felvető menedzsereken kívül (Bennett, 

1988176; Business Week, 1990177) a menedzsmentet kutató szakemberek is 

hasonló véleményen vannak. Például a 270 Academy of Management tagot 

megkérdező kutatás szerint (Trinkhaus, personal correspondence, 1990) a 

legtöbben azt válaszolták, hogy a menedzsment fakultáns "elégedetlen volt az 

akadémiai kutatás relevanciájával az iparági igényekhez képest". 

A stratégiai menedzsment relevanciájáról szóló áttekintést követően 

leszögezhetjük, hogy a disszertációmhoz hasonló kis-és középvállalkozók 

menedzsment kérdéseit taglaló munkák során arra kell törekedni első lépésben, 

hogy kapcsolat legyen a tanulmányok eredménye és az igények között. Ennek a 

kapcsolatnak az elérésére szükség van a kutatók és a gyakorlati szakemberek 

közti együttműködésére, hogy meghatározhassák ez utóbbi csoport igényeit. 

1 7 0 Bower, J.L.: "Business policy in the 1980s". Academy of Management Review, 74, 630-8. p. 1982 
1 7 1 Summer, C.E. , Bettis, R.A., Duhaime, I.H., Grant, J.H., Hambrick, D.C., Snow, C.C. and Zeithaml, 
C.P. "Doctoral education in the field of policy and strategy". Journal of Management, 16,2,361-398, 1990 
l 7 ^ Camerer, C.F.: "Redirecting research in business policy and strategy". Strategic Management 
Journal,6,l-15, 1985 

l 7 ^ Montgomery, C.A., Wernerfelt, B. and Balakrishman, S. : "Strategy and the research process: a 
reply". Strategic Management Journal, 12,1,83-84. p. 1991 
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Ehhez persze elengedhetetlen, hogy az "érintettek" felismerjék a kis-és 

középvállalkozások jelentőségét. Az "érintettek" közé sorolom a kormányt, a 

KKV-k fejlesztését támogató szervezeteket, a kutató intézeteket, a kamarákat, a 

kisvállalatok érdekképviseleti szerveit és a legkülönbözőbb oktatási 

intézményeket, továbbá képzési központokat. 

Ugy gondolom, hogy az oktatási igények igen nagyok ebben a szférában. 

Ennek kapcsán felmerülhet az a kérdés, hogy az üzleti tudományokkal foglalkozó 

iskolák kellő jelentőséget tulajdonítanak-e ennek a piac szegmensnek és hogy ki 

tudják-e szolgálni ezt a szférát, továbbá a velük kapcsolatba kerülő bankárokat, 

könyvelőket, jogászokat, szabályozó hivatalokat, üzleti tanácsadókat, helyi 

vállalkozásfejlesztő központokat és kis cégek vásárlóit és beszállítóit. Ebben a 

szférában a felsoroltak képviselik az oktató intézmények főbb potenciális ügyfél 

célcsoportjait. 

További kapcsolódó kérdés, hogy az oktatási intézmények arra a szektorra 

készítsék fel a hallgatóikat, ahol a legtöbb állást teremtik az adott régióban. 

Kiemelném, hogy a fejlett országokban a szolgáltató szektor az alkalmazottak 

több, mint 70%-át foglalkoztatja. Elmondható, hogy ezen a területen nő a 

leggyorsabban az alkalmazotti létszám 178. 

Érdemes végiggondolni azt is, hogy a nagy cégek "új" struktúráját egyre 

inkább a decentralizáltság jellemzi. Ezzel a jelenséggel kapcsolatban olyan 

fogalmak jelentek meg, mint a belső vállalkozások, alvállalkozások, a stratégiai 

szövetségek, a kivásárlás. Véleményem szerint ezek bemutatására is sort kell 

keríteni a menedzsment szakirodalomban. 

A megváltozott makro-társadalmi környezet, s ezzel szoros 

összefüggésben a helyi - mikro-társadalmi - környezet szerepének 

felértékelődése "szerepváltást", a funkciók újraértelemezését, a szervezeti 

működés magasabb szintre való emelését várja el minden szakmai területen. Ez a 

szervezeti színvonal elemzésének, s fejlesztési lehetőségei felmérésének 

szükségességét veti fel elsősorban az állam, a gazdaság, az oktatás 

intézményrendszereiben. 

1 / 8 European Commission (1995). Employment in Europe: 1994, pp. 61-78. Directorate-General for 
Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Brussels. 
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Felmerülhet a kérdés, hogy disszertációm milyen üzenetet próbál 

közvetíteni a kis-és középvállalkozások menedzserei felé? Munkám során 

rámutattam, hogy a stratégiai menedzsment szemléletével a kiscégeknél is 

fejleszthetjük a hosszú távú gondolkodást, csökkenhet az operatív részletekre 

való összpontosítás, valamint struktúráit eszközökkel kaphatunk javaslatokat a 

stratégiai alternatívák azonosítására és értékelésére, növelhetjük az egyes 

alkalmazottak munkájának koordinációját, motivációját. A felsorolt hatások 

mindegyike nagymértékben javíthatja a cég teljesítményét. 

Láttuk, hogy meglehetősen kevés kutatást végeztek a kis-és középméretű 

cégekben folyó stratégiaalkotási és végrehajtási gyakorlatról. Erre főként azért 

lenne szükség, mert a kiscégek által alkalmazott üzleti stratégiák szignifikánsan 

különböznek a nagycégeknél alkalmazott stratégiától. A kisvállalatok más 

stratégiát kell, hogy kövessenek, mint nagyobb versenytársaik! Nyilvánvaló, 

hogy egy kisvállalat kevésbé alapozhat a méretgazdaságosságra, mint 

sikertényezőre. 

A stratégiaalkotási és -végrehajtási folyamat kialakítása során arra kell 

törekedni, hogy illeszkedjen az adott cég tulajdonságaihoz, valamint összhangban 

álljon a döntéshozatali folyamattal. Tehát a folyamatnak egyszerűnek, 

gyakorlatiasnak és könnyen használhatónak kell lennie, mely nem minden ponton 

egyezik a nagyvállalatoknál alkalmazottakkal. 

1 lazánkban a vállalati kultúra is nagyon időszerű: vizsgálata 

hozzásegíthet a kultúra változtatás gyakorlatiasabb szemléletű megközelítéséhez. 

Úgy vélem, a stratégiai koncepciók kiválasztásánál jobban figyelembe kellene 

venni a jelenlegi értékrendszert és tudatosan fel kellene mérni, hogy milyen 

lehetőség van azok változtatására. Végeredményben a stratégiát csak akkor lesz 

képes egy adott szervezet végrehajtani, ha azt a vállalat minden tagja megérti és 

támogatja is. 

A hazai kisvállalkozók azonban több nehézséggel is szembe kell, hogy 

nézzenek: magas munkanélküliséggel kísért hosszan tartó gazdasági recesszió 

periódusaiban szinte lehetetlen, vagy legalábbis rendkívül nehéz fenntartani a 

vállalati lojalitást és a célokkal való azonosulást, amelyek hiányában nem 

beszélhetünk egységes vállalati kultúráról. A vállalaton belüli rugalmas és 

zavartalan koordináció és kommunikáció fenntartása érdekében az elméleti és a 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 192 

gyakorlati szakembereknek egyaránt foglakozniuk kell azokkal a társadalmi 

terekkel, amelyek a szervezeti kultúrát a vállalati érdek-és hatalmi viszonyokkal 

összekapcsolják. Például a szakszervezetek gyengülő pozíciói, a munkavállalók 

kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzete, a termékek és a szolgáltatások piacain 

nemzetközi verseny tartós kiéleződése. 

Véleményem szerint a hazai vállalati kultúrát az EU tapasztalatokra építve, 

a hazai viszonyokhoz adaptálva kell fejleszteni. A külgazdasági kapcsolatok, és 

egyéb kapcsolódási pontok (pl. beszállítók) során ezeket a tapasztalatokat 

érdemes kamatoztatni. Ehhez elengedhetetlen több különböző nemzetközi 

kutatási programban való részvétel, azoknak a gyakorlatban történő hasznosítása. 

Az interkulturális kutatások hangsúlyozása egyre fontosabbá vált az 

intenzívebb külgazdasági kapcsolatokból adódóan. A szakirodalom eddig nem 

vállalta fel az egyes EU tagországok és hazánk értékrendszerbeli különbségeinek 

széleskörű feltérképezését. 
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5.4. További kutatások 

A hazai kutatógárdának a kis-és középvállalkozások területén több kihívással is 

szembe kell néznie. Bár nagy érdeklődés kísérte a kisvállalkozások szerepét az 

állami nagyvállalatok átlakítása során, további feltérképezésre várnak azok a 

módszerek, amelyek segítségével a nagyokból kis cégeket lehet leválasztani. 

Nyugaton egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a korábban internalizált 

szolgáltatások externalizálására, mely az alvállalkozások, a menedzsment 

kivásárlások és a belső vállalkozási tevékenységek növekvő számához vezetett. A 

magyar menedzsment elmélet és gyakorlat feladata a kis- és középvállalkozások 

újabb témaköreinek, jelenségeinek feltárása. 

A kutatásunkhoz hasonló munkák - az előbb felsorolt területeken is - a 

továbbiakban kitérhetnek az országonkénti, iparágak szerinti, 
méretkategóriák szerinti elemzésre annak érdekében, hogy a stratégiai 

viselkedésre, a vállalati kultúrára, a nemzetközi tevékenységekre és az 

eredményességre gyakorolt befolyásoló tényezőket alaposabban áttekinthessük. 

A tanulmányban az empirikus adatokat az alkalmazottak száma szerint 

tagoltuk. Az elemzés más felbontás szerint is szükséges, ilyen az alaptevékenység 

típusa (termelés vagy szolgáltatás), szektor (ágazat) szerinti differenciáció. Itt 

jegyzem meg, hogy világszerte nagy növekedés tapasztalható a szolgáltató 
szektorban, különös tekintettel a tanácsadásra, képzésre, oktatásra, pénzügyi 

szolgáltatásokra, érdemes tehát erre a területre összpontosítani. Érdemes tehát ezt 

a terület kiemelten kezelni a kutatások során. 

Kutatásunkkal kapcsolatban elmondható, hogy a mintáink nagy 

elemszáma ellenére a vizsgált cégek eléggé heterogének voltak ahhoz, hogy a 

főbb iparágakról (textilipar, bútoripar, gépipar, sütőipar) messzemenő 

következtetéseket vonjunk le. Továbbá figyelembe kell venni azt is, hogy a 

versenyfeltételek, a kompetitív viselkedés meglehetősen különböznek az 

iparágakon belül is. Feltételezhetjük, hogy a piacon alkalmazott 

versenyelőnyhöz jutás tényezői a kereslet, a piacstruktúra, a technológia, a belső 

erőforrások, a termék/piac stratégiái az értékek és célok függvényében is 
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változnak. Ezen faktorok figyelembevétele elengedhetetlen a kis-és 

középvállalkozások elemzése kapcsán. 

Érdemes lenne azt is megvizsgálni, hogy a felmért cégek életciklusuk 

mely szakaszában vannak. A fejlett országokban is jellemző tendencia, hogy 

kevesen foglalkoztak azokkal a vállalkozásokkal, amelyek már több, mint 5 éve 

működtek; továbbá a dinamikusan növekvő iparágakat is negligálták. 

Mivel Magyarország 1994-ben kinyilvánította EU-tagsági óhaját, egyre 

sürgetőbbé vált a kis- és középvállalkozások nemzetközi tevékenységének 

vizsgálata. Ezt a területet azért is kellene hangsúlyosabban kezelni, mert a 

különféle felmérések egyértelműen tanúsítják, hogy a kis- és középvállalkozások 

exporttevékenységében sok a tartalék, s ez a megfelelő támogatási rendszer, 

továbbá az innovációs rendszerek színvonalának javításával valószínűleg jelentős 

mértékben felszabadítható volna. 

A hazai KKV-król kialakított képet torzíthatja, hogy a kérdőívben 

bekarikázott válaszok eltérő minőséget takarhatnak például a tervezésnél. Úgy 

gondolom, hogy a mennyiségi és a minőségi módszerek ötvözésével 

differenciáltabb képet kapunk a mennyiségi ismérveken felül minőségi ismérvek 

figyelembevételével, a szektorról kapott képet tovább finomíthatjuk ezek 

segítségével. 

Kutatásunk során érthetően csak korlátozott lehetőségekkel rendelkeztünk a 

szférával kapcsolatos oktatási igények azonosításához. Véleményem szerint el 

kell gondolkodnunk azon, hogy miképpen lehetne adaptálni és kiegészíteni a 

nagyvállalatoknál rendelkezésre álló tudásanyagot az egyre nagyobb 

nemzetgazdasági súllyal rendelkező kis- és középvállalkozások kiszolgálásához. 

Munkám során igyekeztem rámutatni ennek a kérdéskörnek a jelentőségére, 

továbbá jelzem ezzel a témával kapcsolatos további kutatások szükségességét és 

lehetőségét. 
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5.276. tábla: Feminin-maszkulin 

5.277. tábla Hatalmi távolság 

5.278. tábla: Bizonytalanságkerülés 

5.279. tábla: Kollektivizmus vs individualizmus 



Bélyegző helye 

Irányítószám: 

A válaszadóhoz (lehetőleg a vállalkozóhoz) intézett kérdések: 

Milyen pozíciót tölt be? Neme:, férfi D l nő • 2 

Életkora^ év Cége leányvállalat? igen: • 1 nem: • 2 

1. A vállalat ismérvei 

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 1995. január 10-én: fő 
A részmunkaidőben foglalkoztatottak száma 1995. j anuár 10-én: fő 
Ez utóbbiból |külföldön\ fő 
Az ipari tanulók száma 1995. január 10-én: fő 
Milyen jogi formában működik a vállalat? 
A vállalat jalapítááának éve: 
Milyen tevékenységi súlypontok jellemzik leginkább az Ön vállalatát: 
a) Egyedi vagy sorozatgyártás? 

Egyedi: igen • 1 nem • 2 
Kis széria: igen • 1 nem • 2 
Nagy széria: igen • 1 nem • 2 

b) Megrendelésre vagy raktárra gyártás? 
Raktárra gyártás: igen • 1 nem • 2 
Megrendelésre gyártás: igen • 1 nem • 2 
Alkatrészek gyártása raktárra 
és összeszerelés megrendelésre: igen • 1 nem • 2 

c) A vevők igényei az Ön iparágában nagyon differenciáltak? 
Nagyon differenciáltak igen • 1 nem • 2 
Nagyon egysíkúak igen • 1 nem • 2 

d) Vásárol-e rész- vagy félkész termékeket beszállítóktól? igen • 1 nem • 2 
Tevékenykedik-e vállalata beszállítóként? igen • 1 nem • 2 

e) Vállalata családi vállalat? 
(A saját tőke 50 %-a családi tulajdonban van) igen • 1 nem • 2. . 



2. Melyltényezöl re fektet különös hangsúlyt annak érdekében, hogy 
versenyképessé váljon ül. maradjon? 

l=nincs jelentősége, 2=kicsi a jelentősége, 3=közepes jelentőségű, 4=nagy jelentőségű, 5=különösen nagy 
jelentőségű 

1 A menedzsment minősége •1 D2 • 3 • 4 • 5 
2 Hírnév, cégimázs és jó kapcsolataok •1 D2 • 3 • 4 • 5 
3 A munkaerő minősége • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
4 Technológia • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
5 Műszaki problémamegoldó képesség • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
6 Termelékenység • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
7 Vevőszolgálat • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
8 Kreativitás • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
9 Értékesítés és az eladó személyzet • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
10 A termék arculata, márkaimázs • 1 U2 • 3 • 4 • 5 
11 Árpoütika • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
12 Alacsony költségszint • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
13 Piaci részarány • 1 02 • 3 • 4 • 5 
14 Pénzügyi stabiltás • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
15 A vásáró közelsége • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
16 Rugalmasság • 1 D2 • 3 • 4 • 5 
17 Szállítási megbízhatóság • 1 U2 • 3 • 4 • 5 
18 Szervezés • 1 02 • 3 • 4 • 5 
19 A termék kereslethez való igazítása • 1 D2 • 3 • 4 • 5 

E tényezők közül melyiket tartja a legfontosabbnak? 

3. Specializálódás, termékek, piacok 

a) Hány jterékcsoportot kínál? 
b) Hány terméket kínál? 
c) A háromlegtontpsább termékcsoport részaránya a forgalomban (%-ban) 
d) Hány ^evőcsoportjavlan? 
ê  Hány vevője vanY"̂  
f) A három legfontosabb vevőcsoport részaránya a forgalomban (%-ban) 

ií) Nettó forgalom 1994-ben (ezer Ft), ebből külföldön (ezer Ft). 
h) A forgalom mekkora hányada származik a helyi piacról (50 km sugarú körön 
belülről)? % 

4. Hogyan ítéli meg vállalata szempontjából az utóbbi 12 hónap változásait? 

(a változás 1= nagyon pozitív, 2=pozitív, 3=nincs változás, 4=negatív, 5=nagyon negatív) 

a) lA munkaerőpiacon: 
/l.jól képzett szakemberek kínálata a munkaerőpiacon • 1 Q2 D3 D4 D5 
2. segéd- és betanított munkások kínálata D l D2 D3 D4 D5 
3. képzés előtt álló utánpótlás kínálata • 1 D2 D3 D4 D5 

b) A beszerzési piacon: 
/nyersanyagok és félkész termékek tekintetében D l D2 D3 D4 D5 
2. kereskedelmi áruk tekintetében D l D2 D3 D4 D5 
3. technológiák tekintetében (gépek, licencek,know how) • 1 D2 D3 D4 D5 
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5. Érzékelt-e az utóbbi 12 hónapban változásokat a bel- és/vagy külföldi 
versenyben? 

d) Változások a verseny terén belföldön külföldön 
^l=nagyon élesedett, 2=inkább élesedett, 3=változatlan volt, 4=inkább gyengült, 5=jelentősen gyengült) 

INTERSTRATOS felmérés 3 

c) az értékesítési piacokon (a kereslet szempontjából) 
1 .a helyi piacon • 1 D2 D3 D4 D5 
2. az egész hazai piacon D l D2 D3 D4 D5 
3. a nemzetközi piacokon D l D2 D3 D4 D5 

d) a tőke- és pénzpiacon 
1. a tökefelvétel lehetőségei • 1 D2 D3 D4 D5 
2. a tanácsadó szolgálat kínálata és minősége d l D2 D3 D4 D5 
3. kamatok és más a tokéhoz kötődő költségek • 1 D2 D3 D4 D5 

b)Változások a tárgyalási pozíció terén 
(l=jelentősen romlott, 2=inkább romlott, 3=változatlan volt, 4=inkább javult, 5= ĵelentösen romlott) 

1. a vevőkkel szemben D l D2 D3 D4 D5 D l D2 D3 D4 D5 
2. a szállítókkal szemben • 1 D2 D3 D4 D5 D l D2 D3 D4 D5 

6. Külföld felé orientálódás ill. nemzetközi tevékenység 
Milyen nemzetközi tevékenységet folytatott az elmúlt 12 hónapban az alábbiak közül? 

a) Vásárolt külföldi árut igen nem Exportált igen nem 
1. külföldi szállítótól? D l D2 3.belf. közvetítő révén? D l D2 
2. belföldi szállítótól? D l D2 4.Beszállítóként export

ra gyártón keresztül? • 1 D2 
5. Exportáló belföldi cégnek eladva? D l D2 
6. Külföldi közvetítő révén ? • 1 U2 
7. Közvetlenül a fogyasztónak? • 1 D2 

b)Anyagbeszerzés, licenc igen nem 
1.Anyagbeszerzésének hány 2.Ad-e licencet külföldre? D l D2 
százalékát teszik ki e term.? % 3. Van külföldi kirendeltsége? • 1 D2 

4.Gyárt-e, értékesít-e vala- 5.Van termelőegysége 
mit licenc igégybevétellel? D l D2 külföldön? D l Q2 
Nevezze meg az országokat, amelyekben árut szerzett be i l l . értékesített? 
6.Beszerzés: -ban. 7.Értékesítés: -̂ban. 

Ez országok közül melyikben van a legfontosabb szállítója il l . vevője? 

Lázárak terén 
2. a minőség terén 
3. a technológia terén 
4. a kisvállalatok miatt 
5. a nagyvállalatok miatt 
ó.belföldi vállalatok miatt 
7-külföldi vállalatok miatt 



8.SzálIító: -ban. 9. Vevő: -ban. 

Folytatott az elmúlt 12 hónapban közös tevékenységet 
10. belföldi partnerrel D l D2 12.belföldön? 
11. külföldi partnerrel D l D2 13.külföldön? 

• 1 D2 
• 1 P2 

c) Milyen területeken kooperált? belföldön Jcülföldön 
belf. partn. külf. partn. belf. partn.külf.partn. 

1. a termékskála bővítése 
igen'nem igen nem igen nem igen nem 

1. a termékskála bővítése • 1 D2 • 1 • 2 • 1 U2 • 1 • 2 
2. kutatás, fejlesztés • 1 D2 • 1 • 2 • 1 D2 • 1 • 2 
3. finanszírozás • 1 U2 • 1 • 2 • 1 D2 • 1 • 2 
4. értékesítés • 1 D2 • 1 • 2 • 1 U2 • 1 • 2 
5. piackutatás • 1 D2 • 1 • 2 • 1 D2 • 1 • 2 
6. vevőszolgálat • 1 D2 • 1 • 2 • 1 U2 • 1 • 2 
7. reklám • 1 D2 • 1 • 2 • 1 D2 • 1 • 2 
8. beszerzés • 1 D2 • 1 • 2 • 1 D2 • 1 • 1 
9. szállítás és raktározás • 1 D2 • 1 • 2 • 1 D2 • 1 • 2 
lO.termelés • 1 D2 • 1 • 2 • 1 D2 • 1 • 2 
1 l.adminisztráció • 1 D2 • 1 • 1 • 1 CJ2 • 1 • 2 
12.adatfeldolgozás • 1 D2 • 1 • 2 • 1 U2 • 1 • 2 

E tevékenységek valamelyikét saját vállalata joint venture formában folytatja? 
13. belföldi vállalattal D l = igen D2 = nem 
14. külföldi vállalattal • 1 = igen D2 = nem 
15. Mely országban? 

d) Foglalkozott külföldi piacokkal? 
1. aktívan Dl^gen 
2. passzívan D l 
3. egyáltalán nem D l 

Kapott külföldi megbízást 
4. esetenként 
5. rendszeresen 

igen 
• 1 
• 1 

e) Változott az elmúlt 12 hónapban valami a nemzetközi tevékenysége tekintetében? 
" V T 1 ' 1 1 . . . „ Neki kezdett igen nem 
1. üj országokból importálni D l D2 
2. új országokba exportálni D l D2 
3. új országokba licencet adni • 1 D2 
4. új országban licencet igénybe 
venni D l D2 

filndított egy új kooperációt 
1.külföldi finanszírozás terén? D l D2 

g) Nyitott új értékesítő fiókot? D l D2 

h) Nyitott új termelő egységet?Ol D2 

Felhagyott igen nem 
5. adott országokból az importtal D l D2 
6. adott országokba az exporttal D l D2 
7. adott országban a licenc adással D l 02 
8. adott országban a licenc igénybe 
vételével D l D2 

Felszámolt fel kooperációt 
2.külföldi finanszírozás terén? D l D2 

Zárt be értékesítő fiókot? D l D2 

Zárt be termelő egységet? D l D2 
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i) Nézete szerint milyen fejlemémények szóltak az elmúlt 12 hónapban a nemzetközi 
tevékenység mellett ill. ellen? 

(l=mellette, 2=lényegtelen, 3=ellene) 

1. munkaerő minősége (belföld) 
2. technológia (belföld) 
3. árszínvonal (belföld) 
4. költségszint (belföld) 
5. a vevő közelsége 
6. a szállító közelsége 
7. nagyobb piac 
8. kapacitáskihasználás (belf) 
9. kockázat 
10. támogatások (belföld) 
11. nyereségadó (belföld) 

12. nyersanyagbeszer 
13. pol. stabil.(belf.) 
H.vállalk. támog. 
15.termék/szolg.skál 
ló.export know how 
17. finanszírozás 
18. űgyint. a határon 
19. presztizs 
20. növekedés 
21 .infoszerzés(belf.) 
22.piacelső követés 

7. Tájékozódás nemzetközi tevékenységről az elmúlt év során 

a) Vett-e igénybe az elmúlt 12 hónap során a nemzetközi tevékenységre vonatkozó 
információs és tanácsadó szolgáltatásokat? 

igen nem 
1. belföldön D l U2 
2. külföldön D l D2 

b) Milyen információs és tanácsadó szolgáltatásokat vett igénybe? 

1 .oktató és továbbképző létesítmény 
2. tanácsadó (vagyonügynöki, adó-, vállalatijogi tanács 
3. hitel- és biztosításügy 
4. szállítók 
5. vevők 
ó.exportálók, vállakozók klubja 
7. kamaraszervezetek (keresk.polit, külker., egyesület) 
8. kutató intézetek (egyetemi, nem egyetemi) 
9. helyi, megyei, országos támogató szervezetek 
10. belföldi vásárok 
11. külföldi vásárok 
12. nemzetközi szervezetek 

c) Vettek igénybe az elmúlt 12 hónapban oktatási és továbbképzési lehetőségeket? 
1. vállalkozók és menedzserek DlHgen •2=nem 
2. beosztott munkatársak D l D2 

d) Mely terűleteken volt szüksége az elmúlt 12 hónapban információra, tanácsadásra, 
továbbképzésre? (l=igen, 2=nem) 

1. kutatás, fejlesztés 
2. finanszírozás 
3. marketing 
4. értékesítési csatornák 
5. potenciális üzletpartnej 
6. nemzetközi ügyletek 

7. beszerzés 
8. termelés 
9. törvények alkalmai 
10. adminisztrálás 
11. nyelv 
12. minőség, tanusítv 
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8. K vállalkozó személyiségére vonatkozó adatok: 

a) A vállalkozó személyére vonatkozó adatok 
1. Hány évesen fejezte be főfoglalkozásban folytatott tanulmányait? évesen 
2. Hány évig járt iskolába? év 
3. Hány éves gyakorlattal rendelkezik szakmájában? év 
4. Mennyi időt töltött az elmúlt három évben külföldön? hét 
5. Hány nyelven tudja magát megértetni (beleértve anyanyelvét is)? 

b) Hogyan viszonyul mint vállalkozó az alábbi megállapításokhoz? 
(l=határozottan ellene vagyok, 2=ellene vagyok, 3=határozatlan vagyok, 4=egyetértek, 

5=abszolut egyetértek) 
1. Az állam ne korlátozza a szabad piaci törvényeket, még állami támogatási politikával 
sem. • 1 D 2 D 3 D 4 D 5 
2. A szakmai szövetségeknek és hasonló szervezeteknek kizárólag tagjaik 
támogatásával kellene foglalkozniuk D l D2 D3 D4 D5 

3. A változtatásokat feltétlen el kell kerülni egy vállalatnál • 1 D2 D3 D4 D5 

4. Egy vállalatnak nem kellene a honi régiókat elhagynia. • 1 D2 03 • 4D5 
5. A munkaköröket világosan el kell határolni egymástól és pontosan le 
kell írni. D l U2 D3 D4 D5 
6. Jobb ha terveznek a vállalkozók és nem intuicióikat 
követeik O l D2 D3 D4 D5 
7. A vállalatoknak csak jól bevált munkafolyamatokat és termelési technikákat 
kellene bevezetniük. D l U2 D3 D4 D5 
8. Családi vállalkozásoknál a vezetésnek a család kezében kell 
maradnia. D l D2 D3 D4 D5 
9. Kis vállalatoknak nem kellene habozniuk nagyokkal üzleti kapcsolatot 
fenntatani D l D2 D3 D4 D5 
10. A kis és középméretű vállalatok vezetőinek személyesen kell felelniük valamennyi 
beosztott alkalmazásáért. D l D2 D3 D4 D5 
1 l.A vállalati vezetőknek etikus magatartást kell tanúsítaniuk. 

• 1 D2 D3 D4 D5 
12. A vállalat előbbre való a családnál 

• 1 U2 03 D4 D5 

iKÖszönjüka^ félmérést egy átfogó nemzetközi kutatás 
keretében végezzük, a Művelődési és Kulturális Miniszteri valamint az OTKA 
támogatásával. Az Ón válaszai hozzájárulnak ahhoz, hogy világosabb képet kapjunk a 
hazai nemzetközi kapcsolatairól, a vállalatok stratégiai gondolkodásáról, vállalati 
iíultúrájáró!, a külföldi partnerekkel szembeni összehasonlításban a gondolkodásbeli 
eltérésékrőL Mindezek végső soron a cégek nemzetközi kapcsolatait kívánják erősíteni. 

Pécs, 1995. 
Janus Pannonius Tudományegyetem kutatócsoportja 

Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem kutatócsoportja 
: IN 
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KÉRDŐÍV 

KIS- ÉS KÖZÉPMÉRETŰ VÁLLALATOK 
STRATÉGIAI PROBLÉMÁI 

Sorszám: • • • 

A cég neve: 
r 

Ágazat: 

Az interjú dátuma: 19 Q d 

Az interjúalany neve: 1 férfi 2 nő 

Beosztása: 1 tulajdonos 2 alkalmazott 

Pécs, 1993. november 



1. ADATOK A CÉGRŐL, A MEGKÉRDEZETT SZEMÉLYRŐL, A 
VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETÉRŐL 

1.1 A cég adatai 

la) Mely iparághoz tartozik a cég? ©textil ©élelmiszer ©elektronika 
©gépipar ©vüUpar©építöipar©szolgáltatás® © <8>egyéb 

b) Mikor alapították a céget? • • • • • 

c) K i alapította? ©Ön ©az Ön édesapja ©más családtag ©valaki más 
©nem tudja 

d) Hány évvel ezelőtt lépett be Ön a céghez? D D évvel ezelőtt 

2. Mi a vállalat jogi formája? ©egyéni vállalkozás ©egyéni vállalat ©betéti 
társaság ©közkereseti társaság ©korlátolt felelősségű társaság 
©szövetkezet ©részvénytársaság ©egyéb 

3. Mennyi a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, beleértve a 
kirendeltségeket, részlegeket is? (A részmunkaidősöket számítsa át teljes 
munkaidősökre, az ipari tanulókat 50%-al vegye) 

1990 • • • • 1993 • • • • 

4. Mekkora volt a cég forgalma eFt-ban? 

1990 • • • • • • eFt 1993 • • • • • • eFt 

1.2. Az interjút adó személyre vonatkozó adatok 

1. Milyen képzettséggel rendelkezik? (iskolák, szakmai végzettség, speciális 
tanfolyamok) 

©nincs szakképzettsége ©betanított munkás ©ipari szakmunkás ©kereskedelmi 
szakképzettség ©ipari szakvizsga, mesterlevél ©szakközépiskola ©ginmázhim 
©főiskola, egyetem ©egyéb 

2. Hány éves korában fejezte be nappalis diákként tanulmányait? • • 

3. Mi volt édesapja foglalkozása? 

©alkalmazott, tisztviselő ©vállalkozó ©alkalmazott vezető pozícióban ©orvos, 
ügyvéd ©tanár ©kereskedő ©iparos ©munkás ©mezőgazd. munkás ®egyéb 
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4. Hagy más cégnél vagy szervezetnél dolgozott On, mielőtt a Jelenlegi céghez 
belépett? (szakmunkásképzést is beleértve) 

L~l Cl cégnél, szervezetnél 

5a) A cég tőkéjéből Ön kb. mekkora hányaddal rendelkezik? • • • % 
b) Ön és a családja kb. mekkora hányaddal rendelkezik? D D D % 
c) Részesedik más cég is az Ön vállalkozásának tőkéjéből? 

©nem ©igen, • • • %-al 

6 . Mióta vezeti On a céget? eve 

7. K I lesz az Ön utóda, ha nyugdíjba vonul? 
©egy családtag ©valaki más (Dnem tudja 

8. K I venné át az Ön posztját, ha Önnel holnap valami történne? 
©egy családtag ©valaki más (Dnem tudja 

9. Mekkora az Ön átlagos havi bruttó jövedelme az üzlet tevékenységből? 
©kevesebb, mint 50eFt 
©5l-100eFt között ©101-150 eFt között ©15 l-200eFt között 
©201-300eFt között ©301-500eFt között © 501 eFt fölött Dnem árulom el 

10. Melyik felekezethez tartozik? 
©katolikus ©protestáns ©egyéb ©egyikhez sem 

11a) Családi állapota: ©hajadon, nőtlen ©házas ©elvált ©özvegy 
b) Hány gyermeke van? 

12. Életkora: ©16-25 között ©26-35 között ©36-45 között ©46-55 között 
©56-65 között ©65 felett 

1.3. A vállalkozás környezetére vonatkozó adatok 

(A vállalkozás legfontosabb piacára vonatkozó kérdések) 

1. Nevezze meg legfontosabb piacát (pl. belföldi továbbfeldolgozásra szánt 
textiltermékek) 
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2. Milyen kritériumok alapján határo&a meg az Önnek legfontosabb piacot? 
• termék, termékcsoport 
• ügyfél, ügyfélcsoport 
• régió 
• vásárlói szokások 
• a termék tulajdonságai 
• a vevők szükségletei 
• a piac vonzereje (ár, a piac növekedése, nyereségkilátások) 
• a versenyhelyzet (korlátok a piacra betörésben, a minőség szerepe, speciali

zálódás, stb) 
• a piac befolyásolásának lehetősége (reklám, árengedmény, stb) 

3. Ezt a piacot ©nagyon nagynak ©nagynak ©közepesnek ©kicsinek 
©nagyon kicsinek minősíti ©nem tudja 

4. A fejlődésnek melyik stádiumában van az Ön számára legfontosabb piac: 
©felfutás, bevezetés ©növekedés ©átmenet a növekedésből az érettbe 
©érettség ©zsugorodás ©nem tudja 

5. Az Ön termékei iránt e piacon a kereslet 
©meglehetősen kiegyensúlyozott ©szezontól függő 
©egyenetlen, ingadozó ©nem tudja 

6. Az Ön termékei iránt e piacon a kereslet 
©árérzékeny ©nem különösebben árérzékeny ©nem tudja 

7. Az e piacon lebonyolított forgalmat alapul véve hány vevőt tart 
kulcsfontosságú vevőnek? 

©egyet ©néhányat (2-10 körül) ©sokat (10-nél többet) ©egyet sem 
©nem tudja 

8. Mit gondol, hány versenytársa van ezen az Önnek legfontosabb piacon? 
©nincs egy sem ©öt vagy annál kevesebb ©öt és tíz között 
©több mint tíz ©nem tudja 

9. E versenytársak többségükben 
©nagyon kis vállalatok ©kis vagy középméretűek ©nagyvállalatok 
©nem tudja 

10. E legfontosabb piacon mekkora hányadot foglal el a három legnagyobb cég? 
• • • % Onem tudja (=999) 

11. Meg tudja mondani, mekkora hányadot foglal el Ön ezen a piacon? (%-ban) 
• • • % Onem tudja (=999) 
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12. Milyen erős a verseny-szen a piacon? (karikázza be a választ) 

Nagyon Gyenge Sem gyen- Erős Nagyon 

Arak 
terén 
Termékfej
lesztés 
Reklám 
terén 
Termék 
minősége 
Értékesítés 
i csatornák 

gyenge ge, sem e- enís 
rős 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

Néhány kérdés a vállalkozás egészéről 

13. Mely piacon éri el legfontosabb termékével (termékcsoportjával) a 
legnagyobb forgalmat? 
©a helyi piacon ©egy regionális piacon ©országos piacon ©Nyugat Európában 
©Kelet Európában ©a világpiacon ©nem tudja 

14. Hány vevője van? • • • • 

15. Az összforgalomból három legnagyobb vevője mekkora hányadot foglal le? 
• ••% 

16. Az Ön legfontosabb vevői 
©fogyasztók, végső felhasználók ©kereskedők ©továbbfeldolgozók, ipar 
©közintézmények (állami, önkormányzati szervek) ©magán szolgáltató cégek 
©egyéb 

17. Hány vevőcsoportnak érékesít az Ön cége? 

18. Az összforgalomból mekkora hányad jut a fő vevőcsoportj ára? • • • % 

19. A vevő igényei az Ön ágazatában 
©nagyon differenciáltak ©nagyon egyformák ©rnindkét változat jellemző 
©nem tudja 

20. Véleménye szerint az Ön cége 
©bonyolult technológiát ©közepesen bonyolult technológiát 
CDgyszerű technológiát alkalmaz ©vegyesen (ezt is, azt is) ©nem tudja 

5 



21a) A technológia az Ön ágazatában egyszerűsödik, vagpbonyolultabbá válik? 
©bonyolultabb lesz ©egyszerűsödik ©azonos marad ©nem tudja 

b) Ha változik a technológia bonyolultsága, ez milyen gyorsan történik? 
©nagyon gyorsan ©fokozatosan ©nem tudja 

22a) Beavatkozik-e az állam valamilyen módon (támogatólag is) az Ön 
ágazatába? (pl. megbízások adásával vagy visszatartásával), szubvencionálással, 
stb) ©igen ©nem ©nem tudja 

b) Ha igen, hogyan? 

A kormány vagy az állami üzemek fontos vevők ©igen ©nem 
Szubvencionálással (beleértve az adókedvezményeket, ©igen ©nem 

kutatási támogatásokat) ©igen ©nem 
Állami árszabályozással ©igen ©nem 
Szabványok előírásával (pl. környezetszennyezés, ©igen ©nem 

munkahelyi biztonság, üzemegészségügy terén) 
Export és import politika terén ©igen ©nem 
Adótörvényekkel ©igen ©nem 
Koncessziók juttatásával, alkalmassági bizonyítványok ©igen ©nem 

elválásával 
A gazdaságpolitika révén ©igen ©nem 
A hazai termékek propagálásával ©igen ©nem 
Egyéb intézkedésekkel ©igen ©nem 

23. Mely területeken történtek az Ön számára fontos változások? 

© Nincs változás 
© Csekély változás 
© Jelentős változás 
© Nagy változás 
© Nagyon nagy változás 

Az elosztásban © © © © © 
A pénz- és hitelpiacon © © © © © 
A technológiában © © ® © © 
Nyersanyag, energia terén © © © © © 
A munkatényezőben © © © © © 
A konkurrencia viselkedésében © © © © © 
A törvényhozásban © © ® © © 

24. Hogyan értékeli az elkövetkező három évben az Ön számára fontos 
változásokat az alábbi területeken: 
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Az elosztásban © © © < Q © 
A pénz- és hitelpiacon © © © © © 
A technológiában © © © © © 
Nyersanyag, energia terén © © ® © © 
A munkatényezőben © © © © © 
A konkurrencia viselkedésében © © © © © 
A törvényhozásban © © © © © 

25. Betölt-e vezető tisztséget valamelyik szakmai szövetségnél? ©igen ©nem 

26. Önként vetette alá magát valamelyik szakmai szövetség szabályzatának? 
©igen ©nem 

27. Tagja-e valamelyik szakmai csoportnak? ©igen ©nem 
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2. ÉRTÉKÍTÉLETEK 

Hogyan viszonyul az alábbi megállapításokhoz: 

CD: nagyon nem értek egyet ©: nem értek egyet OD: határozatlan vagyok 
©: egyetértek vele ©; teljesen egyetértek vele 

1. A jólét megteremtése rendkívül fontos © © © © © 
2. Egy vállalatnak az "egyenlő munkáért egyenlő bért" elvből kell kiindulnia, még 
akkor is, ha ezek költségnövelő hatásúak. © © © © ® 
3. A vállalati vezetőknek a cég érdekeit határozottan a társadalmi érdekek elé kell 
állítaniuk. © © © © © 
4. Az üzlet előbbre való a családi életnél © © © © ® 
5. Egy vállalkozásnak mindig fuzionálnia kell, ha azzal javíthatja gazdasági 
helyzetét © © ® © © 
6. A kis cégeknek ugyanazokat a módszereket kell alkalmazniuk, mint a nagyoknak 

© © © © © 
7. Kis vállalatoknak nem kell habozniuk, ha nagy vállalatokkal léphetnek üzleti 
kapcsolatra- © © © © © 
8l A kis és középvállalatok vezetőinek személyesen kell felelniük a személyzeti 
munka vezetéséért. © © © © © 
9. Az alkalmazottaknak részesexmiuk kell a cég tőkéjéből © © © © © 
10. Egy vállalatnál mindenképpen el kell kerülni a változásokat © © © © © 
11. Egy cégnek minden eszközt meg kell ragadnia, hogy túlélését biztosítsa. 

© © © © © 
12. A vállalat vezetőjének a szabadidejét is a cég érdekeinek szolgálatába kell 
állítania. " © © © © © 
13. A munkaköröket világosan körülhatárolva és részletekbe menően kell leírni 

©© © © © 
14. A vállalkozónak szem előtt kell tartania a családi hagyományokat 

© © © © © 
15. A vállalkozásnak - a jog határáig - mindent el kell követnie, hogy elkerülje az 
adózást © © © © © 
16. A vállalkozónak támogatnia kell az imiovációt, mégha az a vállalkozás 
függetlenségének rovására is menne. © © © © © 
17. Valamennyi nem nyereséges üzleti tevékenységet le kell állítani 

« © © ® © © 
18. A főnöknek magának kell ellenőriznie azokat a munkatársakat, akik iránt 
bizalommal van © © © © ® 
19. A munkának lehetővé kell tennie a vezetők számára a teljes önmegvalósítást 

© © © © © 
20. A vállalatnak minden jog adta eszközt ki kell használnia, hogy a szakszervezete 
hatalmát csökkentse. © © © © © 
21. A vállalkozónak inkább terveznie kell, mintsem pusztán intencióit követnie. 

© © ® © © 
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©: nagyon nem értek egyet © : nem értek egyet ®: határozatlan vagyok 
©: egyetértek vele ® z teljesen egyetértek vele 

22. Egy cégnek mindent részletekbe menően meg kell terveznie, még akkor is, ha ez 
a rugalmasság csökkenésével jár. © ® © © © 
23. A főnöknek meg kell beosztottjaitól követelnie, hogy szigorúan betartsák a cég 
a cég alapszabályait és előírásait. © ® © © © 
24. A kis és középméretű vállalatoknak inkább össze kell tartaniok, nem pedig 
pusztító versenyre kelni egymással © © © © © 
25. A vállalati politika a a vállalatvezetés dolga kell hogy legyen, nem pedig a 
beosztottaké © © © © © 
26. Az államnak nem lenne szabad a piacot korlátoznia, - még állami 
támogatáspolitikával sem © © © © © 
27. A munkavállalalóknak sztrájkolniuk kell, hogy a súlyos konfliktusokat 
megoldják ~ © @ © © © 
28. Az innováció sok rizikót rejt magában © © © © © 
29. Egy vállalkozónak a nyereség maximalizálására kell törekednie. 

© © © © © 
30. Minden vállalatnak a magas bérszínvonal politikáját kell folytatnia 

© © © © © 
31. Egy vállalkozónak a munkát önmagáért kell értékelnie © © © © © 
32. Kétes helyzetben a managemek további információt kell szereznie és nem 
azonnal döntenie. © © ® © © 
33. A főnököknek inkább a vállalat jövőjéről, mintsem a jelenéről kell 
gondolkodniuk. ' © ® ® @ © 
34. A szakmai tömörüléseknek és a hasonló szervezeteknek kizárólag tagjaik 
támogatásával kell foglalkozniuk. © © © © © 
35. Még ha az a veszély fenyeget is, hogy a beosztottak nem tekintik kooperatívnak 
a főnököt, világos hierarchikus rendszert kell a cégnél bevezetni. 

© © © © © 
36. Egy vállalatnak elsősorban külföldi piacokra kell betörnie © © ® © © 
37. Egy vállalkozónak magának is támogatnia kell kockázatos innovációkat 

© © ® © © 
38. Még a csúcsvezetőknek is rendszeresen részt kell venniük továbbképző 
programokon. © © ® © © 
39. A vezetőknek etikai elvekhez kell viselkedésüket igazítaniuk. © © ® © © 
40. A nagy vállalatok mindig veszélyt jelentenek a kicsikre nézve. © © © © © 
41. A vezetőknek tekintélyt kell kifejleszteniük. © © ® © © 
42. A cégnek elsősorban családi ügynek kell lennie. © © ® © © 
43. A vezetőknek lehetőség szerint el kell keiülniük a konfliktusokat 

© © © © © 
44. A kis és középméretű vállalatok vezetőnek személyesen kell a marketing 
tevékenységért felelősnek lenniük © © © © © 
45. A vállalatokat nem lenne szabad jogi szabályozókkal korlátozni abban, hogy 
dolgozókat bocsássanak el. © © ® © © 
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CD: nagyon nem értek egyet © : nem értek egyet <3>: határozatlan vagyok 
_____ ©: egyetértek vele © : teljesen egyetértek vele 
A/Z A A *ft 1 1 i i . - 1 1 r • r , i i i / - r - f - i 1 r . r - t 46. A vezetőknek beosztottaik rossz munkáját kollégáik jelenlétében kell 
kritizálniuk © © CD © © 
47. A kis- és középméretű vállalatok vezetőinek a termelésért személyesen kell 
felelniük. © © © © © 
48. A vezetőknek döntéseiket és tetteiket nem kell beosztottjaik által 
jóváhagyatniuk. © © ® © © 
49. A vállalatvezetés férfiaknak való dolog. © © © © © 
50. A kis- és középméretű vállalatok vezetőinek személyesen kell a cég 
pénzügyeiért feleniük. © ® ® © © 
51. A cégeknek csakis bevált adnunisztratív folyamatokat és termelési technikákat 
kell bevezetniük. © © © © © 
52. Nagyon fontos, hogy az embert embertársai respektálják. © © ® © © 
53. Kis cégeknek nem lenne szabad állami támogatásra szorulniuk © © © © © 
54. A vállalatoknak minden dolgozó számára írásos^ munkaköri leírást kell 
készíteniük. © © © © © 
55. A vállalatoknak növekedésre kell törekedniük, akár azt is kockáztatva, hogy ez 
rövid távon likviditási és és rentabilitási problémákhoz vezet © © ® © © 
56. A termék minősége szakmai büszkeség kérdése kell hogy legyen. 

© © © © © 
57. A főnököknek még a fontos feladatokat is le kell osztaniuk. © © © © © 
58. A kis és középméretű vállalatok vezetőinek inkább managereknek, mint 
műszaki szakembereknek kell lenniük. © © © © © 
59. A vállalkozóknak aktív szerepet kell játszaniuk a politikában. 

© © © © © 
60. Az államnak támogatnia kell a nehéz helyzetben lévő cégeket 

© © © © © 
61. Egy kis és középméretű vállalat vezetője számára a cégen belüli képzés 
fontosabb, mint egy elméleti jellegű képzésben (pl. főiskola) való részvétel 

© © © © © 
62. A vállalat vezetőinek lényegesen többet kell keresniük, mint a beosztottaknak 

© © ® © © 
63. A cégeknek nem kell szélsőséges politikai beállítottságú dolgozókat 
alkalmazniuk. © © © © © 
64. Azoknak, akik a mindennapi döntéseket megvalósítják, a döntéshozatalban is 
részt kell venniük. © © ® © © 
65. Szabad vállalkozás és szociális igazságosság nem férnek meg egymás mellett 

© © © © © 
66. Egy vállalat főnökének rendszeresen tájékoztatnia kell beosztottjait az 
üzletpolitikáról. © © © © © 
67. Túlzás lenne a főnöktől azt elvárni, hogy beosztottjai személyes problémáival 
foglalkozzék. ' ® © © @ ® 
68. Családi vállalkozásnál a vezetésnek a család kezében kell maradnia. 

© © © © ® 
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©: nagyon nem értek egyet ©: nem értek egyet <D: határozatlan vagyok 
©; egyetértek vele <D; teljesen egyetértek vele 

69. Egy vállalatnak meg kell próbálnia a legnagyobb piaci részesedést tartani és 
vezető szerepet játszani a piacon. © ® ® © © 
70. Minden munkamódszert, eljárást és technikát vállalati kézikönyvben kell leírni. 

© ® ® © © 
71. Az ember legyen inkább egy kis vállalatnál a maga ura, mint egy nagyobb 
vállalatnál top manager. © ® ® © © 
72. A vállalkozónak nem kell visszariadnia a hatalom gyakorlásától. 

© ® ® © © 
73. A vállalatvezetőknek a döntéshozatalban csupán gyakorlati érzékükre kell 
hagyatkozniuk. © ® ® © © 
74. A kis és középméretű vállalatok vezetőinek valamennyi beosztott 
alkalmazásáért személyesen kell felelőséget váUalniuk. © ® ® © © 
75. A főnök maga koordináljon minden feladatot és tevékenységet © ® ® © © 
76. A nyereséget egyenlően kell felosztani a vezetők, munkavállalalók és 
résztulajdonosok között © © ® © © 
77. A dolgozókkal szembeni magatartásnak legyen az a meggyőződés az alapja, 
hogy az elégedett dolgozók - jó dolgozók. © © © © © 
78; Egy vállalat ne hagyja el saját honi régióját © © ® © © 
79; A vállalatok támogassák a kulturális intézményeket © © ® © © 
80. A vállalatoknak kooperálniuk kell, hogy hatékonyak legyenek, még akkor is, ha 
veszítenek függetienségükből. © © © © © 
81. A szakmai szövetségeknek (testületeknek és hasonló szervezeteknek) "pressure 
group"-ként kell dolgozniuk, hogy tagjaik közös érdekeit védjék. © © ® © © 
82. A vállalat ne foglalkoztasson külföldi munkaerőt © ® ® © © 
83. A vezetők folyamatosan és gondosan felügyeljék valamennyi üzleti 
tevékenységüket " © © © © © 
84. A vállalatoktól nem kell rosz néven venni, ha alkalmanként megkerülik a 
törvényt © © © © © 
85. A decentralizált döntéshozatal legyen a vállalat egyik vezetési alapelve. 

© © ® © © 
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3. CÉLOK, A CÉLOK ELÉRÉSE 

3.1. A vá l la lkozó céljai 3.2. A cé lok elérése 

Mekkora jelentőséget tulajdonít az a- Mennyire elégedett az alábbi célok 
lábbi személyes céloknak? elérésével? 

3.1.3 Mint egyén 3.2.1 VTmrówi rétok 

CD: Abszolút nincs jelentősége © : Nagyon elégedetlen 
CD: Alig van jelentősége © : Elégedetlen 
CD: Lényeges CD: Se nem elégdetien, se nem elégedett 
© : Nagyon lényeges © : Elégedett 
@: Rendkívül lényeges © : Nagyon elégedett 

1. Személyes függetlenség (saját vállalkozásért dolgozni, az időt saját magának 
beosztani) 
© © ® © © © © © © © 
2. Anyagi függetlenség Önnek és családjának 
© © © © © © © ® © © 
3. Önmegvalósítás 
<p © © © © ® ® © © 
4. A munka keltette elégedettség 
© © © © © © © © © © 
5. Sikeresebbnek lenni, mint az üzlettársak 
© © © © © © © ® © © 
6. Magas jövedelem 
© © © © © © © © © ® 
7. Hatalom, befolyás 
© © © © © © © © © 
8. A család számára a saját vállalkozást kiépíteni 
© © © © © ® © © © © 
9. Családi hagyományok megőrzése 
© © © © © ® © CD © © 
10. Szerepet játszani a társadalomban 
© © © © © © @ © © © 
11. Vonzó életstílus 
© © © © © © CD © © 
12. Magas társadalmi pozíció 
© © © © © © © ® © © 
13. Emberi kapcsolatok 
© © ® © © ® ® © © © 
14. Jó termékeket gyártani 
© © ® © ® ® © © © © 
15. E célok melyike a legfontosabb Önnek? O O 
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3.1.2 Mint munkaadónak a céljai 3.2 J2 E cé^ok elérése 

©: Abszolút nincs Jelentősége © : Nagyon elégedetlen 
® : Alig van Jelentősége @: Elégedetlen 
<D: Lényeges CD: Se nem elégdeüen, se nem elégedett 
© : Nagyon lényeges © : Elégedett 
©: Rendkívül lényeges © : Nagyon elégedett 

1. Munkahelyteremtés 
© © ® © © © © © ® 
2. Munkahelymegtartás 
© © © © © © © © © © 
3. Dolgozóim életkörülményeinek javítása 
© © © © © © © © © © 
4. A dolgozók részvétele a döntésben 
© © ® © © © © © © 
5. Nyereségrészesedés 
© © © © © © © © © © 
6. A dolgozók résztulajdon szerzése 
© © ® © © © © © © © 
7. Kedvező munkakörülmények biztosítása 
© ® ® © © © © © © © 
8. A dolgozók önmegvalósítása 
© ® © © © © © © © © 
9. E célok melyike a legfontosabb Önnek? oo 

3.13. A vállakózás céljai 3.23. E célok elérése 

1. A cég fennmaradása 
© © © © © © © © © 
2. A cég méretének csökkentése 
© © ® © © © © © © 
3. A cég megszilárdítása 
© © ® © © © © © © © 
4. Növekedés 
© © ® © © © © © © 
5. Nyereség 
© © ® © © © © © © © 
6. Hatékonyság 
© ® ® © © © © © © © 
7. A vállalat imázsa 
© © © © © © © © © © 
8. A termék minősége 
© © © © © © © © © © 
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CD: Abszolút nincs jelentőségé 
@: Alig van jelentősége 
©: Lényeges 
© : Nagyon lényeges 
© : Rendkívül lényeges 

©r Nagyon elégedetlen 
©: Elégedetlen 
©: Se nem elégdeüen, se nem elégedett 
©: Elégedett 
©: Nagyon elégedett 

9. Gazdasági függetlenség (pl. szállítóktól) 
CD © © © © © © © © © 
10# Anyagi függetlenség 
© © © © © © © © © © 
11. Rugalmasság 
© © © © © © © © © 
12. Jó fizetőképesség 
© © © © © © © © © © 
13. Kreativitás és innováció 
CD © © © © © © © © © 
14. Költségcsökkentés 
© © © © © © © © © © 
15. Piaci részesedés 
© © © © © © © © © © 
16. E célok melyike a legfontosabb Ommelk? oo 

3.3 Van-e a 3. pont alatti célok között olyan, amelynek elérésével ma lényegesen 
elégedetteb vagy elégedetlenebb, mint 3 évvel ezelőtt? Adja meg a cél sorszámát: 

ooo 
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4. S T R A T É G I A I M A G A T A R T Á S 

4.1 Jelenlegi állapot 

4.1.1 A specializálódás vagy diverzifikálás mértéke a termék és piac 
vonatkozásában 

1. Hány terméket kínál az Ön cége? • • • 
2. A forgalom mekkora hányadát teszi ki a fő termékcsoport? • • • % 
3. A termékcsoportok kapcsolódnak-e egymáshoz? 

©igen ©nem Ha igen: 

o az alapvető nyersanyag révén ©igen - ©nem 
o az alapvető termelési technológia révén ©igen - ©nem 
o az iparosi képességek révén ©igen - ©nem 
o a termelőberendezések révén ©igen - ©nem 
o az értékesítési csatornák révén ©igen - ©nem 
o a vásárlói kör révén ©igen - ©nem 
o a megegyező vásárlói igények miatt ©igen - ©nem 
o nem tudom O 

4. Főként milyen terméket kínál? 
© szabványos terméket ©nem szabványosított terméket ©vegyesen 

5. A forgalom mekkora hányadát teszik ki a "hozzávásárolt" termékek? 
CD Cl % O nem tudom 

4.1.2 A beszállítói tevékenység jelentősége 

1. Dolgozik-e a cég más cégek beszállítójaként? ©igen - ©nem 
(Ha nem, ugorjon a 4.1.3 pontra) 

2. A forgalom mekkora hányadát teszi ki a szállítói tevékenység? 
nem tudom 

3. Hány cégnek szállít Ön? • • • O nem tudom 

4. A forgalom hány %-át teszi ki a legnagyobb cégnek történő szállítás? 
• • • % Onem tudom 
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i5* Az alábbi válaszok melyike közelíti meg legjobban a valóságot? 

© Mindig ugyanannak a cégnek szállítunk 
© Állandóan változik azoknak a cégeknek a köre, akiknek szállítunk 
© Van egy sor törzsszállítónk, akiknek állandóan szállítunk, míg más ügyfeleink 
állandóan cserélődnek 

4.13 Nemzetközi kapcsolatok 

1. Termékexport 

a) Exportálja termékelt külföldre? ©igen - ©nem 
Ha igen, lépjen a 2. kérdésre; ha nem, folytassa a b)-vel. 

b) Előfordult már, hogy korábban exportált? ©igen - ©nem 

2. Hány országba exportál? 

3. Hány éve exportál? • • • 

4. Forgalmának hány %-át teszi k i a külföldi üzlete? 
1990-ben: • • • % 1993-ban: • • • % 

5. Van külföldön képviselete, telephelye? 
- értékesítési ©igen - ©nem 
-termelési ©igen - ©nem 

6a) Adott-e el külföldi cégnek licencet, szabadalmat, kötött-e franchise szerző
dést? ©igen - ©nem 

b) Más hasonló szerződést (termelési, management) ©igen - ©nem 

7. Mely válasz jellemzi leginkább az Ö n exportmagatartását? 
©Kivitelez külföldi megbízásokat, anélkül, hogy különösebben keresné a 
lehetőséget 
©Aktív erőfeszítéseket tesz küTfoldi megbízások érdekében (pl. reklámmal, 
értékesítési tevékenységgel, állami szervek bevonásával, stb) 
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4.1.4 Együttműködés más cégekkel 

Együttműködik-e más vállalkozásokkal a következő területeken és mennyire 
intenzív ez az együttműködés? 

©: Nem működöm együtt 
©: Csekély mértékben együttműködöm 
CD: Jelentősebb mértékben együttműködöm 
©: Szoros az együttműködés 
©: Nagyon szoros az együttműködés 

1. Beszerzés © © © © © 
2. Termelés © © © © 
3. Reklám, értékesítés serkentés © © © © © 
4. Értékesítés © © © © © 
5. Eladás © © © © © 
6. Export © © © © © 
7. Piackutatás © © © © © 
8. Kutatás, fejlesztés © © © © © 
9. Információfeldolgozás © © © © © 
10. Ügyfélszolgálat © © © © © 
11. Képzés, oktatás © © © © © 

4.1.5 Terjeszkedés 

Ön vagy vállalata az elmúlt 3 évben 
• vásárolt-e, szerzett-e ©igen - ©nem 
• alapított-e ©igen - ©nem 
valamilyen céget? 

4.2 A stratégiai magatartás változása 

Szeretnénk megtudni, hogy az elmúlt években mely területeken történtek lényeges 
változások, vagy mely területeken tervez Ön már ma meglehetős biztonsággal 
lényeges jövőbeli változásokat? Minden részben több válaszra van mód - igen 
válasz esetén tegyen x jelet 

4.2.1 Változások a termékpolitikában 

Az elmúlt 3 évben A következő 3 évben 

©igen - ©nem 1. Már gyártott, magas fedezeti tartalmú termékek ©igen - ©nem 
serkentése 

©igen - ©nem 2. Új alkalmazási területek feltárása már gyártott ©igen - ©nem 
termékek számára 
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Az elmúlt 3 évben A következő' 3 évben 

©igen - ©nem 3. Azonos termékek kis változtatásokkal ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 4. Több szabványosított termék ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 5. Több egyedi termék ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 6 . Egy termékcsoporton belül a termékek száma- ©igen - ©nem 

nak csökkentése 
©igen - ©nem 7. A termékcsoportok számának csökkentése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 8. Ugyanazon termékcsoporton belül új termékek ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 9. Új termékcsoportok ugyanabban az ágazatban ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 10. Új termékcsoport új ágazatban ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 11. Nagyobb hangsúlyt helyezünk a "hozzává- ©igen - ©nem 

sárolt" termékekre (bevezetés, számuk nö
velése, erősítés) 

©igen - ©nem 12. Kisebb hangsúly a "hozzávásárolt" termékekre©igen - ©nem 
©igen - ©nem 13. Nincs változás a termékpolitikában ©igen - ©nem 

4.2.2 Változások a termékpolitikában a földrajzi piacok tekintetében 

Az elmúlt 3 évben A következő 3 évben 
©igen - ©nem 1. A belpiacok zsugorodása, feladása ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 2. Külpiacok zsugorodása, feladása ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 3. Terjeszkedés a belpiacon ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 4. Exporttevékenység megkezdése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 5. Belépés új külföldi piacra ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 6. Külföldi piacok bővítése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 7. Nincs változás a földrajzi piacok tekintetében ©igen - ©nem 

4.23 A vásárlók körének változása 

Az elmúlt 3 évben A következő 3 évben 

©igen - ©nem 1. Új vásárlócsoportok megnyerése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 2. Meglévő vásárlócsoportok elvesztése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 3. Semmi változás a vásárlók körében ©igen - ©nem 

4.2.4 A beszállítói feladatok megváltozása 

Az elmúlt 3 évben A következő 3 évben 
©igen - ©nem 1. Szállítói tevékenység elkezdése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 2. Azon vállalatok számának csökkenése, ©igen - ©nem 

akiknek On szállít 
©igen - ©nem 3. Azoknak a vállalatoknak a számbeli nö- ©igen - ©nem 

vekedése, akiknek Ön szállít 
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©igen - ©nem 4. A szállított t«?_rmékek számának csökkenése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 5. A szállított termékek számának növekedése ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 6. Szállítói tevékenység megkezdése külföldi ©igen - ©nem 

cégeknek 
©igen - ©nem 7. Magas technológiájú szállított termé ©igen - ©nem 

kek eladása 
©igen - ©nem 8. A szállítói tevékenység leállítása ©igen - ©nem 
©igen - ©nem 9. Semmi változás a szállítás területén ©igen - ©nem 

4.3 Speciális sikertényezőit jelentősége 

Milyen tényezőket alkalmaz, hogy versenyhelyzetét az Ön számára legfontosabb 
piacokon megtartsa? 

Mekkora jelentőséget tulajdonít a következő tényezőknek abban, hogy legfontosabb 
piacán a versenyben előnyre tegyen szert? Változott-e jelentősen ezek szerepe az 
elmúlt 3 évben? 

©: Egyáltalán nem jelentős ©: Kevéssé jelentős ©.Jelentős 
©: Nagy jelentőségű ©: Igen nagy a jelentősége 

Mekkora jelentőséget tulajdonít? Változott a szerepe az elmúlt 3 évben? 

© © ® © © 
© © ® © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 
© © ® © © 

1. Árpolitika ©igen - ©nem 
2. Alacsony árszínvonal ©igen - ©nem 
3. Sokszínűség a termékcsoporton belül ©igen - ©nem 
4. A termék minősége ©igen - ©nem 
5. Megbízhatóság a szállítás terén ©igen - ©nem 
6. Korszerű termelési technikák ©igen - ©nem 
7. Eladás előtti műszaki tanácsadás ©igen - ©nem 
8. Eladás utáni vevőszolgálat ©igen - ©nem 
9. A termék megjelenése, design ©igen - ©nem 
10. Jó benyomás keltés, jó kapcsolat ©igen - ©nem 
11. A munkaerő továbbképzése ©igen - ©nem 
12. Értékesítési csatornák ©igen - ©nem 
13. Reklám, az értékesítés elősegítése ©igen - ©nem 
14. Személyes észvétel az eladásban ©igen - ©nem 
15. Az eladói stáb nagysága ©igen - ©nem 
16. Kreativitás ©igen - ©nem 
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©: Egyáltalán nem jelentős ©: Kevéssé jelentős ®: Jelentős 
©: Nagyjelentőségű ©: Igen nagy a jelentősége 

Mekkora Jelentőséget tulajdonít? Változott a szerepe az elmúlt 3 évben? 
© © © © © 
© © © © © 
© ® © © © 
© © ® ® ® 
© © ® ® ® 
® ® ® ® ® 
© © © © © 
© ® ® © © 
© ® ® © © 
© ® ® © © 

17. Műszaki problémamegoldó képesség ©igen - ©nem 
18. Márka-imázs ©igen - ©nem 
19. A cég rugalmassága ©igen - ©nem 
20. A cég hírneve ©igen - ©nem 
21. A management minősége ©igen - ©nem 
22. A piaci részesedés ©igen - ©nem 
23. Beszerzés ©igen - ©nem 
24. Fizetési feltételek ©igen - ©nem 
25. Vásárlóerő ©igen - ©nem 
26. Üzemi légkör ©igen - ©nem 

4.4. Funkcionális stratégiák 

Kérjük, jelölje be azokat a válaszokat, amelyek az On viselkedését az egyes 
területeken a legjobban leírják. 

4.4.1 Marketing 

1. Árszínvonal (ágazathoz, konkur-
renciához viszonyítva) 

2. Árképzés 

® Átlagon felüli árszinvonal 
® Átlagos árszínvonal 
® Átlag alatti árszínvonal 

® Az ár a költséghez igazodik 
® Az árat a versenytárshoz igazítja 
® Az árat a kereslethez igazítja 

3. Disztribúció 

4. Reklám (ágazathoz, konkurren-
ciához viszonyítva) 

5. Az áruválaszték szélessége 

6. A választék mélysége az adott 
termékcsoporton belül 

® Direkt eladás 
® Értékesítés közvetítőkön keresztül 
® Mindkettő 

© Átlagon felüli reklámköltségek 
® Átlagos reklámköltségek 
® Átlag alatti reklámköltségek 

® Az adott termékből teljes kínálat 
© Szelektált szélességű kínálat 

® Átlagon felüli 
© A választék mélysége átlagos 
® A válszték mélysége átlag alatti 
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7. A termék minősége (ágazathoz, © A minőség átlagon felüli 
konkurrenciához képest) © A minőség átlagos 

© A minőség átlag alatti 

4.4.2 Termelés 

1. A termelőhelyek száma, specializáltsága 

A cégnek csak egy termelőhelye van ©igen - ©nem 
Hanem: ©Minden termelőhely specializálódott egy vagy több termékre 

©A termelőhelyek nem specializálódtak 

2. Az Integráltság foka 
©Teljes integráltság: a termék valamennyi lényeges elemét maga állítja elő 
©Részleges integráltság: néhány elemét vásárolja, vagy bedolgozó készíti 
©A cég főként vásárolt elemek összeszerelésével foglalkozik 

3. Munka- és tőkeigényesség 
© Inkább munkaintenzív 
© Inkább tőkeintenzív 

4. A fő termékcsoportok 

© egyedi készítésűek © raktárra készülnek 
© szériában készülnek ® megrendelésre készülnek 
© tömeges gyártásúak © alkatrészek raktárra, a végső össze

szerelés megrendelésre készül 

4.43 Termékfejlesztési és kutatási tevékenység 

1. A fejlesztés és kutatás jellege © Alap- és alkalmazott kutatás, termékfejlesztés 
© Csak alkalmazott kutatás és termékfejlesztés 
© Csak termékfejlesztés 
© Semmilyen kutatást nem folytat 

2. A kutatás és fejlesztés lrá- © A kutatás és fejlesztés főként termékorientált 
nyultsága © A kutatás és fejlesztés főként eljárásorientált 

® Az eljárásra is, a termékre is irányul 
3. Forgalmának hány %-át fordítja kutatásra és fejlesztésre? 

• • • % Onem tudom 

4.4.4 Beszerzés © A cég a kritikus beszerzéseket egy vagy néhány kiválasz
tott szállítóra koncentrálja 

© A cég a kritikus beszerzéseket különböző szállítókra osztja 
el; előnyt élveznek a legkedvezőbb szállítók 
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4.4.5 Finanszírozás 

1. A finanszírozás forrásai © A cég túlnyomórészt önfinanszírozó 
© Az ön- és külső finanszírozás között kiegyensú 

lyozott viszony áll fenn 
© Túlsúlyban van a külső finanszírozás 

2a. Mekkora a mérleg szerinti össztőkéje? (eFt) 

1993 • • • • • • • eFt 1990 • • • • • • • eFt 

2b Mekkora a saját tőkéje? (eFt) 

1993 • • • • • • • eFt 1990 • • • • • • • eFt 

3. Az idegen tőke összetétele: © Túlnyomórészt rövid lejáratú hitel 
© Túlnyomórészt közép/hosszú lejáratú 

4. Mekkora a jelentősége a az Ön finanszírozási stratégiájában a következő 
finanszírozási forrásoknak? 

© Nincs Jelentősége 
© Van némi jelentősége 
© Közepesen jelentős 
© Nagyjelentőségű 
© Nagyon nagy Jelentőségű 

a) Közép/hosszú távú finanszírozás 

1. Visszatartott nyereség © © © © © 
2. Saját tőke emelése az eddigi tulajdonosok révén © © © © © 

" - " új tulajdonosok révén © © © © © 
3. Kölcsönök © © © © © 
4. Lízing © ® © © © 
5. Hitelek, kp. támogatás, közintézni, részesedése © © © © 
6. Tulajdonosi kölcsönök © © © © 
7. Dolgozóktól kapott kölcsön, részesedés © © © © 

b) Rövid távú finanszírozás 

1. Bankkölcsön © © © © © 
2. Váltóbitelek © © © © © 
3. Hitelezők © © © © © 
4. Vevők befizetései © © © © © 
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© Nincs Jelentősége 
© Van némi Jelentősége 
© Közepesen Jelentős 
© Nagy Jelentőségű 
© Nagyon nagy Jelentőségű 

5. Faktoring 
6. A vállalkozó rövidtávú befektetései 
7. Szubvenciók, stb. 

© © © © © 
© © © © © 
© © © © © 

5. Az adózott nyereség felosztása 
© Szinte az egész nyereség a cégnél marad 
© A nyereség egy részét kiosztják 
® Szinte az egész nyereséget kiosztják 

6. Likviditási tartalékok 
© A cég arra törekszik, hogy biztonságos likviditási tartalékai legyenek 
© A cég arra törekszik, hogy a likviditási tartalékot a lehető legalacsonyabb 
szinten tartsa 

4.4.6 A munka-tényező 

1. Bérszínvonal 
© A cég olyan béreket fizet, amelyek az ágazati átlagnak felelnek meg 
© A cég magasabb béreket fizet, mint az ágazati átlag 

2. Önkéntes szociális juttatások 
© A cég önként olyan szociális juttatásokat kínál, amelyek meghaladják a 
konkurrens cég által nyújtottakat 
© A cég kb. a konkurrensével azonos szociális juttatásokat kínál 
© A cég kevesebb önkéntes szociális juttatást nyújt, mint a konkurrens cég 

3. Egyéni teljesítménymottválás 
A cég a normál béreken és fizetéseken felüli pénzzel motiválja az egyéneket 

4. Továbbképzési kiadások 
© A kiadások az ágazati átlag felett vannak 
© A kiadások az ágazati átlaggal megegyeznek 
® A kiadások elmaradnak az ágazati átlagtól 

5. Utánpótlás, támogatás 
© A cégen belüli pályázók általában előnyt élveznek 
© A belső és külső pályázók egyforma eséllyel indulnak 
© A külső pályázók előnyt élveznek 

6. Szakszervezeti tagság 
© A cég támogatja a dolgozói szakszervezetet 
© A cég számára közömbös, hogy dolgozói szakszervezeti tagok-e vagy sem 

©igen - ©nem 
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CD A cég nem nézi jó szemmel dolgozói szakszervezeti tagságát 

7. A dolgozók Jogai (iirformáltság, beleszólás, részvétel a döntésekben) 
CD Annyi jogot biztosítunk dolgozóinknak, amennyit a törvény előír (—>4.4.7) 
© Lényegesen több jogot biztosítunk, mint amit a törvény előír (—> 8.) 

8. Ha több Jogot biztosít, mint amit a törvény előír, mire terjednek ki ezek a 
jogok? (több választás is lehetséges) 

A dolgozók informáltsága ©igen - ©nem 
A dolgozókkal, képviselőikkel való konzultálás ©igen - ©nem 
A dolgozók, képviselőik részvétele a döntéshozatalban ©igen - ©nem 

4.4.7 Vállalatvezetés 
Készít-e írásos terveket a következő tevékenységek valamelyikére? Ha igen, a 
megfelelő mezőben lévő számot karikázza be. 

1-3 hónapra 4-12 hónapra 1-3 évre >3 évre 
Termelés 1 2 3 4 
Marketing 1 2 3 4 
Személyzeti 1 2 3 4 
Kutatás, fejL 1 2 3 4 
Finanszírozás 1 2 
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5. NYERSÉG / EREDMÉNY KIMUTATÁS 

5.1 Tényadatok 

Kérjük adja meg vállalati adatait az 1990-es és 1993-as évre: 

Nr Megnevezés 1990 1993 

1. Adózott nyereség 

2. Leírások 

3. Rendkívüli bevételek 

4. Kamat kifizetések 

5. Működő tőke (mérleg) 

6. Rövidtávú fiz. kötelez, (mérleg) 

5.2 Becslések 

1. Mennyire volt elégedett cégével 1993-ban 1990-hez viszonyítva? 

© Elégedettebb ® Kevésbé elégedett ® Nincs különbség 

2. Voltak-e 1990-ben olyan tényezők, amelyek rendkívüli hatással voltak 

a forgalomra ©igen - ©nem 
a nyereségre ©igen - ©nem 
a foglalkoztatottak számára? ©igen - ©nem 

3. Voltak-e 1993-ban olyan tényezők, amelyek rendkívüli hatással voltak 

a forgalomra ©igen - ©nem 
a nyereségre ©igen - ©nem 
a foglalkoztatottak számára? ©igen - ©nem 

25 
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3. s zámú melléklet 

1. tábla: A STRATOS projektben résztvevők főbb adatai 

Iparág Ausztri 
a 

Belgium Finnor
szág 

Francia
ország 

Nyugat-
Német
ország 

Hollandia Svéd-, Egyesült 
királyság 

Összesen 

Ruha 34 39 87 38 32 68 55 39 392 
8.6% 9.9% 22.2 9.7 8.2 17.4 14.0 9.9 100 
31.8% 33,6 42,4 31,9 32 34,3 31,1 35,4 34,6 

Élelmiszer 41 39 93 53 32 74 56 34 421 
9.7% 9,0 22,1 12,6 7,6 17,6 13,3 8,1 100 
38.3% 32,8 45,4 44,5 32 37,4 31,6 30,9 37,2 

Elektronik 
a 

32 39 25 28 36 56 66 37 319 

10,0 12,2 7,8 8,8 11,3 17,6 20,7 11,6 100 
29,9 33,6 12,2 23,5 36 28,3 37,3 33,6 28,2 

Méret 
1-9 alk. 30 48 86 16 17 73 63 31 366 

8,7 13,1 23,5 4,4 4,6 19,9 17,2 8,5 100 
29,9 41,4 42,0 13,4 17 36,9 35,6 28,2 32,3 

10-19 alk. 14 22 25 13 16 35 33 21 179 
7,8 12,3 14,0 7,3 8,9 19,6 18,4 11,7 100 
13,1 19,0 12,2 10,9 16 17,7 18,6 19,1 15,8 

20-49 alk. 29 32 24 45 23 25 36 28 242 
12,0 13,2 9,9 18,6 9,5 10,3 12,9 11,6 100 
27,1 27,6 11,7 37,8 23 12,6 20,3 25,4 21,4 

50-99 alk. 13 10 16 24 17 35 26 18 159 
8,2 6,3 10,1 15,1 10,7 22,0 16,4 11,3 100 
12,1 8,6 7,8 230,4 17 17,7 +14,7 16,4 14,0 

100+ alk. 19 4 54 21 27 30 19 12 186 
10,2 2,2 29,0 11,33 14,5 16,1 10,2 6,5 100 
17,8 3,4 26,3 17,6 27 15,2 10,7 10,9 16,4 

Összesen 107 116 205 119 100 198 117 110 1132 
9,5 10,2 18,1 10,5 8,8 17,5 15,6 9,7 100 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Forrás: Ingolf Bamberger et al.: Strategic Orientation of Small European Businesses, Avebury, 1990. 5. 

P-
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1. lista: Az INTERSTRATOS kutatás során felmért cégek iparág szerinti 
megoszlása 

IPARAG Iparág 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

könnyűipar 1 2 ,4 ,4 ,4 

fa - asztalosipar 2 35 7,4 7,4 7,8 

bútorkészítés 3 44 9,3 9,3 17,1 

üveggyártás 4 1 ,2 ,2 17,3 

kerámia-/fazekasipar 5 1 ,2 ,2 17,5 

papíripar 6 1 ,2 ,2 17,8 

bőripar (ruházat) 7 10 2,1 2,1 19,9 

textil - ruházat 8 49 10,4 10,4 30,2 

műanyagipar 9 7 1,5 1,5 31,7 

pamutgyártás 10 3 ,6 ,6 32,3 

nyomdaipar 11 8 1,7 1,7 34,0 

vegyipar 12 7 1,5 1,5 35,5 

gyógyszeripar 13 1 ,2 ,2 35,7 

építőipar 14 42 8,9 8,9 44,6 

villamos(műszer)ipar 15 4 ,8 ,8 45,5 

gyógyászati segédesz 16 2 ,4 ,4 45,9 

bőr(feldolgozó)ipar 17 3 ,6 ,6 

villamosipar (berend 18 8 1,7 1,7 48,2 

műszeripar 19 2 ,4 ,4 48,6 

villamosipar (alkatr 20 9 1,9 1,9 50,5 

élelmiszeripar 21 13 2,7 2,7 53,3 

sütőipar 22 31 6,6 6,6 59,8 
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tejipar 

édesipar 

húsipar 

malomipar 

cukoripar 

szeszgyártás 

(üdítő-) italgyártás 29 

konzervipar 

kohászat 

gépgyártás 

gépjármű (autó)ipar 

fémfeldolgozó ipar 

fémmegmunkálás 

bányászat 

szerszámgépipar 

villamos gépipar 

gépjárműalkatrész gy 

bőrdíszműipar 

haltenyésztés 

fémcsomagolószer gyá 

fémszerkezet gyártás 

ipari termék, berend 

játékkészítés (fa) 

celofán és fóliafest 50 

23 10 2,1 2,1 61,9 

24 7 1,5 1,5 63,4 

25 7 1,5 1,5 64,9 

26 4 ,8 ,8 65,8 

27 3 ,6 ,6 66,4 

28 8 1,7 1,7 68,1 

5 1,1 1,1 69,1 

30 2 ,4 ,4 69,6 

32 8 1,7 1,7 71,2 

33 37 7,8 7,8 79,1 

34 3 ,6 ,6 79,7 

35 3 ,6 ,6 80,3 

36 15 3,2 3,2 83,5 

37 1 ,2 ,2 83,7 

38 6 1,3 1,3 85,0 

39 5 1,1 1,1 86,0 

42 4 ,8 ,8 86,9 

43 2 ,4 ,4 87,3 

44 I ,2 ,2 87,5 

45 1 ,2 ,2 87,7 

46 9 1,9 1,9 89,6 

47 5 1,1 1,1 90,7 

48 I ,2 ,2 90,9 

1 ,2 ,2 91,1 
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4.2./1. lista: Sikertényezők faktoranalízise, bútoripar 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,61656 

Bartlett Test of Sphericity = 477,87422, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 

* 

H_1_MANG 1,00000* I 4,63796 24,4 24,4 

H 2 H I R N 1,00000 * 2 2,11325 11,1 35,5 

H J J V I E R O 1,00000* 3 1,86974 9,8 45,4 

H_4_TECH 1,00000* 4 1,43029 7,5 52,9 

H_5_MUSZ 1,00000 * 5 1,20095 6,3 59,2 

H_6_TERM 1,00000 * 6 1,05347 5,5 64,8 

H_7_VEVS 1,00000 * 7 ,99734 5,2 70,0 

H 8 J C R E A 1,00000 * 8 ,95099 5,0 75,0 

H_9_ERTE 1,00000 * 9 ,76265 4,0 79,0 

H_10IMAG 1,00000 * 10 ,72220 3,8 82,8 

H_11ARPL 1,00000 * 11 ,62785 3,3 86,1 

H_12KTGS 1,00000 * 12 ,55132 2,9 89,0 

H_13PIAC 1,00000 * 13 ,48550 2,6 91,6 

H_14PEST 1,00000 * 14 ,40475 2,1 93,7 

H 1 5 V A S K 1,00000 * 15 ,32842 1,7 95,5 

H_16RUGL 1,00000 * 16 ,27993 1,5 96,9 

H_17SZMB 1,00000 * 17 ,25295 1,3 98,3 
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HJ8SZER 1,00000 * 18 ,20534 1,1 99,3 

HJ9KERI 1,00000 * 19 ,12510 ,7 100,0 

PC extracted 6 factors. 

Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG ,07375 ,25088 ,53967 ,08758 ,45874 

H_2_HIRN ,49217 -,45817 ,21445 -,20313 -,08977 
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F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_3_MER0 ,59949 -,30926 -,12873 -,39770 ,01984 

H_4_TECH ,51868 ,07290 -,51844 -,37279 ,21355 

H_5_MUSZ ,67400 -,43350 ,11239 -,08946 -,09986 

H_6_TERM ,53125 ,04564 -,21040 -,28265 ,57840 

H_7_VEVS ,44143 ,37803 ,21664 -,35982 -,17242 

H_8_KREA ,49930 -,22026 ,41750 ,03240 -,13846 

H_9_ERTE ,46127 ,60675 ,40566 -,10852 ,03097 

H_10IMAG ,43805 ,54470 ,02149 -,23901 -,34013 

H_11ARPL ,52946 ,24737 -,50348 ,34732 -,12736 

H_12KTGS ,44114 ,30154 -,31551 ,55888 ,24075 

H_13PIAC ,48187 ,25676 -,18961 -,08339 -,26758 

H_14PEST ,52984 ,37482 ,08724 ,26040 -,14182 

H_15VASK ,42679 -,20007 ,12710 ,25100 -,31724 

H_16RUGL ,57349 -,42925 ,05469 ,37607 -,11378 

H_17SZMB ,46639 ,01374 ,18114 ,27767 ,25029 

H_18SZER ,45198 -,13344 ,46079 ,08172 ,26883 

H_19KERI ,50580 -,30390 -,37829 ,03105 ,10950 

Factor 6 

H_1_MANG -,00719 

H_2_HIRN -,40991 

H_3_MERO -,01804 

H_4_TECH -,08166 
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H_5_MUSZ ,03774 

H_6_TERM ,24720 

H_7_VEVS ,29333 

H_8_KREA ,42811 

H_9_ERTE -,05846 

H_1OIMAG ,05151 

H_11ARPL -,16799 

H_12KTGS ,28114 

H_13PIAC -,17561 

H_14PEST -,37819 

H_15VASK ,40883 

H_16RUGL -,04957 

H_17SZMB -,10092 

H_18SZER -,27372 

H_19KERI ,06821 
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F A C T O R A N A L Y S I S 

Final Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 

* 

VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 

H_1_MANG ,57779* 1 4,63796 24,4 24,4 

H 2 H I R N ,71549 * 2 2,11325 11,1 35,5 

H_3_MER0 ,63048 * 3 1,86974 9,8 45,4 

H 4 T E C H ,73436 * 4 1,43029 7,5 52,9 

H 5 M U S Z ,67423 * 5 1,20095 6,3 59,2 

H_6_TERM ,80413 * 6 1,05347 5,5 64,8 

H_7_VEVS ,62995 * 

H_8_KREA ,67562 * 

H_9_ERTE ,76164* 

H_10IMAG ,66451 * 

H11ARPL ,76008 * 

H_12KTGS ,83441 * 

HJ3PIAC ,44347 * 

H_14PEST ,65977 * 

H15VASK ,56911 * 

H16RUGL ,67297 * 

HJ7SZMB ,40045 * 

H_18SZER ,58829 * 

H_19KERI ,50890 * 
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VARIMAX converged in 18 iterations. 

Rotated Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG -,05254 -,14316 ,09969 -,03878 -,10999 

H_2_HIRN ,12136 ,04053 ,01178 ,15761 ,81223 

H_3_MERO ,55500 ,00730 ,16572 ,21619 ,49304 

H_4_TECH ,74451 ,25563 ,21549 -,15609 ,16868 

H J M U S Z ,30950 ,08832 ,07393 ,52552 ,53349 

H_6_TERM ,83774 ,00629 ,12425 ,06752 -,05927 

H_7_VEVS ,17924 -,09007 ,72736 ,23015 -,01774 

H_8_KREA ,06966 -,12589 ,21528 ,73716 ,14702 

H_9_ERTE -,00621 ,14843 ,70194 -,00500 ,00843 

H10IMAG ,05928 ,22278 ,77871 ,04851 ,00211 
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•- - F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Factor 6 

HJ1ARPL ,22685 ,82223 ,13179 ,05491 -,01091 

H_12KTGS ,30267 ,63288 -,01352 ,28408 -,45930 

HJ3PIAC ,14298 ,42309 ,43560 ,01064 ,20230 

H14PEST -,10397 ,62080 ,36841 -,00081 ,21072 

H15VASK -,01209 ,14002 ,10418 ,73157 ,02965 

H_16RUGL ,07388 ,38737 -,18948 ,55842 ,39370 

HJ7SZMB ,13119 ,30949 -,00414 ,20065 ,13170 

H_18SZER ,05129 ,07835 ,01665 ,14614 ,42812 

H_19KERI ,52927 ,29539 -,14027 ,27115 ,19449 

H_1_MANG ,72869 

H 2 H I R N ,12012 

H_3_MERO -,07155 

H_4_TECH -,12434 

H 5 M U S Z ,06627 

H_6 TERM ,28066 

H 7 V E V S ,08589 

H_8_KREA ,20868 

H_9_ERTE ,49675 

H_10IMAG -,05116 

H11ARPL -,10976 

H_12KTGS ,22455 

H_13PIAC -,11505 
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H_14PEST 

H_15VASK 

H_16RUGL 

H_17SZMB 

H_18SZER 

H 19KERI 

,28886 

-,04934 

,12133 

,47941 

,61204 

-,10243 
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4.2./2. lista: Sikertényezők faktoranalízise, építőipar 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,52771 

Bartlett Test of Sphericity = 314,12960, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var CumPct 

* 

H_1_MANG 1,00000 * 1 4,87479 25,7 25,7 

H_2_HIRN 1,00000 * 2 2,19503 11,6 37,2 

H_3_MERO 1,00000 * 3 1,99933 10,5 47,7 

H_4_TECH 1,00000 * 4 1,63773 8,6 56,4 

H_5_MUSZ 1,00000 * 5 1,33862 7,0 63,4 

H_6_TERM 1,00000 * 6 1,19709 6,3 69,7 

H_7_VEVS 1,00000 * 7 ,91394 4,8 74,5 

H_8_KREA 1,00000 * 8 ,82163 4,3 78,8 

H 9 E R T E 1,00000 * 9 ,76688 4,0 82,9 

HJOIMAG 1,00000 * 10 ,75150 4,0 86,8 

H_11ARPL 1,00000 * 11 ,55372 2,9 89,7 

HJ2KTGS 1,00000* 12 ,44221 2,3 92,1 

H_13PIAC 1,00000 * 13 ,42273 2,2 94,3 

H14PEST 1,00000 * 14 ,30897 1,6 95,9 

H_15VASK 1,00000 * 15 ,22433 1,2 97,1 

HJ6RUGL 1,00000 * 16 ,19544 1,0 98,1 

HJ7SZMB 1,00000 * 17 ,15883 ,8 99,0 

H l 8 SZER 1,00000 * 18 ,11097 ,6 99,5 

H19KERI 1,00000 * 19 ,08628 ,5 100,0 
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PC extracted 6 factors. 

Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG ,49784 ,37427 -,11344 -,57804 -,03332 

H_2_HIRN -,00131 ,54141 ,55019 -,07617 -,01213 
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F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_3_MER0 ,26812 ,56012 -,26390 ,38308 ,08705 

H 4 T E C H ,71771 ,12248 -,09548- ,31990 ,18923 

H_5_MUSZ ,38733 ,36559 -,51927 ,13796 ,15153 

H_6_TERM ,49390 ,34350 -,09711 ,21247 -,48027 

H_7_VEVS ,68831 -,20839 -,06581 -,20716 ,23918 

H_8_KREA ,35524 ,38463 -,18829 ,22066 ,53828 

H_9_ERTE ,50758 -,24282, 39874- ,36124 ,22398 

HJOIMAG ,60095 -,43095-, 16696 -,17571 ,24117 

H_11ARPL ,39642 -,32114, 39391 ,47083 -,03140 

HJ2KTGS ,43647 -,18587, 51850 ,35940 ,23557 

HJ3PIAC ,71271 -,04889 -,08476 ,28215 ,00666 

HJ4PEST ,16847 ,44980 ,51390 ,16894 ,21546 

HJ5VASK ,43731 -,44538 -,36727 ,34808 -,29625 

HJ6RUGL ,44922 ,05316 -,26787 -,25121 -,22406 

H_17SZMB ,60652 -,01319 ,41903 -,24573 -,45329 

H18SZER ,52226 ,36272 ,14741 ,07613 -,37212 

HJ9KERI ,71388 -,26473 -,00437 ,14874- ,01468 
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Factor 6 

H_1_MANG -,24216 

H_2_HIRN ,04541 

H_3_MERO -,06052 

H_4_TECH -,14633 

H_5_MUSZ -,31201 

H_6_TERM -,31535 

H_7_VEVS ,10255 

H_8_KREA ,25387 

H_9_ERTE -,25416 

H_10IMAG ,20329 

H_l 1ARPL -,17158 

H_12KTGS ,08867 

H_13PIAC ,24918 

H_14PEST ,13486 

H_15VASK ,08001 

H_16RUGL ,59545 

H_17SZMB ,08598 

H_18SZER ,26627 

H_19KERI -,42046 
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FACTOR A N A L Y S I S 

Final Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue PctofVar Cum Pcl 

* 

H_1_MANG ,79467 * 1 4,87479 25,7 25,7 

H_2_HIRN ,60384 * 2 2,19503 11,6 37,2 

H_3_MERO ,61325 * 3 1,99933 10,5 47,7 

H_4_TECH ,69878 * 4 1,63773 8,6 56,4 

H_5_MUSZ ,69266 * 5 1,33862 7,0 63,4 

H_6_TERM ,74661 * 6 1,19709 6,3 69,7 

H_7_VEVS ,63216 * 

H_8_KREA ,71246* 

H_9_ERTE ,72085 * 

H_10IMAG ,70510 * 

H l 1ARPL ,66755 * 

H_12KTGS ,68642 * 

HJ3PIAC ,65927 * 

H_14PEST ,58795 * 

HJ5VASK ,73982 * 

H_16RUGL ,74425 * 

H_17SZMB ,81687 * 

H_18SZER ,64123 * 

HJ9K.ERI ,77885 * 
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VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 

VAR1MAX converged in 10 iterations. 

Rotated Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG ,68464 -,36889 ,17677 ,12620 ,12284 

H_2_HIRN -,01185 ,00535 ,76480 -,02012 ,02171 

H_3_MERO -,08672 ,01808 ,12350 ,69882 ,06163 

H_4_TECH ,74983 ,02287 ,01889 ,26334 ,18575 

H_5_MUSZ ,24406 -,12729 -,18473 ,68006 -,07319 

H_6_TERM ,08595 ,10375 ,00027 ,21675 ,12798 

H_7_VEVS ,64832 ,23111 -,15565 ,13991 ,32801 

H_8_KREA ,14964 ,10764 ,17430 ,74629 ,20820 

H_9_ERTE ,74397 ,30235 ,13973 -,22528 -,07369 

HJOIMAG ,56566 ,25194 -,36203 ,06263 ,36591 
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F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_11ARPL ,07220 ,78687 -,03803 -,06735 -,05629 

H_12KTGS ,16758 ,76904 ,21868 ,03816 ,09251 

HJ3PIAC ,23235 ,45271 -,14063 ,33298 ,49848 

HJ4PEST ,01020 ,27861 ,67882 ,21054 ,07088 

HJ5VASK -,00436 ,36316 -,65775 ,06587 ,33720 

H_16RUGL ,18538 -,16343 -,11253 ,06589 ,81599 

FM7SZMB ,39524 ,24884 ,23360 -,36853 ,47067 

H_18SZER ,06408 ,14588 ,28541 ,11291 ,57077 

HJ9KERI ,52735 ,49906 -,29047 ,11295 -,04917 
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Factor 6 

H_1_MANG ,35720 

H_2_HIRN ,13373 

H_3_MERO ,31306 

H_4_TECH ,17833 

H_5_MUSZ ,33902 

H_6_TERM ,81554 

H_7_VEVS -,08391 

H_8_KREA -,21865 

H_9_ERTE -,01558 

H_10IMAG -,22972 

H_l 1ARPL ,18444 

H_12KTGS -,09531 

H_13PIAC ,14560 

H_14PEST -,00855 

H_15VASK ,23924 

HJ6RUGL ,01832 

H_17SZMB ,43223 

HJ8SZER ,44254 

H_19KERI ,39005 
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4.2./3. lista: Sikertényezők faktoranalízise, gépipar 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,50955 

Bartlett Test of Sphericity = 252,91217, Significance = ,00005 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue PctofVar CumPct 

* 

H_1_MANG 1,00000 * 1 4,05262 21,3 21,3 

H 2 H I R N 1,00000 * 2 2,38683 12,6 33,9 

H_3_MERO 1,00000 * 3 2,03603 10,7 44,6 

H_4_TECH 1,00000 * 4 1,63883 8,6 53,2 

H_5_MUSZ 1,00000 * 5 1,37954 7,3 60,5 

H_6_TERM 1,00000 * 6 1,28893 6,8 67,3 

H 7 V E V S 1,00000 * 7 1,14736 6,0 73,3 

H_8_KREA 1,00000 * 8 1,02917 5,4 78,7 

H_9_ERTE 1,00000 * 9 ,78094 4,1 82,8 

HJOIMAG 1,00000 * 10 ,70504 3,7 86,6 

H_l 1ARPL 1,00000 * 11 ,58626 3,1 89,6 

H_12KTGS 1,00000* 12 ,43721 2,3 91,9 

H_13PIAC 1,00000 * 13 ,37379 2,0 93,9 

HJ4PEST 1,00000 * 14 ,28404 1,5 95,4 

H15VASK 1,00000 * 15 ,28124 1,5 96,9 

H16RUGL 1,00000 * 16 ,21141 1,1 98,0 

H_17SZMB 1,00000 * 17 ,15322 ,8 98,8 

H_18SZER 1,00000 * 18 ,14038 ,7 99,5 

H19KERI 1,00000 * 19 ,08714 ,5 100,0 
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PC extracted 8 factors. 

Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG ,49476 ,05491 -,52450 ,45292 ,27701 

H_2_HIRN ,49514 -,40365 ,36250 ,18045 ,03432 
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F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_3_MER0 ,32600 ,26824 -,54416 -,17000 -,22744 

H_4_TECH ,47016 ,10589 -,32656 -,48296 -,00855 

H_5_MUSZ ,50291 ,32824 -,05812 -,57140 ,27349 

H_6_TERM ,31476 ,26708 ,17787 ,53804 ,05739 

H_7_VEVS ,42686 -,58967 -,24828 ,09240 -,00105 

H_8_KREA ,53564 ,41264 -,18802 ,40045 ,03847 

H_9_ERTE ,53268 -,33851 -,31810 ,08227 -,20876 

HJOIMAG ,33343 -,49497 ,27205 -,01818 ,46174 

HJ1ARPL ,51176 ,13768 ,07710 -,02418 -,28801 

H_12KTGS ,19831 ,06721 ,64938 ,18987 -,42961 

H_13PIAC ,57456 -,53537 ,31366 -,04395 -,09912 

HJ4PEST ,38844 ,46824 ,01107 ,20869 -,30782 

H_15VASK ,60837 -,33822 -,04237 -,26688 -,29700 

HJ6RUGL ,63897 ,41979 ,20712 ,04896 -,01174 

HJ7SZMB ,19603 ,44768 ,43913 -,09155 ,47870 

H_18SZER ,58510 ,17511 ,32158 -,35053 ,14194 

HJ9KERI ,27917 -,17334 -,22907 ,24498 ,45137 
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H_1_MANG -,02887 ,07622 ,22449 

H_2_HIRN ,42188 ,10038 ,11653 

H_3_MERO ,54047 ,05059 ,11052 

H_4_TECH ,10830 ,01192 ,38418 

H_5_MUSZ ,03377 -,34257 -,13850 

H_6_TERM -,11462 -,27488 ,54816 

H_7_VEVS ,09664 -,10127 ,12253 

H_8_KREA ,09398 -,24948 -,23426 

H_9_ERTE -,09415 ,14521 -,26979 

H_1OIMAG -,11357 -,38093 -,06235 

H_11ARPL -,41553 ,52546 ,07995 

H_12KTGS ,22739 ,04311 ,12372 

H_13PIAC ,13279 -,05344 -,18835 

H_14PEST -,36659 -,33533 -,27906 

H_15VASK -,20115-, 10368,04610 

H_16RUGL ,30564 ,13568 -,31989 

H_17SZMB ,21260 ,28638 -,01563 

H_18SZER -,40870 ,10330 ,23625 

H_19KERI -,17193 ,42668 -,20879 

Factor 6 Factor 7 Factor 8 
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FACTOR A N A L Y S I S 

Final Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 

VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 

VARIMAX converged in 11 iterations. 

HJ_MANG ,86182 * 1 4.05262 21,3 21,3 

H 2 H I R N ,77488 * 2 2,38683 12,6 33,9 

H_3_MERO ,86185 * 3 2,03603 10,7 44,6 

H_4_TECH ,73168 * 4 1,63883 8,6 53,2 

H_5_MUSZ ,90300 * 5 1,37954 7,3 60,5 

H_6_TERM ,88400 * 6 1,28893 6,8 67,3 

H_7_VEVS ,63471 * 7 1,14736 6,0 73,3 

H_8_KREA ,78032 * 8 1,02917 5,4 78,7 

H_9_ERTE ,65261 * 

HJOIMAG ,80560 * 

HJ1ARPL ,82549 * 

HJ2KTGS ,75502 * 

H13PIAC ,78284 * 

HJ4PEST ,83327 * 

H 15VASK ,69907 * 

H16RUGL ,84410 * 

HJ7SZMB ,79667 * 

HJ8SZER ,85296 * 

H 19KERI ,67941 * 
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Rotated Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

HJ_MANG ,09575 ,21344 ,01439 -,06688 ,31782 

H_2_HIRN ,79475 -,08332 -,11729 ,28368 ,08381 

H_3_MERO ,02244 ,15712 ,09550 ,00734 ,90633 

H_4_TECH ,08511 -,12410 ,54364 -,04485 ,58089 

H_5_MUSZ ,04316 ,29243 ,84842 ,21522 ,18796 

H_6_TERM ,04078 ,23008 -,01274 ,06753 -,04648 

H_7_VEVS ,61747 -,07864 ,07309 -,34728 ,16100 

H_8_KREA ,07877 ,76333 ,06390 ,14170 ,20829 

H_9_ERTE ,44958 ,27369 -,03265 -,28848 ,17866 

HJOIMAG ,57203 -,03695 ,41408 -,01168 -,46627 
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FACTOR A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Factor 6 Factor 7 Factor 8 

H J I A R P L ,06662 ,14277 -,02814 ,07466 ,07221 

HJ2KTGS ,35466 ,13702 -,30720 ,29626 -,02672 

H_13PIAC ,84791 ,09559 ,09418 ,01349 -,09559 

HJ4PEST -,12028 ,82983 ,12705 -,11195 -,08918 

H15VASK ,51283 ,11486 ,34176 -,33859 ,10884 

H16RUGL ,26325 ,56078 ,08170 ,58699 ,26618 

H17SZMB -,05595 -,00464 ,17751 ,86485 -,04121 

H l 8 SZER ,12414 ,02307 ,57063 ,24960 -,13227 

H19KERI ,13337 ,00890 -,06694 ,15576 -,10467 

H_1_MANG ,04966 ,68747 ,47573 

H_2_HIRN ,02537 -,01173 ,18512 

H_3_MERO -,05595 ,04198 -,03405 

H_4_TECH ,24534 ,04638 ,10816 

H_5_MUSZ -,01882 -,01711 -,11622 

H_6_TERM ,07659 -,03609 ,90297 

H_7_VEVS -,02334 ,28599 ,11427 

H_8_KREA -,07784 ,23157 ,25341 

H_9_ERTE ,28758 ,36588 -,20688 

H10IMAG -,20441 ,17489 ,12509 

H_11ARPL ,87879 ,12572 ,03175 

H12KTGS ,23986 -,56947 ,21397 

Hl3PIAC ,14000 -,03876 -,12438 

H14PEST ,24993 -,11483 ,13384 
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H15VASK 

HJ6RUGL 

HJ7SZMB 

H_18SZER 

H 19KERI 

,41984 -,03845 -,04296 

,18672 ,00850 -,05749 

,06933 ,04406 ,07477 

,62544 -,01323 ,20062 

,15191 ,77085 -,06758 
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4.2./4. lista: Sikertényezők faktoranalízise, sütőipar 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,45195 

Bartlett Test of Sphericity = 337,01142, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var CumPct 

H_1_MANG 1,00000 * 1 5,86354 30,9 30,9 

H_2_HIRN 1,00000 * 2 2,64314 13,9 44,8 

H_3_MERO 1,00000 * 3 2,04409 10,8 55,5 

H_4_TECH 1,00000 * 4 1,51590 8,0 63,5 

H 5 M U S Z 1,00000* 5 1,21462 6,4 69,9 

H_6_TERM 1,00000 * 6 1,19354 6,3 76,2 

H_7_VEVS 1,00000 * 7 ,89608 4,7 80,9 

H_8_KREA 1,00000 * 8 ,75420 4,0 84,9 

H_9_ERTE 1,00000 * 9 ,72252 3,8 88,7 

H10IMAG 1,00000 * 10 ,62221 3,3 91,9 

H11ARPL 1,00000 * 11 ,40572 2,1 94,1 

HJ2KTGS 1,00000 * 12 ,29457 1,6 95,6 

H13PIAC 1,00000 * 13 ,22229 1,2 96,8 

H_14PEST 1,00000 * 14 ,20197 1,1 97,9 

H_15VASK 1,00000 * 15 ,15682 ,8 98,7 

H16RUGL 1,00000 * 16 ,13042 ,7 99,4 

H_17SZMB 1,00000 * 17 ,06837 ,4 99,7 

H l 8 SZER 1,00000 * 18 ,03053 ,2 99,9 

H_19KERI 1,00000* 19 ,01946 ,1 100,0 
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PC extracted 6 factors. 

Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

HIJVIANG ,57822 -,29258 -,59702 -,22623 -,02874 

H_2_HIRN ,58998 ,34717 ,09406 -,36731 ,23857 
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F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_3_MER0 ,59245 -,03022 -,41470 -,08927 ,17211 

H_4_TECH ,33188 ,63785 -,02095 ,08326 ,21509 

H_5_MUSZ ,61055 ,10956 ,11690 -,34605 ,05984 

H_6_TERM ,26998 ,54814 ,27075 -,21476 -,47327 

H_7_VEVS ,69569 -,01022 -,01528 ,40106 -,41452 

H 8 K R E A ,75697 -,36631 -,08863 -,32068 -,14965 

H_9_ERTE ,34377 -,60560 -,18632 ,26029 ,04300 

H_10IMAG ,67757 -,08891 -,39625 -,13888 -,38952 

H J I A R P L ,40927 ,63715 -,02920 ,19619 ,15271 

H12KTGS ,35961 ,32600 ,04012 ,52509 ,01535 

H_13PIAC ,48443 ,29291 -,60636 ,33075 ,17282 

HJ4PEST ,40522 -,30776 ,36078 ,45143 ,05574 

H_15VASK " ,43150 -,64118 ,45999 -,02538 ,06467 

H16RUGL ,67284 -,14813 ,52449 ,11700 ,26421 

HJ7SZMB ,58673 ,18876 ,34664 ,08477 -,49338 

HJ8SZER ,80225 -,14080 ,01190 ,11121 ,27479 

H_19KERI ,56357 ,16303 ,33516 -,37016 ,23703 
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Factor 6 

H 1_MANG -,25924 

H_2_HIRN -,18764 

H 3 M E R 0 ,05124 

H_4_TECH ,53369 

H_5_MUSZ ,05732 

H_6 TERM ,23900 

H_7_VEVS ,21008 

H_8_KREA -,00110 

H_9_ERTE ,46803 

HJOIMAG ,09880 

H J I A R P L ,08797 

HJ2KTGS -,44559 

H 13PIAC -,16388 

HJ4PEST -,21678 

HJ5VASK -,00573 

H16RUGL ,24307 

H17SZMB -,29772 

H 18SZER ,00198 

HJ9KERI -,20597 
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FACTOR A N A L Y S I S 

Final Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var CumPct 

VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 

VARIMAX converged in 11 iterations. 

H_1_MANG ,89558 * 1 5,86354 30,9 30,9 

H_2_HIRN ,70449 * 2 2,64314 13,9 44,8 

H_3_MERO ,56410 * 3 2,04409 10,8 55,5 

H_4_TECH ,85545 * 4 1,51590 8,0 63,5 

H_5_MUSZ ,52506 * 5 1,21462 6,4 69,9 

H_6_TERM ,77388 * 6 1,19354 6,3 76,2 

H_7_VEVS ,86113 * 

H_8_KREA ,84028 * 

H_9_ERTE ,80830 * 

HJOIMAG ,80479 * 

HJ1ARPL ,64387 * 

HJ2KTGS ,71172 * 

HJ3PIAC ,85426 * 

H 14PEST ,64297 * 

HJ5VASK ,81376 * 

H16RUGL ,89233 * 

HJ7SZMB ,83928 * 

HJ8SZER ,75146 * 

HJ9KERI ,69213 * 
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Rotated Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG ,89619 -,00325 ,18436 -,20442 -,07968 

H_2_HIRN ,23002 ,00824 ,75906 ,21788 ,09221 

H_3_MERO ,66335 ,11045 ,20963 ,23031 -,09658 

H 4 TECH ,02163 -,00191 ,16263 ,90111 ,12849 

H_5_MUSZ ,30493 ,19857 ,55392 ,17744 ,21878 

H_6_TERM -,08051 -,13975 ,24590 ,33967 ,74968 

H_7_VEVS ,42608 ,44627 -,16786 ,25509 ,55682 

H_8_KREA ,68379 ,38719 ,34686 -,15827 ,24460 

H_9_ERTE ,45488 ,62548 -,37707 ,08786 -,11819 

HJOIMAG ,79070 ,08549 ,05196 ,06227 ,40682 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 250 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

Factor 6 

H_11ARPL ,06259 -,05519 ,24747 ,64333 ,15166 

H_12KTGS ,02334 ,07879 ,08692 ,12163 ,12283 

HJ3PIAC ,59048 -,12837 -,00404 ,38472 -,14442 

HJ4PEST -,01507 ,65295 ,02856 -,15961 ,05832 

H_15VASK ,08539 ,79384 ,21193 -,34156 ,04468 

H16RUGL ,01742 ,81587 ,37579 ,26583 ,11544 

H_17SZMB ,10116 ,21117 ,29604 -,10036 ,72011 

HJ8SZER ,46551 ,55852 ,34584 ,20653 -,03482 

HJ9KERI ,08538 ,21153 ,78680 ,05686 ,10900 

H_1_MANG ,10140 

H_2_HIRN ,13915 

H_3_MERO ,07458 

H_4_TECH -,00516 

H_5_MUSZ -,08046 

H_6_TERM -,10007 

H_7_VEVS ,27774 

H_8_KREA -,13264 

H_9_ERTE -,21516 

HJOIMAG -,01395 

H J I A R P L ,37255 

H12KTGS ,81702 

H 13PIAC ,56589 

H 14PEST ,43209 
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H15VASK 

H16RUGL 

H_17SZMB 

H_18SZER 

H 19KERI 

-,11272 

,03430 

,41010 

,24360 

,07705 
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4.2./5. lista: Sikertényezők faktoranalízise, textilipar 

Analysis number 1 Listwise deletion of cases with missing values 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = ,63559 

Bartlett Test of Sphericity = 364,21715, Significance = ,00000 

Extraction 1 for analysis 1, Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 

H_1_MANG 1,00000 * 1 4,85145 25,5 25,5 

H_2_HIRN 1,00000 * 2 2,99067 15,7 41,3 

H_3_MERO 1,00000 * 3 1,61850 8,5 49,8 

H_4_TECH 1,00000 * 4 1,52017 8,0 57,8 

H_5_MUSZ 1,00000 * 5 1,16071 6,1 63,9 

H 6 J E R M 1,00000 * 6 1,09904 5,8 69,7 

H_7_VEVS 1,00000 * 7 1,00846 5,3 75,0 

H_8_KREA 1,00000 * 8 ,85276 4,5 79,5 

H_9_ERTE 1,00000 * 9 ,75862 4,0 83,5 

HJOIMAG < 1,00000 * 10 ,60861 3,2 86,7 

H J I A R P L 1,00000 * 11 ,53631 2,8 89,5 

H 12KTGS 1,00000 * 12 ,50081 2,6 92,1 

HJ3PIAC 1,00000 * 13 ,37123 2,0 94,1 

HJ4PEST 1,00000 * 14 ,28876 1,5 95,6 

H 15VASK 1,00000 * 15 ,24350 1,3 96,9 

HJ6RUGL 1,00000 * 16 ,21655 1,1 98,0 

HJ7SZMB 1,00000 * 17 ,15301 ,8 98,8 
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H_18SZER 1,00000 * 18 ,12064 ,6 99,5 

H_19KER1 1,00000 * 19 ,10019 ,5 100,0 

PC extracted 7 factors. 

Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG 

H_2_HIRN 

,36313 -,18536 ,47932 ,32593 -,27485 

,36564 ,23597 -,06501 -,12257 ,53792 
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F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_3_MER0 ,18951 ,45258 ,66857 -,32593 ,02171 

H_4_TECH ,37628 ,55982 ,20501 ,00504 -,23109 

H_5_MUSZ ,42907 ,46654 -,05004 -,28027 ,14525 

H_6_TERM ,29446 ,64283 -,07128 ,03445 ,17795 

H_7_VEVS ,26478 -,52675 ,13717 -,47720 ,09412 

H_8_KREA ,79841 -,17861 -,00494 -,17956 -,11074 

H_9_ERTE ,40165 -,72674 ,30846 -,02152 ,23539 

HJOIMAG ,78590 -,19838 ,03433 -,12632 -,39237 

H J I A R P L ,71253 -,22717 -,39512 ,21750 ,10717 

HJ2KTGS ,37053 -,07946 ,04383 ,78583 ,22947 

HJ3PIAC ,60923 -,04066 -,23278 -,18681 -,44925 

HJ4PEST ,44697 -,04257 -,43647 ,20308 -,18970 

HJ5VASK ,14460 -,69595 ,19932 ,06062 ,09958 

H16RUGL ,62072 ,19566 -,16249 -,04721 ,21840 

HJ7SZMB ,60415 ,42336 -,08309 ,09900 -,04149 

HJ8SZER ,41598 ,27615 ,54495 ,37178 ,00509 

H 19KERI . ,70063 -,18745 ,00404 -,20405 ,31205 
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Factor 6 Factor 7 

H J M A N G ,29669 ,11667 

H_2_HIRN ,39312 -,50943 

H_3_MERO -,02600 -,17825 

H_4_TECH ,32872 -,00631 

H_5_MUSZ ,23488 ,31036 

H_6_TERM -,30239 ,34747 

H_7_VEVS -,04623 ,39930 

H_8_KREA ,09112 ,13009 

H_9_ERTE ,10468 -,09200 

HJOIMAG -,17028 -,05030 

H J I A R P L ,17795 -,11227 

HJ2KTGS -,14749 ,11449 

HJ3PIAC -,17564 -,39752 

H14PEST ,39757 ,19131 

HJ5VASK -,24071 -,11626 

H 16RUGL -,38682 -,14118 

HJ7SZMB -,31327 -,03972 

H 18SZER -,05056 -,02683 

HJ9KERI -,01191 ,20739 
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FACTOR A N A L Y S I S 

Final Statistics: 

VARIMAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser Normalization. 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pc 

* 

H_1_MANG ,67938 * 1 4,85145 25,5 25,5 

H_2_HIRN ,91205 * 2 2,99067 15,7 41,3 

H_3_MEPvO ,82687 * 3 1,61850 8,5 49,8 

H_4_TECH ,65854 * 4 1,52017 8,0 57,8 

H_5_MUSZ ,65542 * 5 1,16071 6,1 63,9 

H_6_TERM ,75004 * 6 1,09904 5,8 69,7 

H_7_VEVS ,76455 * 7 1,00846 5,3 75,0 

H_8_KREA ,73912 * 

H_9_ERTE ,85992 * 

HJOIMAG ,85961 * 

H J I A R P L ,81848 * 

HJ2KTGS ,85058 * 

H 13PIAC ,85259 * 

HJ4PEST ,66399 * 

H 15VASK ,63003 * 

H 16RUGL ,66947 * 

HJ7SZMB ,66237 * 

HJ8SZER ,68779 * 

H 19KERI ,70820 * 
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VARIMAX converged in 21 iterations. 

Rotated Factor Mátrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H_1_MANG ,18460 ,12857 ,00901 -,19022 ,75776 

H_2_HIRN ,02918 ,05031 ,15841 ,09611 ,00375 

H_3_MERO ,07365 ,12614 ,33022 ,10092 ,32844 

H_4_TECH -,10493 ,23214 ,62833 ,06570 ,40697 

H_5_MUSZ ,29801 ,02563 ,67527 ,27078 ,02199 

H_6_TERM -,00746 -,07144 ,45529 ,72655 ,01404 

H_7_VEVS ,83831 ,05429 -,10025 -,10441 -,10132 

H_8_KREA ,57363 ,50196 ,14616 ,14227 ,22780 

H_9_ERTE ,62408 ,10426 -,51140 -,17529 ,30633 

HJOIMAG ,38433 ,77525 -,01794 ,17038 ,25548 
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FACTOR A N A L Y S I S 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 

H J I A R P L ,24258 ,37427 -,08546 ,21325 ,12999 

HJ2KTGS -,05638 -,14526 -,31852 ,49283 ,54556 

HJ3PIAC ,02917 ,90650 -,00808 ,10995 -,03007 

H 14PEST ,10732 ,23406 ,27857 -,02188 ,11606 

H 15VASK ,36453 ,11055 -,68101 -,06864 ,12667 

HJ6RUGL ,15462 ,37392 -,00960 ,66129 -,03725 

HJ7SZMB -,03513 ,40596 ,21871 ,64392 ,16401 

HJ8SZER -,03288 ,06421 ,07326 ,33064 ,72579 

H19KERI ,69010 ,17815 ,03679 ,32696 ,09519 

Factor 6 Factor 7 

H_1_MAN 

G 

,11118 -,07714 

H_2_HIRN ,01395 ,93495 

H_3_MER0 -,72881 ,21740 

H_4_TECH -,06000 ,15907 

H 5 MUSZ ,04245 ,18535 

H_6_TERM -,05080 -,08331 

H 7 VEVS -,04680 -,15950 

H 8 K R E A ,23098 ,10610 

H 9 E R T E ,06978 ,26192 

HJOIMAG ,10710 -,06929 

HJ1ARPL ,64107 ,37270 

HJ2KTGS ,42823 ,03071 

HJ3PIAC ,09204 ,09207 

H14PEST ,70970 ,04962 

H 15VASK -,01116 -,01671 

H16RUGL ,01799 ,25814 

H 17SZMB ,03266 ,07682 
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H l 8SZER -,18022 ,09297 

H 19KERI ,15756 ,24099 
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4.3./8. tábla: A menedzserek és vállalkozók klaszterei iparág, ország és 
méretkategóriák szerint 

Megnevezés Sokoldalúak % Úttörők % Rutinosok % Gyakoriság 
Iparág 

Textil/ruházat 32 32 35 553 
Elektronika 38 29 31 526 

Élelmiszer 31 29 39 520 

Bútorgyártás 28 28 42 569 

Műszerész 33 31 35 716 

Ország 

Ausztria 19 27 53 469 
Belgium 16 22 60 331 

Hollandia 42 22 35 540 

Svájc 37 30 31 382 

Norvégia 41 29 28 322 

Svédország 30 44 25 545 

Finnország 43 31 24 295 

Méret 

-10 alkalmazott 17 34 48 590 

10-20 alkalmazott 30 31 38 579 

20-50 alkalmazott 36 25 38 708 

50-100 alkalmazott 40 28 31 514 

100-499 

alkalmazott 
41 33 24 493 

Összesen 32 30 36 2884 

INTERSTRATOS. Internationalisation of Strategic Orientations of European 

Small and Médium Enterprises. 

European Institute for Advanced Studies in Management. 

Ed. A J . Haahti. Institute Report 1993-01 25. p. 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET 

5.2./1. tábla: Hogyan avatkozik be az állam? 

Megnevezés Cégek aránya 

A kormány vagy az állami üzemek fontos 

vevők 

36,8 

Szubvencionálással 39,5 

állami árszabályozással 31,0 

szabványok előírásával 32,7 

export és import politika terén 66,7 

Adótörvényekkel 90,2 

koncessziók juttatásával, alkalmassági 

bizonyítványok elvárásával 

46,9 

a gazdaságpolitika révén 76,3 

a hazai termékek propagálásával 6,5 

egyéb intézkedésekkel 65,6 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 
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5.2.Í2. tábla: A piac nagyságának minősítése 

Megnevezés Cégek száma Százalék 

nagyon nagynak 12 11,5 

nagynak 29 27,9 

közepesnek 45 43,3 

kicsinek 14 13,5 

nagyon kicsinek 3 2,9 

nem tudja 1 1.0 
Összesen: 104 100,0 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 



Bencze V.: Kis- és középvállalkozások: Stratégia és vállalati kultúra 263 

5.2./3. tábla: Az elmúlt három évben a termékpolitikában történt változások 
(cégméret szerint - az igen válaszok aránya, %) 

Változás 1-9 10-19 20-49 50-99 000-

Már gyártott, magas fedezeti tartalmú 

termékek serkentése 

36,0 44,4 61,1 66,7 77,8 

Új alkalmazási területek feltárása 

már gyártott termékek számára 

36,0 38,9 42,1 55,6 29,4 

Azonos termékek kis 

változtatásokkal 

77,3 77,8 78,9 80,0 88,2 

Több szabványosított termék 36,4 38,9 33,3 55,6 41,2 

Több egyedi termék 47,8 44,4 68,4 44,4 31,3 

Egy termékcsoporton belül a 

termékek számának csökkentése 

13,6 5,6 5,3 11,1 20,0 

A termékcsoportok számának 

csökkentése 

4,5 5,6 10,5 20,0 29,4 

Ugyanazon termékcsoporton belül új 

termékek 

72,7 70,6 73,7 70,0 82,4 

Új termékcsoportok ugyanabban az 

ágazatban 

31,8 50,0 57,9 55,6 52,9 

r 

Uj termékcsoport új ágazatban 22,7 18,8 10,5 33,3 25,0 

Nagyobb hangsúly a "hozzávásárolt" 

termékekre 

14,3 11,1 22,2 30,0 6,3 

Kisebb hangsúly a "hozzávásárolt" 

termékekre 

38,1 43,8 31,3 50,0 50,0 

Nincs változás a termékpolitikában 36,4 38,9 35,3 50,0 26.7 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 
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5.2./4. tábla: A földrajzi piacpolitikában történt változás az elmúlt három 
évben (igen válaszok aránya, %) 

Megnevezés Mag Nyu 
yar gati 

A belpiacok zsugorodása, feladása 25,0 9,4 

Külpiacok zsugorodása, feladása 19,0 5,4 

Terjeszkedés a belpiacon 81,5 55,7 

Exporttevékenység megkezdése 36,7 18,0 

Belépés új külföldi piacra 35,8 29,2 

Külföldi piacok bővítése 35,7 30,9 

Nincs változás a földrajzi piacok tekintetében 32,9 25,3 

Forrás: STRATOS kutatás adatainak elemzése, 1994 
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5.2.75. lista: A vállalkozó célja: növekedés, nyereség, a termék minősége 

NOVEKEDE növekedés 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

abszolút nincs jelen 1 2 1,9 1,9 1,9 

alig van jelentősége 2 12 11,2 11,5 13,5 

lényeges 3 29 27,1 27,9 41,3 

nagyon lényeges 4 41 38,3 39,4 80,8 

rendkívül lényeges 5 20 18,7 19,2 100,0 

• 
3 2,8 

Totál 107 100,0 100,0 

Missing 

Mean 3,625 

Valid cases 104 Missing cases 3 
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PROFIT nyereség 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

alig van jelentősége 2 

lényeges 3 

nagyon lényeges 4 

rendkívül lényeges 5 

3 2,8 2,9 2,9 

24 22,4 23,1 26,0 

36 33,6 34,6 60,6 

41 38,3 39,4 100,0 

3 2,8 Missing 

Totál 107 100,0 100,0 

Mean 4,106 

Valid cases 104 Missing cases 3 
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MINŐSÉG a termék minősége 

Valid Cum 

Value Label Value Frequency Percent Percent Percent 

lényeges 3 4 3,7 3,8 3,8 

nagyon lényeges 4 36 33,6 34,6 38,5 

rendkívül lényeges 5 64 59,8 61,5 100,0 

3 2,8 Missing 

Totál 107 100,0 100,0 

Mean 4,577 

Valid cases 104 Missing cases 3 
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5.2./5. sz. tábla: Hofstede kulturális dimenziói 

Kollektivizmus vs Individualizmus Hatalmi távolság 
Kollektivista Individualista Kicsi Nagy 
-kollektív szociális 
keretek 

laza szociális 
keretek 

Hit az egyenlő 
jogokban 

a hatalomban 
levőknek 
privilégiumai 
vannak 

a személyt a közös 
szociális 
kapcsolatok 
határozzák meg 

Önmeghatározás Kölcsönös függőség a legtöbb ember 
függő 

a csoport vigyáz a 
tagjaira 

mindenki magára 
vigyáz 

a hatalom legitim 
szerepeken alapszik 

a hatalom az erőn 
alapszik 

Elkötelezettség a 
csoport felé 
(feltétlen) 

hangsúly az egyéni 
kezdeményezéseken 

a hatalommal 
rendelkezők a 
többiekhez 
hasonlóak 

a hatalmon levők 
erősnek látszanak 

Csoporton 
belül/kívül 

mindenkire 
érvényes értékek 

a hatalmi szerepek 
nincsenek tisztázva 

merev, világosan 
meghatározott 
szerepek 

Harmónia 
fenntartása 

szabad 
véleménynyilvánítás 

Szégyen bűnösség decentralizáció hierarchia és 
centralizáció 

"mi érzés" 
kapcsolatok 

en erzes 
feladat 

a hierarchia a 
szerepek 
egyenlőtlenségét 
jelenti 

a hierarchia az 
egyenlőtlenségben 
fejeződik ki 

a szervezet a 
képzést, az 
egészséget és a 
szakmai ismereteket 
hangsúlyozza 

a szervezet a 
személyes 
időbeosztásra, 
szabadságra és 
változatosságra 
helyezi a hangsúlyt 

konzultálás 
a főnök segítő 
demokrata 

parancs 
a főnök autokrata 
vagy jóságos apa 
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Férfiasság vs feminitás Bizonytalan ságkerülés 

Férfias Feminin Gyenge Erős 

Törekvő magatartás szerény, udvarias 

viselkedés 

"a holnap majd lesz 

valahogy" 

igénylik az 

előreláthatóságot 

anyagi sikerek 

dominanciája 

törődés másokkal bizonytalanság és 

változások 

elfogadása 

a bizonytalanság 

ijesztő 

Törtetés 

az ambíció 

sikerorientált 

óvás, védelem 

mások szolgálása 

alacsony stressz, 

kényelem 

sok aggódás, belső 

kényszer a kemény 

munkára 

a pénz és anyagi 
javak hajszolása 

emberek és 

környezet 

kapcsolatának 

fontossága 

"ami más, az 

érdekes" 

kevés szabály 

"ami más, az 

veszélyes" 

formális szabályok 

Határozott és 

agresszív viselkedés 

konszenzus és 

kompromisszum 

rugalmasság 

a konfliktus és 

verseny természetes 

állandóság 

a konfliktus és 

verseny 

kényelmetlen 

Verseny és 

teljesítmény 

szolidaritás, 

egyenlőség 

az agresszivitás 

elfogadhatatlan 

az agresszivitás 

elfogadott 

Világosan tisztázott 

nemi szerepek 

rugalmas nemi 

szerepek 

"nem tudom" mindeme választ 

akar 

Teljesítmény jólét és az élet 

minősége 

a másság elfogadása erős igény a 

konszenzusra 

nagy és gyors kicsi és lassú motiválás 

célkijelöléssel vagy 

együvé tartozással 

biztonság és 

megbecsülés vagy 

együvé tartozás 

Forrás: Heidrich Balázs: A vállalati kultúra magyar sajátosságairól, Vezetéstudomány 1997. 4. szám 10-
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5.2.76. tábla: FEMININ-MASZKULIN 

Variable Mean N Valid 

R E K 1,96 107 

UZLETPRI 2,08 106 

FÉRFIAK 2,23 105 

SZEM.PRO 2,50 107 

NOVE 2,63 106 

SZABADID 2,81 106 

NEMPROFI 3,24 107 

OSSZETAR 3,37 106 

TULELES 3,64 107 

BUSZKESE 3,65 107 

M A X I M A L I 3,81 106 

ELOIRAS 4,05 107 

NY_K 4,22 106 

JOLET 4,26 107 
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5.2.11. tábla: H A T A L M I TÁVOLSÁG 

Variable Mean N Valid 

KOORDINA 2,33 105 

SZAKSZ 2,5 

8 

105 

D E K 2,87 106 

HIERARCH 3,24 107 

FELEL 3,32 107 

R_K 3,35 107 

MARKETIN 3,37 107 

PÉNZÜGY 3,50 107 

TEKTNTEL 3,77 106 

KERESET 3,84 107 

POLITIKA 3,85 107 

JÓVÁHAGY 3,87 106 

HAT 3,92 106 

FELÜGYEL 4,05 105 
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5.2./8. tábla: BIZONYTALANSÁGKERÜLÉS 

Variable Mean N Valid 

HON.REGI 2,01 105 

E T K 2,03 107 

BEVÁLT 2,13 106 

SZAKSZ 2,58 105 

KO__K 3,06 104 

NEMSZELS 3,25 106 

LEIPvAS 3,29 106 

K_K 3,31 107 

CSALÁD 3,64 106 

MUNKAKO 3,77 107 

TERVEZÉS 3,84 107 

ADOZAS 3,88 107 

KÉTES 3,93 106 

ELOIRAS 4,05 107 
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5.2./9. tábla: KOLLEKTIVIZMUS VS INDIVIDUALIZMUS 

Variable Mean N Valid 

E L K 2,51 100 

ELBOCSÁT 2,68 106 

UR 3,15 106 

M U K 3,18 103 

DO K 3,38 103 

FUGGETLE 3,74 104 

ONME 4,07 107 

ONMEGVAL 4,09 103 

NY_K 4,22 106 

KA_K 4,47 94 


