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1. A kutatási feladat 

1. A témakör jelentősége, aktualitása és főbb problémái 

A makrogazdasági környezetben és a vállalkozások fejlődési tendenciáiban bekövetke
zett 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 gaz
dasági 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 mó
dosította a vállalati s t ruk túrá t A folyamat során vállalkozások százezrei jöttek létre, i l 
letve 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 munkahelyterem
tésben és - bár az előbbinél kisebb mértékben - a GDP létrehozásában. 

A rendszerváltást követően megindult a nagyvállalatok privatizációja, egy egészséges 
vállalati s t ruktúra kialakítása. A magyar gazdaságra fél évtizeddel ezelőtt jellemző „for
dított piramist" a talpára kellett állítani. Ennek során kisvállalkozás-alapítási láz indult 
meg. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) azonban nem csupán hazánkban, hanem nyu
gaton is „újjászülettek", hiszen rugalmasak, könnyen átszervezhetőek, átalakítható vállal
kozási formákat követelnek. A kisvállalatok nagy innovációs hajlandóságát sokan azzal 
magyarázzák, hogy „piacközeiben" maradnak, a menedzsment közvetlenül érzékeli a meg
újulásra ösztönző piaci impulzusokat. 

A szükségletek differenciálódása ösztönzi a kisszériás termékek térhódítását, mely el
kerülhetetlen következménye a szükségletkielégítés magasabb színvonalának. Továbbá ezt 
a trendet erősíti az a tény is, hogy a nagyvállalatoktól elbocsátott munkások bátrabbja kis
vállalkozóként próbál szerencsét. A témakör aktualitását mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy napjainkban folyik a vita arról a makro-stratégiáról, amely hivatott tartósan irányt 
és feladatsort szabni az állami döntéshozók részére e vállalkozói csoport jövőjére vonatko
zóan. 

A stratégiai magatartásra az időhorizontok rövidülésének tendenciája jellemző, amely 
a felgyorsult környezeti változásoknak és ezzel együtt a növekvő bizonytalanságnak a kö
vetkezménye. A stratégia kialakításakor figyelembe kell venni az adott szervezet specifi
kumait. A stratégia kialakítását a vállalatok nagy része még mindig racionális tervezési fo
lyamaiként fogja fel, mely ezáltal rugalmatlanná válik, s nem fordít elég figyelmet a stra
tégia megvalósítására sem. 

A stratégiai kérdések tárgyalása során ki kell hangsúlyozni a vállalati kultúra fontossá
gát Menedzsment szempontból a kultúra kritikus változó, amely megmutatja, hogy a 
szervezet milyen módon tud megküzdeni a stratégiai szükségszerűséggel: azzal, hogy ver-



senyképesek maradjunk, vagy azok legyünk a változó gazdasági körülmények között is. 
Úgy vélem, a stratégiai koncepciók kiválasztásánál jobban figyelembe kellene venni a je
lenlegi értékrendszert, és tudatosan fel kellene mérni, hogy milyen lehetőség van azok vál
toztatására. Végeredményben a stratégiát csak akkor lesz képes egy adott szervezet végre
hajtani, ha azt a vállalat minden tagja megérti és támogatja is. A kultúra specifikus szerepe 
lehetővé teszi 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 jelentősé
gé t Reményeim szerint a disszertációban lévő információk hozzájárulnak a magyar kisvál
lalati kör stratégiai gondolkodásának feltárásához, továbbá a nagyvállalatok területén már 
többé-kevésbé „letisztult" tudásanyag KKV-k területére történő kiterjesztéséhez. Továbbá 
munkám segítségével szeretném felhívni a figyelmet az interkulturális témájú tanulmá
nyok készítésének fontosságára. 



2. A kutatás célja és hasznosítási területei 

Kutatási célom elsősorban az, hogy hozzájáruljak a hazai kis- és középvállalkozások 
objektívebb megítéléséhez. Úgy gondolom, hogy ez a törekvés jól illeszkedik a magyar 
gazdaságpolitika megalapozását szolgáló tudományos tevékenységekhez, mi több a nem
zetközi folyamatokhoz is. Ez utóbbit bizonyítja, hogy a dolgozat empirikus hátterét egy, 
több országra kiterjedő közös kutatás képezte. 

A stratégiai menedzsment relevanciája kapcsán leszögezhetjük, hogy a disszertáci
ómhoz hasonló kis- és középvállalkozók menedzsment kérdéseit taglaló munkák során ar
ra kell törekedni első lépésben, hogy kapcsolat legyen a tanulmányok eredménye és az igé
nyek között Ennek a kapcsolatnak az eléréséhez szükség van a kutatók és a gyakorlati 
szakemberek közti együttműködésre, hogy meghatározhassák ez utóbbi csoport igényeit. 
Ehhez persze elengedhetetlen, hogy az „érintettek" felismerjék a kis- és középvállalkozá
sok jelentőségét. Az „érintettek" közé sorolom a kormányt, a KKV-k fejlesztését támoga
tó szervezeteket, a kutatóintézeteket, a kamarákat a kisvállalatok érdekképviseleti szerve
it és a legkülönbözőbb oktatási intézményeket továbbá képzési központokat. 

Úgy gondolom, hogy az oktatási igények igen nagyok ebben a szférában. Ennek kap
csán felmerülhet az a kérdés,hogy az üzleti tudományokkal foglalkozó iskolák kellő jelen
tőséget tulajdonítanak-e ennek a piacszegmensnek, és hogy ki tudják-e szolgálni ezt a szfé
rát, továbbá a velük kapcsolatba kerülő bankárokat, könyvelőket jogászokat szabályozó 
hivatalokat üzleti tanácsadókat, helyi vállalkozásfejlesztő központokat valamint kis cégek 
vásárlóit és beszállítóit. Ebben a szférában a felsoroltak képviselik az oktató intézmények 
főbb potenciális ügyfél célcsoportjait. 

Felmerülhet a kérdés, hogy disszertációm milyen üzenetet próbál közvetíteni a kis- és 
középvállalkozások menedzserei felé? Munkám során rámutattam, hogy a stratégiai me
nedzsment szemléletével a kiscégeknél is fejleszthetjük a hosszú távú gondolkodást, csök
kenhet az operatív részletekre való összpontosítás, valamint struktúráit eszközökkel kapha
tunk javaslatokat a stratégiai alternatívák azonosítására és értékelésére, növelhetjük az 
egyes alkalmazottak munkájának koordinációját, motivációját. A felsorolt hatások mind
egyike nagymértékben javíthatja a cég teljesítményét. 

Meglehetősen kevés kutatást végeztek a kis- és középméretű cégekben folyó stratégia
alkotási és végrehajtási gyakorlatról. Erre főként azért lenne szükség, mert a kiscégek ál
tal alkalmazott üzleti stratégiák szignifikánsan különböznek a nagycégeknél alkalmazott 
stratégiától. A kisvállalatok más stratégiát kell, hogy kövessenek, mint nagyobb verseny
társaik! 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. 

Nem kétséges, hogy mind a magyar gazdaságban végbemenő strukturális változások 
szempontjából, mind pedig a JPTE KTK-n folyó oktatás szempontjából a kis- és középvál
lalkozások vizsgálata számottevő fontossággal bír. A disszertációban lévő új megközelíté-



seket az oktatásban már korábban is hasznosítottam. Az oktatott és oktatandó tárgyak jobb 
megalapozásához tanszékünk további tankönyvek, jegyzetek, oktatási anyagok kidolgozá
sát tervezi. Reményeink szerint az elméleti háttér erősödése a gyakorlatban is érezhető lesz. 
Kutatási munkám során több publikációmban is folyamatosan beszámoltam eredménye
imről. A fentieken túlmenően fontosnak tartom a továbbiakban a magyar kis- és középvál
lalatok stratégiai gondolkodási specifikumainak bemutatását nemzetközi publikációkban is. 

A vállalati kultúra, stratégiai menedzsment terén a STRATOS, INTERSTRATOS 
kutatási együttműködés folytatása 8 nyugat-európai ország intézményeivel közösen kis- és 
középvállalatok stratégiaalkotásának, döntéshozatali rendszerének, vállalati kultúrájának 
és kommunikációjának nemzetközi összehasonlító elemzése céljából saját és más egyete
mek és főiskolák hallgatóinak bevonásával jelenleg is folyik. Terveink között szerepel a 
kutatási hálózat kibővítése japán és amerikai partnerekkel, az összehasonlító vizsgálat k i 
bővítése új dimenziókkal. A kutatás legújabb, jelenlegi szakasza - az előző évek kérdőíves 
felmérését megismételve - a hazai vállalatok szervezeti kultúrájának az évtized elejétől be
következett változását is nyomon kivánja követni. 



I I . A kutatás kivitelezése és az eredmények bemutatásának s t ruktúrája 

1. A kutatás háttere 

Munkám során a kis- és középvállalatok stratégiai gondolkodásának sajátosságaira és vál
lalati kultúrájára összpontosítottam széleskörű nyugati szakirodalom feldolgozásával és több 
mint hatszáz cégnél készített kérdőives felmérés adatainak elemzésével. Külön fejezetet szen
teltem a meghatározó témakörökben született publikációk bemutatásának. A szakirodalmi fel
dolgozás során kiderült, bogy a kis- és középvállalkozásokkal sokan, sokféle aspektusból fog
lalkoztat Mégis sok szempontból szűk, hiányos is az a szakirodalmi, kutatási bázis, amiből 
meríthettem helyzetük, viselkedésük megítéléshez, fejlesztésükre vonatkozó stratégiai mér
földkövek kijelöléséhez. Ennek figyelembevételével az értekezés új területet kivan feltárni, hi
szen belső, személyi - szervezeti - irányítási összetevőkre koncentrálva kísérel meg ok-okoza
ti kapcsolatokat feltárni, választ kapni arra a kérdésre, hogy vajon a vállalati kultúra és a stra
tégia elemei mennyiben motorjai vagy korlátai e kör fejlődésének. 

A stratégiai gondolkodás, a vállalati kultúra és a kis- és középvállalkozások témakörének 
kapcsolódási pontjaival 1993-ban kezdtem el foglalkozni. A hazai és nemzetközi szakirodalom 
feldolgozása a kérdővek lefordításával, a kérdőívek szerkesztésével, kitöltetésével, kódolásával 
és az adatrögzítéssel párhuzamosan folyt. Az 1994-es felmérés adataira támaszkodva készült el 
egyetemi doktori disszertációm, melyet a Ph.D. cselekményeim során kiindulási bázisként ke
zeltem. A továbbiakban szélesebb körű szakirodalmi bázisra támaszkodtam, majd az 1996-os 
kérdőíves felmérés eredményei is gazdagították disszertációm empirikus bázisát. A kutatás so
rán nyert szakirodalmi és empirikus eredményekre támaszkodva állapítottam meg a magyar 
kis- és középvállalatok vállalati kultúrájára, stratégiai viselkedésére jellemző sajátosságokat. A 
vizsgált jellemzőket lehetőségem volt nemzetközi aspektusból is elemezni. 

A kutatás elméleti és módszertani megalapozásakor, valamint az empirikus háttér megvá
lasztásánál behatárolta a mozgásteremet a vállalati kultúra és kultúra-kutatások óriási halmaza, 
amelyek legtöbbje a formális elemekre képes koncentrálni, ráadásul modelljei, technikái, min
tái is a nagyvállalatokra vonatkoznak, azok gyakorlatából kerültek levezetésre. Ebből követke
zően bizonyos elméleti megállapítások, következtetések, kutatási és elemzési metodikák nem 
vagy csak jelentős fenntartásokkal voltak alkalmazhatók a kis- és középvállalkozásoknál. A ha
zai szakirodalomra vonatkozóan elmondható, bogy a kutatások nagy része kis mintával dolgo
zik, többnyire nem teszi lehetővé a nemzetközi összehasonlítást, továbbá meglehetősen kevés 
kérdéskört elemez 

Disszertációm empirikus megalapozását a STRATOS (Strategic Orientation of Small and 

Medium-sized Enterprises) nevű, több kutatási projekt' által finanszírozott teammünka adta, 
melynek keretében kutatócsoportunk a magyar kis- és középvállalatok vállalati kultúrájánál: és 

L 1992-től: STRATOS (nyolc nyugat-európai ország kutatóintézeteivé! végzett) nemzetközi összehasonlító vállalati kultúra kutatás 
1994-tól: INTERSTRATOS (nyolc nyugat-európai ország kutatóintézeteivel végzett) nemzetközi összehasonlító vállalati kultúra kutatás 
1993- 1995: "Exploring and Changing Corporate Culture"kutatási projekt, a Central European Umversity támogatásával CEUflSS NrJ94\93); 
1996- 1998: "Stratégia, kuhúra, koumumkició" MKM kutatási projekt (MKM-409) 
1994- 1996: 'Magyar vállalati kultúra az ezredforduló után" MKM kutatási projekt (BKE-vel, MKM-182) 
1994-1996: "A vállalati kultúra feszehasonBtó vizsgálata", OTKA kutatási projekt (OTKA T-13393) 
1997- 1999: "Vállalati kultúra" OTKA kutatási projekt (OTKA __) 
1998: "International Strategic Managemenet" TEMPUS kutatás, Aalborg (tervezett) 



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 ta
nársegéd, vezetője Barakonyi Károly egyetemi tanár, a Stratégiai Menedzsment tanszék 
vezetője. A projekthez való csatlakozás előnye az is, hogy a nyolc nyugat-európai ország
ra 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 középvállalkozások stratégiai gondolkodásának elemzésén kívül a belföl
di piaci, valamint export- és nemzetközi tevékenységük felmérésére. A nemzetkőzi össze
hasonlítás során nyert elemzések, megállapítások sok érdekes és a gyakorlatban is jól hasz
nosítható elemet tartalmaztak. Ezeket részletesebben a következő alfejezetben ismertetem. 

Kutatási munkám során mindvégig odaadó segítséget nyújtottak kollégáim, kutatócso
portunk tagjai. Témavezetőm, Barakonyi Károly tanszékvezető egyetemi tanár javaslatai, 
értékes megjegyzései nagymértékben javították értekezésem színvonalát. Kutatótársaim
mal: Kiss Tiborral és Borgulya Istvánnéval több részfeladatot is együtt oldottunk meg. 
Előopponenseim: Farkas Ferenc és Mészáros Tamás egyetemi tanárok véleményei alapján 
alakítottam disszertációmon. Mindnyájuknak köszönetet mondok ezúton is. 



2. A kutatás módszerei 

Kiemelném, hogy dolgozatomban két, különböző időpontban felmért kutatás eredmé
nyeit 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. 

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 

A kutatási eljárás 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 meghatáro
zó tényezőinek és a teljesítményükre való hatásának vizsgálata. Ezen belül kutatócsopor
tunk a hangsúlyt a vállalatoknál különös dominanciával bíró vállalatvezető, vállalkozó sze
mélyiségére, céljaira, e célok megvalósítására helyezte. 

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. 

Lássunk néhány adatot összefoglalva a magyarországi STRATOS felmérésről: 
• A magyar kutatócsoport a pécsi JPTE Közgazdaságtudományi 

Karának oktatóiból áll. 
• vizsgálati minta: 137 hazai kis- és középvállalat 
• legtöbbjüket az elmúlt négy év során alapították 
• foglalkoztatottak száma: 2 és 250 fő kőzött szóródik 
• 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 disszertációban feldolgozásra kerülő másik kutatási projekt az INTERSTRATOS 
felmérés során a kutatók arra kerestek választ, hogy miként tükröződnek a kis- és közép
méretű vállalatok menedzsereinek orientálódásában és milyen stratégia kialakítására ösz
tönzik őket azok az alapvető gazdasági, társadalmi és politikai változások, amelyek száza
dunk utolsó huszonöt évét alakítják Európában. 



Az INTERSTRATOS program az alábbi legfontosabb területeket vizsgálja: 
• 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. 
• nemzetközi kooperációk 
• információ, tanácsadás, oktatás és továbbképzés a nemzetközi 

tevékenység szolgálatában 
• a vállalkozók értékrendje és beállítódása. 



3. A disszertáció felépítése 

A disszertáció öt különálló fejezetre oszlik, melyek főbb pontjait a következőkben is
mertetem. 

Az I . rész a kis- és középvállalatok stratégiai sajátosságának és vállalati kultúrájának 
feltérképezéséhez ad általános keretet, melyben körvonalaztam a kutatás kereteit, megha
tároztam a kutatási célt Ezt követően felvázoltam a téziseket majd rátértem a kutatás fon
tosságának feltérképezésére. Az egységes fogalommeghatározás céljából a definíciók be
mutatásával folytattam a fejezetet. 

A I I . fejezet megírása során a disszertáció elméleti megalapozását tűztem k i célul. A 
stratégia, a közép- és kisvállalkozások és a vállalati kultúra területére kiterjedő irodalmi át
tekintés - többek közt - a továbbiakban feldolgozásra kerülő kutatási kérdések azonosítá
sát, feltérképezését is szolgálja. Ezzel elsődleges célom az volt, hogy átfogó képet adjak 
azokról a területekről, amelyekkel érdemes foglalkozni; továbbá megvizsgáltam azt is, 
hogy milyen ellentétes áramlatok, iskolák gondolataival találkozhatunk a rendelkezésre ál
ló szakirodalomban, másrészt leírtam azokat a „fehér foltokat", amelyekkel az eddigiek so
rán nem vagy csak nagyon keveset foglalkoztak az eddigi kutatások. 

A I I I . fejezetben ismertettem a kutatás során alkalmazott módszertani eljárásokat. Ez 
a rész a STRATOS, INTERSTRATOS kutatás bemutatásán túl felvállalta 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 épült. Elsődleges célom az vo l t 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 el
méleteket, mivel ebben a gondolati egységben további - a korábban kifejlett elméletekhez 
szorosan kapcsolódó - területeket vizsgáltam meg. A magyar kis- és középvállalkozások 
empirikus elemzése kapcsán három területet emeltem ki : a stratégiát, a vállalati kultúrát és 
ezek kapcsolódási pontjait 

Az V., összegző részben leírtam következteléseimet a kutatási problémákról. Értékel
tem azt, hogy konzisztens-e a kutatás eredménye a második fejezetben feltárt tanulmá
nyokkal. Az elméleti következtetéseken felül tárgyaltam a gyakorlati vonatkozásokat, majd 
a további kutatásokra adtam javaslatot, iránymutatást. 



I I I . Az értekezés főbb megállapításai, új és újszerű eredményei 

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 kon
cepcióinak tömérdek variációjával találkozhatunk, a kérdéssel foglalkozó szakemberek kö
zött nincs egyetértés a fogalomhasználatban. Ez érthető is, hiszen ezt a kérdéskört több as
pektusból 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. 

B tézis: Egységes szervezeti kultúrán belül többféle szubkultúra létezése 

A szervezeti kultúra irodalmában két, markánsan elkülönülő felfogással lehet találkoz
ni a tekintetben, hogy létezik-e egy adott vállalatnál egy egységes kultúra, vagy pedig csu
pán többféle szubkultúra egyidejű jelenlétéről beszélhetünk. 

Véleményem szerint ezeket a megközelítéseket integrálni kell. Általában véve elmond
ható, hogy nem létezik homogén kultúra a szervezetekben, mivel egy adott vállalat kultú
rája 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 fel
sővezetés 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 eddi
gi legátfogóbb feldolgozása 

Az irodalomfeldolgozás során arra törekedtem, hogy átfogó képet nyújtsak a menedzs
ment-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 eredmé
nyek disszertációm szempontjából fontos összefüggéseit 



D tézis: A kis- és középvállalkozások területén első nagymintára épülő hazai vá l 
lalati 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 min
tára 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 téma
körében. 

A STRATOS kutatás során 137, az INTERSTRATOS keretében pedig 473 kérdőívet 
dolgoztunk fel. Csatlakozásunk azért is tekinthető kiemelkedő jelentőségűnek, mert az 
interkulturáiis kutatások egyre fontosabbá váltak az intenzívebb külgazdasági kapcsola
tokból adódóan. Mindezidáig a szakirodalom nem vállalta fel az egyes E U tagországok és 
hazánk értékrendszerbeli különbségeinek feltérképezését Munkámban ez megtörtént A 
kis- és középvállalkozások területén ez az első és legátfogóbb hazai kutatási eredmény. 

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

Disszertációmban a kis- és középvállalatokkal kapcsolatos tudományos munkák rend
szerezése során újszerű megoldásra törekedtem. Két részre osztom a kutatások körét: a bel
ső és a külső tényezőkkel foglalkozókra Az előbbit illetően a tulajdonos-menedzser, a me
nedzsment és a termelés kérdéskörében született tanulmányokat veszem sorra, majd a kül
ső tényezők köréből a termék/piac és az elhelyezkedés faktoraival kapcsolatos nyugati iro
dalmat tekintem á t 

F tézis: A kis- és középvállalkozások menedzsment eszköztárának empirikus meg
alapozása 

A szakirodalomi áttekintés során arra a következtetésre jutottam, hogy a stratégia tudo
mánya még kevés elemzési technikát nyújtott a KKV-k területén, a jelenlegi eszközök 
nem eléggé átfogóak és mélyrehatóak. A menedzsmentelmélet feladata: válaszkeresés; a 
kis- és középvállalatok speciális attribútumaihoz, helyzetéhez igazodó eszköztár feltérké
pezése. Ebben a kérdésben nem csupán a korábbi kutatások összegzésére szorítkozom, ha
nem empirikusan is megalapozom ezt a területet Mivel a cégek teljesítménye, működése 
több tényező függvényeként alakul, ezért nem elegendő a cégek egy vagy néhány aspektu
sát 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 megközeb'tési módok tipizálásával, csoportokba sorolásával; en
nek a kérdéskörnek a kifejtésekor az a cél vezérelt, bogy bemutassam a fontosabb áramlatokat. 
Az osztályozási kísérletek bemutatását követően a kis- és középvállalkozók területén a straté
giai tervezés alkalmazhatóságának és hatékonyságának kérdésével foglalkozó tanulmányokat 
veszem számba. Ismereteim szerint a hazai szakirodalomban elsőízben gyűjtöttem össze és ér
tékeltem a stratégiai területén készült osztályozási kísérleteket 

H . Többváltozós statisztikai módszerek alkalmazása a kutatási területen 

Módszertan tekintetében elmondhatjuk, hogy elsőként alkalmaztam többváltozós statisz
tikai módszert a stratégiai és kulturális aspektusok feltárására a kis- és középvállalkozások te
rületén. A faktoranalízis felhasználásával két célom volt: egyrészt redukáltam a felhasznált vál
tozókat továbbá rangsoroltam és csoportosítottam az elemzés alá került sikertényezőket A 
klaszteranalízis során k-közép algoritmussal dolgoztam, mivel elméleti megfontolásból rendel
keztünk egy hipotézissel a megfigyelési egységek klaszterbeli hovatartozására vonatkozóan. 

I I . 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 infor
malitás 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 fonto
sabb, mint a formális tervezés. 

J tézis: Kiscégek versenyelemzése 

Nagyon ritkán foglalkoznak a kiscégek versenyelemzéssel, továbbá stratégiai varián
sokat sem nagyon készítenek. Szerencsés esetben felsorolnak néhány meglévő versenytár
sat vagy megállapítják, hogy a vállalkozás egyedül áll a piacon. Úgy gondolják, bogy a 
külső környezet megfigyelésére hiányoznak az erőforrások, és úgysem gyakorolhatóak rá 
jelentősebb befolyást 

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 hang
súly 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 nem
zetközi környezet jellemzői. Kutatásom során arra a megállapításra jutottam, hogy a hazai 
kis- és középvállalkozások élesedő versennyel néztek szembe. Nem mondható el egyértel
műen, 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 tanújeleit, hogy az erőforráskorlátos piacról a keresletkorlátos 
piacra tértűnk át. Ezt a megállapítást támasztják alá a vevőkkel és a szállítókkal szembe
ni változásokat elemző adatok: a vevőkkel szemben a tárgyalási pozíció romlott, a szállí
tókkal szemben azonban inkább javult 

M tézis: Az innovatív vállalkozók elégedettebbek teljesítményűkkel 

A kutatási adatokból egyértelműen látszik, hogy az innovatívabb, nyitottabb attitűdöt muta
tó, növekedési potenciállal rendelkező vállalkozók sokkal jobban fel tudnák készülni a napja
inkra jellemző turbulens környezet változásaira, és gyorsabb választ tudnak adni a nap mint nap 
jelentkező kihívásokra. Ennek tanúbizonysága, hogy az általunk felmért cégeknél a menedzs
ment 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 középvállalkozá
sok a szállítási megbízhatóságnak, a pénzügyi stabilitásnak, a rugalmasságnak, a hír
névnek, cégimázsnak, a jó kapcsolatoknak és a termék kereslethez való igazításának tulaj
donították. A nyugati mintában a pénzügyi stabilitást kevésbé fontosnak ítélték meg. Az el
térés okát a magyar makrogazdasági sajátosságokban kell keresni: a beszűkült belföldi pi
ac, az erősödő külföldi verseny, a tőkehiány, a nagy adó- és tb terhek könnyen megingat
hatják 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 fonlosabbnak ítéllek meg. Szerintem a vállalkozókban 
még nem tudatosodott a vevőszolgálat fontossága, mely a fogyasztói igények visszacsato
lásaként és az innováció egyik forrásaként a hosszútávú sikeres működést biztosíthatja. 



I I I . A Hofstede-modell hazai érvényessége 

O tézis: Bizonytalanságkerülés a hazai kisvállalkozásoknál 

A Hofstede-modell bizonytalanságkerüléssel foglalkozó dimenziójának értékelése 
konzisztens a tervezés és adminisztráció fontosságát meghatározónak tartó vállalkozók vé
leményével. Hazánkban a nyugat-európai vállalkozóknál több válaszadó gondolta úgy, 
hogy a munkaköröket világosan el kell határolni egymástól. Talán jobban látják a flexibi
litással és adaptációval kapcsolatos veszélyeket, és ebből következően szükségesnek ítélik 
meg a részletes munkaköri leírásokat. 

P tézis: Maszkulínitás versus feminitás 

A Hofstede-modell elemzése azt mutatja, hogy a KKV-knál a maszkulin jegyek erő
sebbek, mint a femininek. Több tényezőnél is tapasztalhattuk, hogy az anyagi sikernek, a 
teljesítménynek nagy fontosságot tulajdonítottak a válaszadók. A tipikus hazai kisvállalko
zó elfogadja a munkából adódó nagyobb stresszt, a rövidebb munkaidővel szemben a ma
gasabb 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 válasz
ból is kiderült: a menedzserek úgy gondolják, hogy a hatalomban lévőknek privilégiumai 
vannak. 

R tézis: Individualizmus versus kollektivizmus 

Empirikusan alátámasztottam disszertációmban azt az állítást, hogy a hazai kisvállalko
zók 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 hangsú
lyozzák, és középpontba állítják az egyéni szükségletek kielégítését 



ZÁRÓGONDOLATOK 

A kis- és középvállalkozások helyzete és fejlődése a magyar gazdaság egyik stratégiai 
kérdése. Sok függ tehát attól, hogy ezen kérdésre a gazdaságpolitikának van-e válasza, és 
a megvalósítás során hogyan viselkednek a kis- és középvállalkozások. Meggyőződésem, 
hogy mindkét kör szempontjából hasznosak az ilyen típusú kutatások. 

A diszertációnak alapvető üzenete, hogy a stratégiai menedzsment elméleti-módszerta
ni háttere nem a kis- és középvállalati körre fogalmazódott meg, így az ajánlott elvek, fo
lyamatok, technikák, vezetői-szervezeti tulajdonságok stb. nagyon nehezen adaptálhatók. 
A kutatás eredményei reményt adnak arra, hogy kialakuljanak a kis- és középvállalati ku
tatások sajátos súlypontjai, melyeknél nem, vagy nem minden esetben szükséges a „vis
szacsatolás" a nagyvállalati körhöz. 
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