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Előszó

E tankönyvet elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánlom, akik most 
találkoznak először a stratégiaalkotás, a stratégiai menedzsment témakörével. 
Nem mondanám, hogy a munka hiánypótló, számos nagyszerű hazai és külföldi 
monográfia foglalkozik a témával. Szinte valamennyi gazdasági felsőoktatási 
intézmény könyvtárának polcain megtaláljuk Barakonyi professzor Stratégiai 
Tervezés és Stratégiai Menedzsment című műveit, vagy Antal és 
szerzőtársainak kitűnő munkáját a „Stratégia és Szervezet”-et. Ez utóbbi mű 
részletesen járja körül stratégiai tervezés és menedzsment elméletét, említve 
valamennyi lényeges és kurrens eszmei iskolát vagy irányzatot, amelyek az 
egyes témakörökhöz kapcsolódnak. Barakonyi könyveiben az elmélet mellett 
megjelennek az alkalmazás kérdései is, ugyanakkor a stratégiaalkotás rendszerét 
akkor értjük meg teljesen, ha mind a két művet elolvassuk. Az a könyv, amit az 
Olvasó most a kezében tart, az említett munkákkal ellentétben a gyakorlati 
alkalmazásra koncentrál. A célja az, hogy végigkíséije az Olvasót a 
stratégiaalkotást tárgyaló alaptárgy témakörein, bemutatva mikor és mire 
használhatók az egyes módszerek, hogyan lehet elkészíteni egy szervezet 
stratégiáját és gondoskodni annak végrehajtásáról. A gyakorlati 
alkalmazhatóságot szem előtt tartva nem volt cél ezért az elméleti iskolák 
kritikai elemzése vagy új irányok, elméleti megfontolások kidolgozása. 
Azoknak, akik szeretnének elmélyedni a témakörben összegyűjtöttem és a 
fejezetek végén közöltem néhány ajánlott irodalmat. Ezek, a hivatkozásokban 
jelölt művekkel együtt segítenek abban, hogy az érdeklődő széles ismereti 
bázist építsen ki stratégiaalkotás és a stratégiai menedzsment területén. A 
gyakorlati alkalmazási lehetőségek felmérését, az alkalmazás módjainak 
kitapasztalását segítik a fejezetek végén megadott vitakérdések és feladatok.

Szeretnék köszönetét mondani kollégáimnak, Barakonyi Károlynak, Beke 
Mártának és Kiss Tibornak támogatásukért és kritikai észrevételeikért. Nélkülük 
nem sikerült volna elkészíteni ezt a munkát.

Pécs 2007

A szerző
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1. Bevezetés: a vállalati stratégia tartalma és a stratégiakészítés 
iskolái

E bevezető fejezet több célt is szolgál. Egyrészt szeretnénk rávilágítani arra, 
hogy az üzleti világban a legtöbb esetben szükség van valamilyen stratégia 
követésére, még akkor is, ha az nem rögzített, nem egy terv formájában áll 
rendelkezésre. Másrészt a tankönyvek klasszikus bemutatkozó fejezeteihez 
hasonlóan tisztázzuk, körüljárjuk a stratégia fogalmát, hiszen fontos, hogy 
egyértelmű legyen, mire vonatkozik és mire nem vonatkozik a stratégiaalkotás 
tevékenysége. Ebben a fejezetben mutatjuk be röviden a stratégiaalkotás 
különböző iskoláit is, hogy az Olvasó képet kapjon a terület összetettségéről, 
így az ebből fakadó, bizonyos helyeken felmerülő ellentmondásokat az 
összetettségnek, és ne a diszciplína kidolgozatlanságának tudja be. A könyv a 
stratégiai menedzsment eszköztárának gyakorlati alkalmazhatóságát helyezi 
előtérbe, ezért bemutatjuk a stratégiaalkotás és alkalmazás egy általánosított 
keretmodelljét is, amelyet a továbbiakban iránytűnek tekintünk az anyag 
tárgyalásánál. Az Olvasó az egyes lépéseket és az azokhoz kapcsolódó 
módszereket, eszközöket megismerve képessé válik a vállalati stratégia 
szakszerű elkészítésére.

Először tehát a stratégia szükségességét vizsgáljuk, majd a fogalmat járjuk 
körül, végül az egyes iskolákat és az általános keretmodellt vesszük sorra.

1.1. Amikor hiányzik a stratégia
Sokan gondolhatják, hogy az üzleti sikerhez elegendő egy rendkívülinek 
bizonyuló ötlet valami olyasmiről, amire igénye van az embereknek, de még 
senki nem találta ki, senki nem adta meg nekik. Mások ezzel szemben azt 
mondhatják, hogy semmi rendkívülire nincs szükség, egy üzlet működtetése 
szakszerűséget kíván, a mindennapi általános elvárásoknak kell megfelelni és 
azt tenni, amit az üzletág többi szereplője tesz.

Az efféle vélekedéseknek mondanak ellent azok a példák, amelyekről a 
következő keretes írásunkban adunk ízelítőt.

1-1. illusztráció: Vállalatok stratégia nélkül

A J. Peterman vállalatot 1987-ben alapította John Peterman1. A cég, amely 
rövid idő alatt nagy forgalmú katalógus-áruházzá nőtte ki magát 500 dolláros 
befektetéssel indult. A történet egy hosszú, romantikus egyéniséget sugárzó 
lódenkabáttal kezdődött, amit Peterman egy utazás során vásárolt. Úgy érezte az 
emberek úton-útfélen irigykedve nézik kabátját, ezért gondolta megpróbálkozik
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a forgalmazással. Mivel saját üzlete nem volt, feladott pár újsághirdetést, 
aminek az eredményeként több mint hatvan kabát kelt el. Elindult az üzlet. A 
következő évben megjelentették az első katalógust, amely már hét árucikket 
tartalmazott. Innentől az áruválaszték és a cég is gyorsan bővült. 1989-ben az 
értékesítési eredmény 4,8 millió dollár volt, ami 1990-re 19,8 millió dollárra 
nőtt. Ekkorra a munkatársak létszáma 70-80 fő volt, szemben az 1987-es 3 
főállású és 4 részmunkaidős alkalmazottal. A 90-es években a fellendült üzlettől 
elragadtatva a tulajdonosok egy kiskereskedelmi üzletlánc gyors kiépítéséről 
döntöttek. A vezetés nem menedzselte tudatosan az expanziót, ebben az 
időszakban a cégnél évente kétezer új terméket terveztek. A boltok kezdetben 
jól mentek, az értékesítési átlaguk meghaladta az 5000 USD/m2-t. A Golden 
Sachs üzleti elemzője az elmúlt tíz év legfrissebb kereskedelmi koncepciójaként 
emlegette az üzleteket. Petermanról megformáztak egy karaktert (ugyanezen a 
néven) az Egyesült Államokban akkor népszerű Seinfeld című tévésorozatban. 
Majd...a drasztikusan növekedő költségek és változatlan árbevétel 1999-re 
likviditási problémákat eredményezett, ami alatt a vállalat egyszerűen 
összeroppant. Peterman január 25-én csődöt jelentett és búcsút mondott 
cégének.

A stratégia nélküli versenyzésre szolgáltatnak példát annak a tokiói üzleti 
negyednek a kereskedői, ahol a világ legmodernebb elektronikai cikkeit 
árulják2. Akihabara, ez az üzleti központ több mint egy bevásárló negyed. 
Valójában egy állandó elektronikai kiállításként funkcionál, itt jelennek meg a 
legfrissebb termékek. A tizenhat épületblokknyi területen különböző méretű 
üzletek találhatók, a kis trafik jellegűtől a tizenkét szintes áruházakig. Az 
áruválaszték a kazettás magnótól az összetett számítógépes rendszerekig terjed, 
a vevő talál itt dvd lejátszót, számítógépet, televíziót, kávéfőzőt, hűtőgépet, 
mosógépet, légkondicionálót, mindent, ami elektronika. Nem hivatalos 
statisztikák szerint a Japánban eladott elektronikai cikkek 10%-a az Akihabaran 
talál gazdára. A kereskedőknél nem találunk kidolgozott stratégiát. A jelszó 
ehelyett; minél többféle és minél modernebb terméket a piacra, a fogyasztó 
majd választ. Ennek az az eredménye, hogy az üzletekben hihetetlen a 
választék, naponta tűnnek fel és tűnnek el termékek. Egy tipikus boltban például 
több mint 250 fajta walkman található. A Sanyo által gyártott hűtőszekrények 
24 színben kaphatók. Kávéfőzőből a kedves vevő választhat olyat, ami beállítja 
a víz pH értékét a kívánt szintre. Találhatunk emellett hűtőszekrényt, amelyben 
benne van a mikrohullámú sütő, vagy amelynek mindkét oldalra nyílik az ajtaja, 
vagy éppen hét ajtaja van és mindegyiknél külön szabályozható a hőmérséklet. 
Van beszélő sütő is, amelyik türelmesen magyarázza el egészen bonyolult 
ételek elkészítési módjait. Ami érdeklődést ébreszt, kijut a nemzeti majd a 
nemzetközi piacra. A többi termék csendben eltűnik, átadva a helyét az újabb
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ötleteknek. Az Akihabarán nyüzsög az élet, nagy a tömeg, hihetetlen a 
választék. Egyvalami azonban alig van: profit.

Források:
1 Peterman, J.: A J  Peterman Company tündöklése és bukása, Harvard Business 

Manager 2000/3sz. 76-81.
2 Stalk G. -  Webber A. M.: Japan’s dark side oftime, Harvard Business Review 

1993/July-August 93-102.

Mi lehet az oka a bemutatott vállalatok sikertelenségének? Hiszen látszólag jól 
prosperáló üzletágakban tevékenykednek. A J. Peterman Company bukásában a 
tulajdonos bevallása szerint több tényező is közrejátszott1. Kezdetben egy 
intuitív, bár jól meghatározható irányvonal alapján döntötték el, hogy milyen 
termékeket forgalmazzanak. A Peterman által forgalmazott cikkekhez az 
„egyediség”, a „hitelesség” a „romantika” az „utazás” a „csodás” és a „kiváló” 
szavak voltak társíthatok. A legsikeresebb termékek rendelkeztek a felsoroltak 
mindegyikéből fakadó tulajdonságokkal. A termékskála drasztikus bővítéséből 
adódóan azonban, már olyan áruk jelentek meg, amelyekre nem illettek ezek a 
tulajdonságok. A fogyasztók szemében eltűnt a vállalat egyedisége, az a 
többihez hasonló katalógus-áruházzá vált. Mindez azt jelentette, hogy a 
választék bővülése nem járt együtt azzal, hogy a vevők többet költöttek, vagy 
több vevő jelent volna meg. A kiadások ugyanakkor drasztikusan emelkedtek.

A termékskála bővítése együtt járt a beszállítók és közvetítők körének 
bővülésével is. Ezt már nem tudta kiszolgálni a vállalat készletezési rendszere, 
amit nem váltottak fel az új méretnek megfelelő, hatékonyan működő 
rendszerrel. Problémát jelentett az is, hogy a vezetők nem foglalkoztak a 
szervezeti struktúrával. Ez egy pár fős cégnél nem jelent problémát, egy 
katalógusokon és kiskereskedelmi hálózaton keresztül egyszerre értékesítő nagy 
forgalmú szervezetnél azonban már dönteni kell a hatáskörökről, felelősségi 
körökről és koordinációról. A struktúra mellett a kultúra menedzsmentjének a 
hiánya is zavart okozott. A bővítés során a vezetők nem foglalkoztak azzal, 
hogy az új alkalmazottakat „beillesszék” a vállalat kultúrájába, megismertessék 
és elfogadtassák velük azokat a rutinokat, amelyek a mindennapi munkavégzést, 
kapcsolattartást jellemezték. Az új munkatársak ezért ahelyett, hogy megtalálták 
volna a helyüket J. Peterman „laza” szervezetében fokozatosan „visszaálltak” 
azokra a normákra, amelyek korábbi, szigorú hierarchiával rendelkező 
munkahelyeiken voltak érvényben. Mindez azzal járt, hogy az emberek szintek 
és osztályok között olyan határvonalak épültek ki, amelyek korábban sohasem 
léteztek, növelve a költségeket és csökkentve a hatékonyságot. A helyzetet 
tovább bonyolította, hogy az új munkatársakat magasabb bérrel vették fel, mint 
amennyiért a régiek dolgoztak. Ez zavart és csalódottságot keltett.
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Összességében azt mondhatnánk, hogy a J. Peterman vállalat esetében nem 
hiányzott a jó üzleti ötlet. Nem hiányzott az elhivatottság és a tőke sem. Ami 
hiányzott, az egy olyan koncepció, amely alkalmas arra, hogy keretbe foglalja 
és kikényszerítse azokat a lépéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a 
vállalat átvészelje az intenzív növekedés által jelentett drasztikus változásokat. 
Fontos lett volna szelektálni a termékkört, eldönteni, kiket akar a cég 
megszólítani, hatékony struktúrába rendezni az értékesítést, kiépíteni egy 
megfelelő logisztikai rendszert, kidolgozni hogyan nem fogja felbolygatni az 
alkalmazotti kör bővítése a mindennapi működést, stb. John Peterman így 
fogalmazza meg a bukás után a tanulságot egy új üzletre vonatkozóan: „Minden 
új projektnek illeszkednie kell a vásárlók igényeihez, de most egy tudatos 
stratégiát is követnem kell.”

Az Akihabara kereskedőinél sem beszélhetünk olyan koncepcióról, amelyik 
alapján egy vállalat eltérne a többiek által követett gyakorlattól (legfrissebb 
termékek, széles választék). Gyakorlatilag mindegyik bolt ugyanarra a sémára 
működik, és ugyanúgy nem termeli ki az elvárható profitot2. Van azonban egy 
kivétel, a jól prosperáló Daiichi nevű üzlet. Amíg a többi kereskedőnél a 
vásárlók kevesebb mint 20%-a a visszatérő vevő, addig itt ez az arány 70%. 
Heskett és szerzőtársai3 egy, a szolgáltatások hatékonyságának biztosítékait 
elemző tanulmányukban hangsúlyozzák a fogyasztók lojalitásának profitra és 
növekedésre gyakorolt szerepét. Csak, hogy érzékeljük: átlagosan 1,7 millió 
forintnyi jövedelem származik az Egyesült Államokban egyetlen pizza
fogyasztótól. Ha valaki egész életében ugyanott vásárol Cadillac-et, az több 
mint 70 millió forint bevételhez juttatja a kereskedőt. Fontos tehát, hogy a 
fogyasztó visszatérjen. A Daiichi olyan működési koncepciót alakított ki, 
amellyel el tudja érni ezt a célt. Mindenekelőtt 3 év garanciát ad a nála vásárolt 
termékekre, szemben a gyártó illetve más boltok által vállalt egy évvel. Mielőtt 
a garancia lejárna, az üzlet felajánlja, hogy egy technikus megnézi az árut, hogy 
a hibákat még garanciálisán meg lehessen javítani. Mindez minimális 
kockázatot jelent a cég számára ismerve a japán termékek minőségét. A 
technikus, miközben megvizsgálja a terméket, felajánlja a vevőnek, hogy 
szívességből átnézi a többi elektronikai cikket is, kell-e valamilyen 
karbantartást végezni rajtuk. Mindez valójában egy felmérés a további 
értékesítési lehetőségekről. A vevő cikkeinek állapota bekerül egy adatbázisba. 
Ha ebből az látszik, hogy valami már elavult, a vevő személyre szóló meghívást 
kap az árukategória valamely új elemének a bemutatójára. Az ilyen direkt 
marketing azért hatékony, mert azt célozza, amire a potenciális fogyasztónak 
valóban szüksége van. A vásárlói adatbázis valamennyi alkalmazott számára 
elérhető, így a pultoknál állók is személyre szabottan kezelik visszatérő 
vásárlóikat, nagymértékben emelve azok elégedettségét. Még a háttérirodában, 
az új szolgáltatások kialakításán dolgozó munkatársak is használják az
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adatbázist az ötleteikhez. A vásárló így ahelyett, hogy azt érezné, ő csak egy a 
sok közül, úgy érzi, itt tudják, mire van szüksége. Ezért fog ide visszatérni. És 
ezért lesz hajlandó valamivel magasabb árat fizetni. A két dolog együttesen 
pedig a többiek által el nem érhető profitot eredményez az üzletnek. A példa 
nem a technikus adatgyűjtési „trükkjét” hangsúlyozza, hanem azt, hogy ha a 
marketinget, a kiszolgálást és a szolgáltatás-fejlesztést egy vevői adatbázisra 
alapozzuk, nagyobb elégedettség, így lojalitás érhető el a vásárlóknál, még 
magasabb árak mellett is. A Daiichi koncepciója az adatbázis feltöltésére és az 
adatok felhasználására vonatkozik.

A két példa arról tanúskodik, hogy nem elegendő pusztán egy jó ötlet ahhoz, 
hogy tartós sikereket érjünk el. Hosszú távon nem elegendő a már jól bevált 
gyakorlat követése sem. Ha számottevő profitot szeretnénk elérni nem elegendő 
pusztán azt tenni, amit mások, valamivel ki kell tűnni, valamiben jobbnak kell 
lenni, mint a többiek. Ahhoz, hogy mindezt elérjük, szükségünk van valami 
fogódzóra, amely megmutatja miben lehetünk sikeresek. Szükségünk van egy 
koncepcióra, amely a siker érdekében összefogja és irányt ad az egyes 
tevékenységeknek, ami iránymutató keretet ad a működést meghatározó 
döntéseknek. Hétköznapi szóhasználatban ezt a fogódzót, koncepciót hívjuk 
stratégiának.

A következő részben, elszakadva a hétköznapi szóhasználattól pontosítjuk, mit 
értünk az üzleti életben és a menedzsment irodalomban stratégián. 
Megvizsgáljuk, milyen jellegzetességekkel lehet a fogalmat felruházni.

1-2. A stratégia jelentése az üzleti életben
A stratégia, mint fogalom eredetéről és az üzleti életben való megjelenéséről 
részletesen ír( Barakonyi Károly, a stratégiai tervezéssel foglalkozó 
munkájában.4 Ivfága a stratégia kifejezés a görög stratos szóból ered, ami 
hadsereget jelent. A stratégák az ókorban a hadvezetők voltak, a stratégia pedig 
a hadászatot, a hadvezetés művészetét jelentette. A kifejezés azért tudott 
megjelenni az üzleti életben, mert a XX sz. második felétől a vállalatok között 
egyre élesedő verseny a piacokat egyfajta „csatatérré” változtatta, ahol vannak 
versenyelőnyben lévő „győztesek” és vannak az iparágból távozni kényszerülő 
vagy más vállalatba beolvadó „vesztesek”. A piacon zajló harc annyiban 
hasonlít a tényleges ütközetekhez, hogy ott a különböző fegyvernemek és 
csapatok összehangolt akcióira, itt az egyes vállalati funkciók, területek, 
cselekvési programok összehangolására van szükség a győzelem kivívásához. 
Az analógiát tovább erősíti, hogy a harci ütközetek kimenetelét mindig is 
befolyásolta, mennyire tudja kihasználni egyik vagy másik csapat a terep 
nyújtotta előnyöket. A hegyvidék például kedvez a védelemnek, míg a síkságon 
könnyebb volt a lovassági rohamokat kivitelezni. Közismert, hogy a második
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világháborúban a szovjet csapatoknak nagy segítségére volt az általuk 
megszokott „orosz tél” amelyhez viszont a német egységek és technika 
egyszerűen képtelen volt megfelelően alkalmazkodni. Az üzleti életben 
hasonlóan döntenek a vállalatok arról, hogy milyen területen, például az árra, 
vagy a termék megkülönböztetésére koncentrálva veszik fel a versenyt, milyen 
fogyasztói szegmenst, vagy fülkét szolgálnak ki. A választásuk értelemszerűen 
azokra a területekre esik, ahol a képességeik birtokában erősebbnek gondolják 
magukat versenytársaiknál.

A vállalati stratégia tartalmát különböző szerzők eltérően határozzák meg. 
Barakonyi, a már hivatkozott művében bemutat olyan definíciót, amely a 
stratégiát a célhoz vezető útban határozza meg, és olyat is, amely mindössze a 
működési területet, a hosszú távon követett irányt definiálja. A különbségek a 
szerzők eltérő látásmódján túlmenően tükrözik az egyes időszakok uralkodó 
menedzsment nézetrendszerét. Az általános definíció alkalmazása helyett ezért 
úgy gondoljuk, az olvasó könnyebben megérti és átérzi, mit is foglalhat 
magában a stratégia, ha annak megnyilvánulási formáit és főbb jellegzetességeit 
mutatjuk be. Ennek alapján, három fő közelítési irányt tárgyalunk: az első a 
stratégiát a jelentős vállalati döntéseken keresztül ragadja meg, a második az 
előnyös és fenntartható versenypozíció biztosításában látja, a harmadik pedig a 
célokhoz vezető útként fogalmazza meg.

1.2.1. A stratégia, mint választás
A stratégiát többen olyan döntések eredményében látják, amelyek 
meghatározzák a szervezet fő cselekvési irányait, működési kereteit5. Egy 
vállalat előtt különböző lehetőségek állnak; el kell dönteni, érdemes-e belépni új 
piacra, piaci szegmensre vagy sem, esetleg vissza kell-e vonulni valamely 
területről vagy sem. Új termék vagy szolgáltatás esetén dönteni kell az előállítás 
módjáról is, illetve arról, hogy az iparág vertikumának mely részeit kívánja 
lefedni a vállalat (1-2. illusztráció). Az ilyen jellegű döntéseket az üzleti életben 
stratégiai döntéseknek hívjuk.
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1-2. illusztráció: Stratégiai döntések a General Motorsnál

A General Motors a 90-es évek végén felállított egy csapatot, hogy 
megvizsgálja a telematikai üzletágban rejlő stratégiai lehetőségeket. Ebbe a 
körbe tartoznak a vezeték nélküli kommunikációs technológiák és a globális 
helyzet-meghatározó rendszerek (GPS) biztonsági, szórakoztatási és egyéb 
célú felhasználásai az autókban. Az új rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó 
szolgáltatások bevezetését illetően két tő út kínálkozott a GM számára; 
mindezt tekinthetik az új autók új, értéknövelő tulajdonságainak, de 
kezelhetik egy új szolgáltatási ágként is. A döntés számos további, 
tevékenységre irányuló kérdést vetett fel, mint:

• Az új rendszert gyárilag, vagy utólag, kiegészítőként 
szereljék az autókba?

• Az új rendszer valamennyi, vagy csak néhány kiválasztott 
típus tartozéka legyen?

• A rendszert csak GM autókban vezessék be, vagy független 
elemként kínálják fel más autógyártóknak is?

• A rendszerhez kapcsolódó call-centert a szervezeten belül 
alakítsák ki, vagy kérjenek fel, egy ebben az üzletágban 
tapasztalattal rendelkező szolgáltatót?

•. A kommunikációs és helyzet-meghatározó rendszerre 
fejlesztendő újabb alkalmazásokat a vállalaton belül, vagy 
erre szakosodott külső partnerrel készíttessék?

Általánosítva, a General Motorsnak döntenie kellett arról,
• hogyan pozícionálja az új termékeit (az autó egy tulajdonsága 

vagy új, elkülönült szolgáltatás),
• hol állítsa azokat elő (gyárilag az autóban van, vagy a 

tulajdonosnak be kell szereltetni),
• mekkora részét próbálja lefedni a saját piacának (minden GM 

vásárló hozzájut, vagy csak azok, akik bizonyos típusú autót 
vesznek),

• megcéloznak-e más szegmentumot (a szolgáltatásokat 
elérhetővé teszik más autók vásárlói számára, vagy sem)

• felvállalják a kapcsolódó, és a vállalat számára eddig idegen 
tevékenységeket (call-center, alkalmazások fejlesztése), vagy 
az adott iparágakban jártas vállalkozásokra bízzák azokat.

Forrás:
Shafer, S.M.-Smith H.J.-Linder, J.C.:The power of business models, Business 
Horizons 2005. 48.sz. 199-207. __________________________________
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A döntések nyomán születik meg a működési kereteket és cselekvéseket 
megfogalmazó stratégia. A General Motorsnál az illusztrációban bemutatott 
kérdésekre adott válaszok alapján a stratégia azt jelentette, hogy a rendszert az 
összes új autóban bevezetik, a szolgáltatások egy éven keresztül ingyenesek, a 
szolgáltatókkal szoros partneri kapcsolatot építenek ki, és a rendszert felkínálják 
más autógyártóknak is6. Habár maga a stratégia egy cselekvési programban ölt 
testet, jól láthatjuk, hogy azt valójában az egyes lehetőségek közötti választás 
határozza meg.

A stratégiai döntésekkel kapcsolatban ezen felül elmondhatjuk, hogy azok 
általában túlmutatnak az egyes üzleti ciklusokon. Korábban a stratégiai 
döntéseket tipikusan „hosszú távú” „több évre szóló” döntésekként határozták 
meg. Napjainkra azonban számos üzletágban értelmét veszti a „hosszú táv”, 
mint naptári kifejezés. A Virgin Records-nál például azt tapasztalták, hogy az új 
hanglemezek (CD-k) 70%-át két héten belül elviszik a vásárlók7. A filmiparban 
a 180 millió dolláros költségvetésű filmek átlagosan kilenc hónap alatt 
készülnek el, ugyanakkor a bemutatás első két hetében hozzák a bevétel nagy 
részét. Az elektronikus üzletágakban azt jósolják, hogy a piacra vitel utáni 
három nap alatt eldől, sikeres lesz-e a tennék vagy megbukik. A felsorolt esetek 
jól példázzák, hogyan rövidülnek az üzleti és tervezési ciklusok naptári 
időszakai. A stratégai döntéseket tehát nem célszerű rugalmatlanul, hosszú távú 
döntésekként kezelnünk. Ettől azonban még stratégiaiak maradnak. A Virgin 
esetében például, ugyanúgy el kell dönteni, hogy milyen zenei anyagokat 
adjanak ki, milyen réteget célozzanak meg azokkal, milyen koncertek kísérjék a 
megjelenést, csak mindez egy évnél rövidebb időszakra vonatkozik.

A stratégiai döntések meghatározzák, de legalábbis befolyásolják a szervezet 
erőforrás- allokációját. Az új termékek kifejlesztése, piacravitele kiadásokkal, 
beruházásokkal jár. Ha ezekre a forrásokat nem hitelből biztosítja a vállalkozás, 
akkor az azt jelenti, hogy a meglévő termékekből vagy szolgáltatásokból 
származó eredményt csoportosítják át. Ritka, hogy egy vállalat az új 
tevékenységet kizárólag újonnan vásárolt eszközökkel és újonnan alkalmazott 
munkatársakkal látja el. Ritka az is, hogy ha egy tevékenység megszűnik, a 
szervezet megszabadul az ahhoz rendelt összes eszköztől, és elbocsátja 
valamennyi munkatársát. Az új termékek bevezetése, új piacokon való 
megjelenés vagy éppen régi termékek kivonása, piaci szegmentumok elhagyása 
ezért az eszközök és emberi erőforrások újraelosztásával is jár.

A stratégiai döntések meghatározzák az operatív döntési lehetőségeket is. A 
stratégiáról azt mondtuk, hogy a fő cselekvési irányokat és működési kereteket 
jelöli ki. A konkrét megvalósítás ugyanakkor számos operatív döntést igényel. 
A GM esetében például dönteni kell arról, hogy hol illesszék a gyártási
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folyamatba a kommunikációs rendszerek beépítését, milyen logisztikai 
rendszert alkalmazzanak az új összetevők kezelésére, hogyan koordinálják az 
együttműködést a partnerekkel, stb.

Miután a stratégiai döntések befolyásolják a későbbi választási lehetőségeket, a 
felsővezetés dolga meghozni őket.

A stratégiai döntések jövőorientáltak. A hangsúly azokon a lehetőségeken van, 
amelyek a jövőben adódnak a vállalat számára, hogy egy ígéretes piaci pozíciót 
foglaljon el8. A jövőorientáció utal a stratégiai döntésekben megjelenő 
kockázatokra is. Nem lehetünk biztosak a jövőben, nem tudhatjuk előre 
pontosan, hogyan alakulnak a fogyasztók preferenciái, hogyan fog változni 
versenytársak köre, milyen változások fognak végbemenni az üzleti 
környezetben. Mindössze előrejelzésekre, sok esetben feltételezésekre 
támaszkodhatunk. A stratégiai döntések ezért szükségszerűen kockázatosak.

1.2.2. A stratégia, ami az egyedi üzleti pozíciót biztosítja

A stratégiaalkotás elméletének egyik meghatározó személyisége, Michael 
Porter az üzleti stratégia feladatát abban látja, hogy olyan pozíciót biztosítson a 
szervezet számára, amelynek a fogyasztók értéket tulajdonítanak, de a 
versenytársak nem tudják elfoglalni, mert nem tudják lemásolni azt, amit a 
vállalat csinál9. Ehhez nem elég az, hogy a versenytársaknál hatékonyabban 
szervezzük meg a működési folyamatokat. A gyakorlatra átültetve, nem 
elegendő az, hogy a szervezet bevezet például egy „just in time” rendszert, 
outsourcingot vagy a kor éppen legnépszerűbb menedzsment technikáját 
alkalmazza. Hasonlóképpen, önmagában nem elegendő az sem, ha valaki a 
legfejlettebb technológiát használja a termelésre. Minderre a magyarázatot a 
költségpozíció és a fogyasztónak juttatott, nem árban kifejezett érték 
viszonyában kapjuk meg (1-1. ábra).

A relatív költségpozíció arra utal, hogy a versenytársakhoz viszonyítva 
mennyibe kerül a vállalatnak elkészíteni és piacra vinni a termékeit vagy 
előállítani a szolgáltatásait. Ha a relatív költségpozíció alacsony, az azt jelenti, 
hogy a vállalatnak kevesebbe kerül az előállítás és a piacra vitel, mint a 
versenytársaknak. A fogyasztónak juttatott, nem árban kifejezett érték 
tulajdonképpen a tágabb értelemben vett minőséget jelenti. Azért 
hangsúlyozzuk, hogy nem az árban kifejezett értékről van szó, mert a 
közgazdasági szóhasználattal az érték maga az ár, ami pedig a kereslet és a 
kínálat függvényében változik. Mi itt, ezzel szemben az értéken a termék vagy 
szolgáltatás különböző tulajdonságait értjük, amelyek a fogyasztó számára 
fontosak. A termelékenységi határ azt a pozíciót mutatja, amit egy szervezet
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akkor érhet el, ha a lehető leghatékonyabb módszereket alkalmazza egész 
működésében, a beszerzéstől kezdve a gyártáson keresztül egészen az 
értékesítésig, beleértve az összes ezekhez kapcsolódó vállalati funkciót, mint 
például a humánerőforrás-menedzsmentet, marketinget vagy könyvelést. Az 
elérhető hatékonyság folyamatosan növekszik a technológia és a menedzsment- 
módszerek fejlődésével, ezért a görbe folyamatosan kifelé tolódik. A vállalatok 
számára ez egy kényszert jelent arra nézve, hogy folyamatosan újítsák meg a 
működésüket.

1-1. ábra: Működés hatékonysága szemben a stratégiai pozicionálással
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Forrás: Porté r, M.: What is strategy?, Harvard
1996/November-December 62.
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Amennyiben egy vállalat nem a legjobb gyakorlatot alkalmazza, könnyen 
találhatunk olyat, amelyik ugyanazokkal a költségekkel magasabb értéket nyújt 
a vevőknek, vagy ugyanazt az értéket olcsóbban képes előállítani. Az ábrán az 
A-val jelölt vállalat nem a legjobb gyakorlatot alkalmazza, míg a fi és a C 
vállalatok igen. Láthatjuk, a fi vállalat megteheti, hogy magasabb értéket kínál 
ugyanolyan költségpozícióban, mint az A. Lefordítva, a fogyasztók ugyanolyan 
áron, jobb minőséghez jutnak. A C vállalat ezzel szemben, ugyanazt az értéket
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jobb költségpozícióban állítja elő, mint az A. Ez lehetővé teszi számára, hogy a 
fogyasztóknak olcsóbb áron kínálja ugyanazt a minőséget. Az A vállalat 
kilátásait tovább rontja, ha megjelenik egy versenytárs a termelékenységi 
határon bárhol a B és C pontok között. Ez a cég ugyanis olyan terméket tud 
kínálni, amelyik értékesebb, mint az A vállalaté, ugyanakkor olcsóbb is. 
Klasszikus példát szolgáltattak ere azok a japán vállalatok, amelyek a 80-as 
években saját hazájukban körözték le az Egyesült Államok tradicionális 
autógyártó cégeit. Régebben, amit ma már nehéz elképzelni, a japán termékek 
az olcsó, de alacsony minőség kategóriájába tartoztak. Még a hetvenes évek 
piacait is az a szemlélet jellemezte, hogy dönteni kellett: alacsony áron de 
gyengébb minőséggel, vagy jó minőséggel de drágábban forgalmazzák a 
termékeket. A japánok azonban egy idő után olyan termelési és logisztikai 
technikákat kezdtek el alkalmazni, mint például a már említett ,just in time” 
rendszer. Ezek a módszerek jóval hatékonyabbak voltak, mint azok, amelyeket 
amerikai versenytársak használtak. A piac akkor döbbent meg először, amikor 
az amerikai autókhoz képest nagyon olcsó Toyotáról kiderült, hogy az műszaki 
minőségében messze felülmúlja versenytársait. Visszatérve az ábrához, az A 
vállalat számára egyetlen lehetőség van, javítani a működés hatékonyságán. 
Miután nincs választási lehetősége, Porter nem is nevezi a hatékonyság 
növelését stratégiának. Ebben az értelemben tehát nem stratégia például a just in 
time bevezetése.

Ha egy vállalat elérte azt a pontot, amely a hatékonyság szempontjából a 
maximális, döntenie kell a költségpozíció és a fogyasztónak nyújtott érték 
között. A termelékenységi határ görbéjének alakjából adódóan a 
versenytársakhoz viszonyítva nőnek a költségek, ha növeljük a fogyasztónak 
nyújtott értéket. Hasonlóan, a költségpozíciót csak a termék vagy szolgáltatás 
értékének rontásával lehet javítani. Itt tehát több lehetőség áll rendelkezésre, 
választani kell. Ez az a pont, ahol a stratégia kezdődik.

Porter9 közelítésében a stratégiának három fő jellemzőjéről beszélhetünk. A 
stratégia egyrészt pozicionálást másrészt a határok kialakítását, harmadrészt 
optimális tevékenységi háló kialakítását jelenti. A stratégia akkor biztosíthat 
tartós versenyelőnyt, ha mindhárom jellemzőben megfelel az elvárásoknak.

A pozicionálással a szervezetnek arra kell törekedni, hogy egyedi piaci pozíciót 
foglaljon el. Az egyediség adódhat abból, hogy a versenytársaktól eltérően 
elégít ki egy fogyasztói igényt. Az egyedi pozíció adódhat abból is, hogy olyan 
fogyasztói igénynek igyekszik megfelelni, amelyet a versenytársak eddig még 
nem fedeztek fel. Végül, egyedi pozíció vívható ki azzal, hogy a szervezet olyan 
fogyasztói csoportok ellátására szakosodik, akik igényeik tekintetében nem 
különböznek, ugyanakkor más módon érhetők el, mint a többség. Az első
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esetre a „fapados” légitársaságok szolgáltatnak jó példát. Míg a tradicionális 
légitársaságok előtérbe helyezik a kényelmet (színvonalas kiszolgálás 
jegyvásárláskor, helyfoglalás visszamondási vagy módosítási lehetőségekkel, 
elkülönített várótermek a reptereken, többféle menü az út alatt, filmvetítés stb.) 
az alacsony költségű társaságok úgy látják, az utasok nagy része a kényelem 
helyett abban érdekelt, hogy minél olcsóbban és lehetőleg minél hamarabb 
jusson el a kívánt helyre. A jegyet az utas kiszolgálás nélkül az interneten tudja 
megvenni, és nem tudja visszamondani, ellentétben a tradicionális légitársaság 
foglalási rendszerével. Nincs „első osztály” amelyhez elkülönített váróterem jár 
a fő reptereken, sokszor nem is a fő repterekről indulnak, vagy nem oda 
érkeznek, és nem szolgálnak fel „ingyen” ételt és italt a repülőgépen. A másik 
oldalról viszont az utasok közvetlenül és nem csatlakozásokkal jutnak el egyik 
városból a másikba (tehát nincs is szükségük várótermekre), több időpont közül 
választhatnak az utazást illetően, nem kell megvenniük a visszaútra szóló jegyet 
is (egy tradicionális légitársaságnál gyakran az egy útra szóló jegy drágább, 
mint a retúr), és összességében kevesebbet fizetnek az egészért. A második 
esetre, amikor a vállalat olyan fogyasztói igényekre koncentrál, amelyet még 
nem fedtek le a versenytársak, elvileg számos példát hozhatunk, hiszen az 
igények folyamatosan változnak. A példafelvetésnél azonban a látszat ellenére 
nem könnyű a dolgunk, mert - és a gyakorlatban a legtöbb eset ezt igazolja - ha 
egy vállalat pusztán annyit tesz, hogy egy új igényt elégít ki és semmi mást, 
olyan gyorsan másolják le az ötletét, hogy kicsivel később már nehéz 
visszaemlékezni ki volt az első a piacon. Ma már nem tudjuk fejből 
megmondani ki volt az első, aki laptopot forgalmazott a magyar piacon, ki 
alapított először kutyakozmetikát, melyik vállalat kezdett szénsavmentes 
ásványvizet forgalmazni félliteres palackban, hol lehetett először meggy ízű sört 
kapni. Pedig mindegyik esetben valaki olyasmit vezetett be, ami korábban nem 
volt kapható, és minden bizonnyal egy rövid ideig élvezte is az ebből fakadó 
előnyöket. A pozicionálás harmadik módját alkalmazva a többségtől eltérő 
módon elérhető fogyasztókra koncentrálnak azok a cégek, amelyek napi 
rendszerességgel szállítanak házhoz ebédet. Fogyasztóik igénye túlmutat azon, 
hogy ebédidőben megelégedjenek egy gyorsétteremmel vagy az otthonról 
hozott szendviccsel, ugyanakkor nincs idejük megvárni egy hagyományos 
éttermi kiszolgálást. Ezeknek a klienseknek teszik lehetővé a vállalatok, hogy 
széles választékból állítsák össze a telefonon vagy interneten megrendelhető 
menüt egy napra, vagy akár az egész hétre. A megbeszélt időben pedig 
leszállítják a meleg ételeket. A minőség és a választék nem igazán különbözik a 
hagyományos éttermekétől, csak a fogyasztót az utca helyett a munkahelyén 
vagy otthonában érik el.

Az ötletes pozicionálás azonban kevesebb a fél sikernél. Említettük, hogy az 
ígéretes fogyasztói szegmentumokba gyorsan betörnek a másolók. Ha pedig
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megjelentek, semmi sem gátolja meg őket abban, hogy a harcot olyan fronton 
vívják, amelyik nekik kedvező. Lehet, hogy a pozíciót először elfoglaló kisebb 
cég hamar egy tőkeerős, jól szervezett versenytárssal néz szembe. Mi sem 
példázza ezt jobban, mint a kisebb-nagyobb szoftvercégek harca a Microsofttal 
szemben az internetes böngészők, keresők, messenger programok esetében. 
Porter szerint a pozicionálást ezért úgy kell elvégezni, hogy az egyben egyfajta 
védőhatárok kialakítását is jelentse. Ezek a védőhatárok azt biztosítják, hogy a 
potenciális versenytárs nem tud belépni az új piaci szegmensbe anélkül, hogy 
ellentmondásba kerülne azzal, ahogyan a többi piacon végzi a tevékenységét. 
Egyszerűbben fogalmazva a versenytárs csak úgy tudna belépni az új 
szegmentumba, hogy feladja, amit korábban csinált, elvesztve ezzel meglévő 
fogyasztóit. A hagyományos légitársaságok a nagyobb, központi reptereken 
gyűjtik össze a hosszú távú tengerentúli vagy távol-keleti országokba irányuló 
járataik utasait. Ha például a Lufthansát választjuk, és Barcelonába szeretnénk 
eljutni, először a Budapest-Frankfurt, majd a Frankfurt-Barcelona járattal 
fogunk utazni. Ezeken a gépeken ott ülnek azok az utasok is, akik Budapestről 
Frankfurtba szeretnének utazni, és azok is, akik Budapestből mondjuk New 
Yorkba tartanak és a Lufthansát választják. Egy „fapados” légitársaság ezzel 
szemben Budapest-Barcelona közvetlen járattal dolgozik. Ha a Lufthansa itt 
szeretne közvetlenül versenyezni, csökkenne a Budapest-Frankfurt és a 
Frankfurt-Barcelona járatok kihasználtsága. Válaszként nem emelheti meg a 
díjakat ezeken a vonalakon, mert alulmaradna a többi versenytársával szemben. 
Ugyanebből az okból nem csökkentheti a járatsűrűséget sem. Másfelől, az 
alacsony költségvetésű légitársaság árai miatt alacsonyan kellene tartani a 
tarifáit a Budapest-Barcelona vonalon. Ez egyrészt azt jelentené, hogy a többi 
járathoz képest csökkentett szolgáltatást kínálna ezen a vonalon, ami 
összezavarná a fogyasztókat a Lufthansa imázsának tekintetében: bizonyos 
járatokon van helyfoglalás, míg másokon nincs, bizonyos járatok fő repterekről 
indulnak, míg mások nem, bizonyos járatokon többfajta ételt szolgálnak fel, 
másokon semmilyet, bizonyos járatokhoz automatikus csomagtranszfer tartozik, 
másokhoz nem. Nehéz lenne elmagyarázni ezek okait az egységes „Lufthansa 
minőséget” elváró fogyasztóknak. Másrészt nehezen számolna el saját 
munkatársaival és szövetségeseivel, mert azok bizonyos járatokra árulhatnak 
jegyeket másokra nem, bizonyos járatokat csatlakoztatnak, másokat nem és így 
tovább. Összességében a „fapados” légitársaság úgy foglalta el a Budapest- 
Barcelona utasok szegmensét, hogy a hagyományos légitársaságok számára 
nem könnyű annak lemásolása. Természetesen a Lufthansa megteheti, hogy 
független névvel és szervezettel indít egy alacsony költségű légitársaságot. Ez a 
szervezet azonban nem építhetne a Lufthansa imázsára, nem kapcsolódhatna 
szervesen az anyacéghez, így nem részesülhetne ennek lényeges előnyeiből, 
Vagyis szinte egy olyan zöldmezős beruházás lenne, amit bárki más indíthat az 
iparágban.
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A tevékenységi háló optimális kialakítása szintén hozzájárul ahhoz, hogy egy 
vállalat egyedi legyen a versenytársakhoz képest. Az optimalizálás esetünkben 
azt jelenti, hogy az egész tevékenységi háló, egységesen és oszthatatlanul 
támogatja a pozicionálással megválasztott szegmens kiszolgálását. Egy 
optimális tevékenységi hálóban nincsenek ellentmondások, párhuzamok és 
felesleges elemek. A légitársaságok példájánál maradva mindezt jól szemlélteti 
az alacsony költségű társaságok ősének, az amerikai Southwest Airlinesnak az 
esete. A társaság célja a versenytársaknál gyorsabban és jóval alacsonyabb áron 
célba juttatni az utasokat. Tevékenységi hálójának csak néhány elemét 
kiragadva is láthatjuk hogyan szerveződnek a működés elemei osztatlan, a fő 
célt szolgáló egésszé. A Southwest még az intemetkorszak előtt a reptéren 
elhelyezett automatákkal árusította a jegyeit. Ezzel elkerülte, hogy jutalékot 
kelljen fizetnie az utazási ügynökségeknek. Azzal, hogy közvetlen, úgynevezett 
point-to-point járatokat indított a központi repteret használó sugaras (hub and 
spoke) rendszerrel szemben, lehetővé tette, hogy ne kelljen 
járatcsatlakozásokkal foglalkoznia. Repülőgépeinek így nem kellett egymásra 
várnia, a feltankolás után rögtön indulhattak. Az újratöltési időt csak rövidítette, 
hogy a csatlakozások híján nem kellett csomagtranszferrel sem törődniük. A 
gyors fordulás a leszállás és a felszállás között lehetővé tette, hogy ugyanakkora 
gépparkkal a többieknél magasabb járatsűrűséget biztosítsanak. Mindez 
feleslegessé tette a helyfoglalást, vagyis utasok számára nem volt kockázatos a 
repülőtéren automatából megvenni a jegyeket. A közvetlen járatok és a 
csatlakozások hiánya miatt a társaság nem kényszerült a központi repülőterek 
használatára, ami jóval alacsonyabb reptéri illetéket jelent. Folytathatnánk még 
a sort, de remélhetőleg a kiragadott elemek kapcsolata is jól szemlélteti, hogyan 
áll össze az egész tevékenységi háló úgy hogy támogassa az egyedi pozíciót.

1.2.3. A stratégia, mint terv
A stratégiai tervezés hagyományos modelljeiben a stratégia a célok elérésének 
az eszköze4, egy olyan út, amelyen a vállalat eljut a jövőben kívánatosnak tartott 
állapothoz. Ebben a közelítésben, a jövőre irányuló cselekvést legáltalánosabb 
szinten a vállalat küldetése határozza meg. A szervezet a küldetéssel definiálja 
létezése okát. A küldetés úja le, mit nyújt a vállalat a társadalomnak, akár 
termék akár szolgáltatás formájában. A jól megfogalmazott küldetés alkalmas 
arra is, hogy a szervezet megkülönböztesse magát más vállalatoktól, és 
felvázolja működésének határait10. A Maytag Corporation, és a Newport News 
Shipbilding 1886 óta változatlan küldetése jó példák erre:

„Növelni az otthoni élet minőségét a világ legjobb készülékeinek tervezésével, 
megalkotásával, értékesítésével és karbantartásával”
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„Jó hajókat fogunk építeni - nyereségesen, ha képesek leszünk rá, veszteséggel, 
ha muszáj - de mindig jó  hajókat ”a.

A küldetés a stratégiai célokban konkretizálódik. A célok elérésével a vállalat 
teljesíti küldetését. A célokat megfogalmazhatják előirányzatok nélkül, mint 
például „növekedés”, „hírnév kiépítése” „vezető pozíció” Az angol 
terminológiában ekkor az „objective” kifejezést használjuk. Ugyanezek a célok 
megfogalmazhatók precízebben is, különféle előirányzatok hozzárendelésével. 
A növekedés esetében meghatározhatjuk az értékesítés, vagyon növekedésének 
rátáját, a hírnév esetében előírhatjuk célként, hogy az iparág meghatározó 
vállalatának tekintsék cégünket, a vezető pozícióhoz pedig hozzárendelhetünk 
egy adott piacrészesedést. Az így megfogalmazott célokra az angol 
terminológia a „goal” kifejezést használja.

A stratégia ebben a közelítésben egy tervben ölt testet. A terv azzal foglalkozik, 
mit fog tenni a vállalat ahhoz, hogy a kitűzött célokat elérje. A stratégia tovább 
bontható operatív tervekre, rövid távú akcióprogramokra, amelyek az operatív 
célok elérését szolgálják. Az operatív célok már azt is megmondják, hogy az 
egyes rövidebb időszakokban (években, negyedévekben, hónapokban) mit kell 
elérni az egyes területeken. Ha az operatív célok mind teljesülnek, teljesül a 
stratégiai cél is. Ennek megfelelően az operatív tervek tulajdonképpen a 
stratégia konkretizálását és ütemezését jelentik. Ha például a stratégiai cél a 
vezető piacrészesedés elérése, a stratégia irányulhat egy adott versenytárs 
fogyasztóinak elcsábítására azzal, hogy a vállalat a fogyasztók által észlelt 
minőségben jobb terméket kínál, a versenytárssal megegyező áron. Az operatív 
célok arra vonatkoznak, hogy a termék mely paramétereit, hogyan kell javítani, 
melyek ronthatok le, hol kell költségmegtakarítást elérni stb. Az operatív tervek 
mindennek megadják az időzítését is.

A különböző közelítések remélhetőleg rávilágítanak a stratégia lényegére. 
Érdemes kiemelni a szándékoltságot, vagyis azt, hogy a stratégiával a vállalat el 
szeretne érni valamit. Ezt megfogalmazhatja különböző konkrét vagy általános 
célokban, versenypozícióban, vagy a versenyelőny valamely más formájában. 
Ahhoz hogy célt elérje, cselekvésre van szüksége, amit időzíteni kell, és amihez 
erőforrásokat kell biztosítani. A célt többféle úton lehet elérni, ugyanazt az utat 
!s többféleképpen lehet végigjárni. A szervezetnek ezért, annak eldöntésén túl, 
hogy hová szeretne eljutni, döntést kell hoznia arról is, hogyan szeretné elérni a 
kitűzött céljait.

Forrás: Wheelen-Hunger: Strategic management and business policy, Pearson 
Education, 2004, 11-12.
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Mindegy milyen szemlélettel közelítjük a stratégiát, azt három fő szinten lehet 
kidolgozni. Beszélhetünk vállalati stratégiáról, üzletági stratégiáról és 
funkcionális stratégiáról. A vállalati stratégia a szervezet általános cselekvési 
irányaival foglalkozik. Olyan általános célok elérését szolgálja, mint a 
növekedés, az innováció biztosítása, a magas minőség elérése. Az üzletági 
stratégiákat az egyes termékek vagy szolgáltatások homogén kategóriáira 
dolgozzák ki. Ezeket a kategóriákat stratégiai üzleti egységnek hívjuk és 
nemzetközi terminológiával SBU-nak (strategic business unit) jelöljük. A 
stratégiai üzleti egység olyan termékeket vagy szolgáltatásokat foglal magába, 
amelyekre ugyanaz a stratégia vonatkozik. Lehet például egy gyártó két eltérő 
típusú mobiltelefonja ugyanannak az SBU-nak a tagja, ha ugyanabba a piaci 
szegmentumba szánják őket, közösek azok a tulajdonságaik, amelyeket a 
gyártójuk kihangsúlyoz, ugyanazokkal a telefonokkal versenyeznek stb. Az 
üzletági stratégiák elsősorban az SBU-k versenypozíciójára vonatkoznak. 
Irányulhatnak például az üzleti egység termékeinek vagy szolgáltatásainak a 
versenytársaktól való megkülönböztetésére, vagy éppen fordítva, stratégiai 
szövetségek kiépítésére egy piac közös megszerzése érdekében. A funkcionális 
stratégiák, mint azt nevük is sugallja az egyes funkciók működését írják le. 
Ezeknél a stratégiáknál egyrészt megjelenik a funkció optimális, hatékony 
működtetése, a vállalati tevékenységi hálóba való megfelelő illesztése. Másrészt 
funkcionális stratégiák olyan képességek kiépítését célozzák, amelyeket 
használva a vállalat hatékonyabb működésre képes, vagy az elvárásoknak 
jobban megfelelve tudja kiszolgálni fogyasztóit, mint a versenytársai.

A stratégia tartalmának áttekintése után, most vessünk egy pillantást azokra a 
módszerekre, amelyek a stratégia elkészítéséhez adnak általános keretet.

1.3. A stratégiaalkotás iskolái
Jó lenne, ha azt mondhatnánk, létezik egy olyan általános modell, amelyet 
alkalmazva ki tudjuk dolgozni az üzleti stratégiát. A hangsúly itt az általános 
jelzőn van, azaz olyan módszerre lenne szükségünk, amely iparágtól, piaci 
szegmentumoktól, kultúrától, szervezeti mérettől és formától függetlenül 
alkalmazható stratégiakészítésre. Ilyen módszerrel sajnos nem tud szolgálni a 
stratégiai menedzsment irodalma. Miért is tudna? Hogyan gondolhatnánk, hogy 
ugyanúgy lehet stratégiát kialakítani egy lokális piacon működő 
kisvállalkozásnál, mondjuk egy helyi vendéglőnél, mint egy globális piacon 
működő multinacionális szervezetnél, amilyen például ING, vagy az IKEA 
vagy a Shell. Emellett a korszakokkal különböző változások mennek végbe az 
emberek értékrendjében, életmódjában, preferenciarendszerében, a munkához 
való hozzáállásában és a munkával szembeni elvárásaiban, a technikai 
vívmányok használatában, a kereskedelmi szabályozásban, az országok politikai 
viszonyában, egyszóval a minket körülvevő világ egészében. Azok a
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módszerek, amelyekkel egy adott időszakban próbáltunk megfelelni e világ 
kihívásainak elavulttá válhatnak, vagy átalakulhatnak egy másik korszakra, 
hiszen maga a világ is változik. Igaz mindez a stratégiaalkotás módszereire is, 
hiszen azok éppen a szervezetet körülvevő környezetben rejlő kihívásoknak 
való megfelelést célozzák. A második világháborút követő időszak különböző 
korszakaiban eltérő módon tekintettek a vállatokra. Különbözött a 
szemléletmód, amivel a szervezetek mibenlétét magyarázták, amivel a 
szervezetirányítás fő kérdéseit kijelölték, és amivel ezekre a kérdésekre keresték 
a választ. A különböző korszakokban eltérő módon ítélték meg a vállalatok 
társadalomban betöltött szerepét is, valamint azokat az általános célokat, 
amelyek elérésére egy szervezetnek törekednie kell. Emellett tartja magát az a 
nézet is, hogy a globalizáció, az információs technológia fejlődése és a 
mobilitás növekedése miatt egyre komplexebbé válik a vállalkozás működését 
meghatározó környezet. Ehhez hozzávéve a világban zajló, gyorsuló ütemű 
változásokat feltehetjük, hogy a korábban, lassabban változó és egyszerűbb 
környezetre alkalmazott stratégiakészítési eljárások ma már nem állják meg a 
helyüket változatlan formában.

Mintzberg szerzőtársaival a stratégiaalkotás tíz iskoláját különíti el11. Az egyes 
iskolákban általában fellelhető a többi egy-egy eleme, a lényeges különbség 
elsősorban azon van, amire a hangsúlyt helyezik. Van olyan iskola, amelyik a 
stratégiaalkotási folyamatra koncentrál, és van olyan, amelyik magára a 
stratégiára. Egyes iskolák stratégiakészítés általánosítható módszertanát emelik 
ki, mások a stratégia megszületésének intuitív elemeit állítják előtérbe. A tíz 
iskola:

• Koncepcióalkotási iskola (Design school)
• Tervezési iskola (Planning school)
• Pozicionáló iskola (Positioning school)
• Vállalkozói iskola (Entrepreneurial school)
• Kognitív iskola (Cognitive school)
• Tanulási iskola (Leaming school)
• Hatalmi iskola (Power school)
• Kulturális iskola (Cultural school)
• Környezeti iskola (Environmental school)
• Konfigurációs iskola (Confíguration school)

A következőkben röviden összefoglaljuk az egyes iskolák tartalmi elemeit. 
Reméljük, így láthatóvá válik az Olvasó számára, hogy felesleges egy mindenek 
felett álló általános modellre várni, ugyanakkor az iskolák egy-egy eleme jól 
hasznosítható a különböző szituációkban.
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Ez az iskola az ötvenes évek végéből ered, és ezzel stratégiaalkotás egyik 
legrégebbi megközelítésének tekinthető. Az iskola a stratégiaalkotás lényegét a 
vállalat képességeinek a környezet lehetőségeihez való illesztésében látja. Ezt 
tükrözi a stratégiakészítés folyamatának modellje is, amelyet az 1-2 ábrán 
láthatunk.

A modellben a stratégiakészítés kiindulópontját a környezet SWOT analízise 
jelenti. Ebben a közelítésben a környezet felosztható külső és belső 
szegmentumokra. A belső környezetet maga a szervezet, míg a külső 
környezetet az azt körülvevő világ jelenti. A vállalat befolyása a külső 
környezetre csekély, így itt elsősorban a jövő lehetőségeire (opportunities) és 
veszélyeire (threats) kell koncentrálni. A szervezet a kihívásoknak a saját 
erősségeire (strengths) támaszkodva kell megfelelnie, úgy hogy közben 
semlegesíteni vagy ellensúlyozni tudja a gyengeségeit (weaknesses). A SWOT 
elemzés ezeknek az erősségeknek, gyengeségeknek, lehetőségeknek és 
veszélyeknek a feltérképezését jelenti. A vállalati környezet emellett 
meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján eldől, melyik vállalat lesz 
sikeres a versenyben. A szervezet rendelkezhet olyan kompetenciákkal, 
amelyek megkülönböztetik versenytársaitól, amelyekre építhet a fogyasztókért 
vívott küzdelemben. Kiegészítve a társadalmi elvárásokkal és a stratégiaalkotó 
értékrendjével a fő feladat a szervezetet a képességeire alapozva a környezethez 
„hangolni”.

Az iskola hangsúlyozza, hogy a stratégiaalkotási folyamat tudatos és irányított 
kell, hogy legyen, ugyanakkor a stratégia elkészítéséhez használt modellnek 
egyszerűnek, a formalizációtól mentesnek kell lennie. Magára a stratégiára ez az 
iskola kevésbé fókuszál. Követői úgy gondolják, hogy annak egyszerinek, 
egyedülállónak kell lennie. Éppen ezért nem is tehetünk rá vonatkozóan 
általánosítható kijelentéseket.

1.3.1. A koncepcióalkotási iskola
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1-2. ábra A koncepcióalkotási iskola alapmodellje

A stratégia 
megvalósítása

Forrás: Minzberg, H. -  Ahlstrand, B -  Lampel, J.: Stratégiai szafari: 
utbaigazítás a stratégiai menedzsmentben, HVG Kiadó 2005, 36.

1*3.2. A tervezési iskola

E-z az iskola az előzőhöz hasonlóan a stratégiaalkotás folyamatára helyezi a 
hangsúlyt. Bár a stratégia megalkotása itt a célkitűzési fázissal kezdődik, 
ugyanúgy megtalálhatjuk a környezet elemzését, a szervezet diagnosztizálását, a
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SWOT analízist. Csakhogy, amíg ott a folyamat egyes lépéseinek a kívánatos 
eredményeit határozzák meg, itt a lépések végrehajtásának módjával 
foglalkoznak. Ez a közelítés a Koncepcióalkotási iskola formalizációtól mentes 
eljárása helyébe egy erősen formalizált, ütemezett, ellenőrzési 
mechanizmusokkal átszőtt tervezési folyamatot állít. Ebben a folyamatban, mint 
ahogyan azt már említettük, a stratégia a célok megvalósításának az eszköze, 
így a célkitűzés és a környezet elemzése után a célok elérésére vonatkozóan 
elkészülnek a stratégiai tervek. Ezeket aztán lebontják rövidebb időszakokra 
kidolgozott középtávú és rövidtávú operatív tervekre és programokra, amelyek 
a stratégiai célokból párhuzamosan lebontott operatív részcélok elérését 
hivatottak szolgálni. Maga a tervezési folyamat professzionális, ami 
professzionális szakértőket követel. A vállalat ezért akkor cselekszik helyesen, 
ha létrehoz egy tervezési osztályt, amelyik törzskarként (nem döntéshozó 
szerepben, kvázi mentesülve a saját terveivel kapcsolatban vállalt felelősség 
alól) funkcionál, közvetlenül a vezérigazgató alá beosztva. A stratégiai tervezési 
iskola alapmodelljét szemlélteti az 1-3. ábra.

1.3.3. A pozícionáló iskola

A pozícionáló iskola az 1980-as évek elején jelent meg önálló irányzatként. 
Sikerében szerepet játszatott, hogy a koncepcióalkotási iskola nem igazán 
foglalkozik a stratégiaalkotás konkrét módjával, a tervezési iskola által vázolt 
folyamat ugyanakkor formalizáltságából és hosszú tervezési horizontjából 
adódóan rugalmatlan, és megköti a szervezetet egy gyorsan változó világban. A 
pozícionáló iskola Mintzberg szerint a stratégia katonai jelentését viszi tovább. 
A hadászatban előre kidolgozott támadási és védekezési stratégiák vannak, a 
kérdés az, hogy az adott szituációban melyiket alkalmazzuk. A pozícionáló 
iskola kiindulópontja ehhez hasonló. A stratégiák ebben a közelítésben 
általánosak, és a versenytársakhoz viszonyított pozíciót vagy az ebből eredő 
feladatokat tartalmazzák. A hangsúly tehát a megfelelő stratégia kiválasztásán 
van. Ehhez a piac, a fogyasztók a versenytársak és a partnerek alapos ismerete 
szükséges. Tudatos és irányított elemzés vezet el a pozíció meghatározásához és 
az annak megfelelő stratégia kiválasztásához. Olyan, a későbbiekben részletesen 
tárgyalásra kerülő eljárások tartoznak ide, mint Porter öttényezős modellje, a 
PIMS adatbázisa, vagy a BCG növekedés/piaci részesedés mátrixa.
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1-3. áb ra :: A stratégiai tervezés alapmodellje
____________ ■ “ ■ ■

A szervezet alapvető 
céljai, küldetése

J Kiindulópontok
Környezetelemzés,

SWOT
j

A következő időszakra
vonatkozó stratégiai
célok meghatározása

A célok elérését
1

szolgáló stratégia
megtervezése

J Tervezés 1

Középtávú alcélok és
operatív programok

kidolgozása
J

Rövidtávú célok és
akciók meghatározása

Megvalósítás 
megszervezése, 

ütemezés, felelősök 
kijelölése

Végrehajtás ellenőrzése 
és értékelése

Megvalósítás és 
ellenőrzés
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1.3.4. A vállalkozói iskola
Az eddig bemutatott három iskola a stratégiaalkotást egy tudatos, jól 
körülhatárolható folyamatként írja le. A vállalatok azonban működésűk során 
néha szembesülnek olyan időszakokkal, amikor csődöt mondanak a környezetre 
vonatkozó elemzések. A lehetőségekről kiderül, hogy nem léteznek, az 
azonosított veszélyek helyett mások jelennek meg. Előfordulhat, hogy a vállalat 
nem tud változtatni a korábbi gyakorlatán, a nem tud kilépni a korábban 
elfoglalt szegmensből, holott a világ már megváltozott. A berögződések miatt 
ugyanakkor nem tudják a baj okát, csak azt észlelik, hogy alacsony szinten 
vannak az eladások, nem hatékony a marketing, romlik a cég imázsa, 
elszaladnak a költségek. Sok esetben a megoldást egy új, karizmatikus 
felsővezető jelenti, aki nem az elemzésekkel bíbelődik, hanem „érzi” „látja” 
tudja, hová akar a vállalattal eljutni, és el is jut oda. Ez a közelítés elsőre talán 
furcsának tűnik. Amellett azonban, hogy a gyakorlat számtalan példával 
támasztja alá, kétfelől is közelíthetjük. Egyrészt az iskola nevében a 
„vállalkozó” voltaképpen a kisvállalkozókra utal. A kisvállalkozók cégei 
többnyire életciklusuk kezdeti szakaszában vannak. A tulajdonos vezeti őket, 
akinek meg kell szerveznie az egész működést, fel kell építenie a 
kapcsolatrendszert, be kell törnie a piacokra, és ha beindult az üzlet, 
menedzselni kell a növekedést. Ezek a dolgok nem tervezhetők precízen. Ha 
azok lennének, minden induló vállalkozás sikertörténetté válna. A siker azonban 
nagymértékben múlik a vezető szervezőkészségén, megérzésein és 
elkötelezettségén. A vállalkozói iskola ezt a szervezőkészséget és 
elkötelezettséget ragadja meg azzal, hogy azt mondja, azokban az 
időszakokban, amikor nem lehet tervezni, vagy szakítani kell a korábbi 
gyakorlattal, olyan személyiségre van szükség, aki a bizonytalanságból ismét 
biztosabb talajra vezeti a céget. A másik oldalról az intuíció szerepét kell 
kiemelnünk. A formalizált vagy keretek közé fogott módszertan jelenleg nem 
képes kezelni a világot a maga összetettségében és teljességében. Ez részben a 
formalizálás korlátáiból, részben a számszerűsíthetőség hiányából fakad. Ha a 
vállalat környezete komplex, és gyorsan változik, nem hihetünk az 
előrejelzéseknek. Ilyenkor a stratégák az intuícióra, a felhalmozott 
tapasztalataikra számíthatnak. A vállalkozói iskola stratégája intuitív. A 
stratégiaalkotás itt nem más, mint az, hogy a vezető félig tudatos, intuitív 
módon megalkotja a maga jövőképét. A stratégia megvalósítása pedig azt 
jelenti, hogy a vezető „vezérként”, döntéshozóként tűzön-vízen keresztülviszi az 
elképzeléseit és kivezeti a vállalatot az ingoványból.
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A kognitív iskola a viszonylagosságot hangsúlyozza. Abból indul ki, hogy a 
stratégiát emberek alkotják, emberek döntenek arról, hogyan értékelik az 
adatokat, a versenytársak viselkedését vagy a fogyasztók elvárásait. Ha pedig az 
emberi tényezőt állítjuk a középpontba megkerülhetetlenek a pszichológia és a 
szociálpszichológia megállapításai. A stratégia kialakítása során ebben a 
közelítésben nem beszélhetünk objektív helyzetekről. Nincs objektív 
értelemben vett piacvezető pozíció, objektív szempontok alapján választható 
piaci szegmens és objektív alapon meghatározható stratégia sincs. Mindez a 
döntéshozó tudatában jelenik meg, úgy hogy a környezetről szóló, emberek által 
közvetített információk eleve torzulnak, mi több, az információk az egyéni 
értékrend és preferenciák alapján kerülnek kódolásra. Jó piaci pozíció az, amit a 
döntéshozó jónak lát, lehetőség, amit lehetőségnek lát és veszély, amit 
veszélynek lát. Objektív döntésről, választásról így nem beszélhetünk, 
maximum racionális döntésről. Ebben a racionalitásban pedig figyelembe 
vesszük az egyén értékrendjét. Az iskola azokra a tényezőkre és elhárításukra 
koncentrál, amelyek ezt a racionalitást korlátozzák. Jelentősége nem abban van, 
hogy újabb modellel szolgál a stratégia kialakítására, hanem abban, hogy 
rákényszerít minket, nézzünk szembe a viszonylagosság kényelmetlen 
jelenségével, és próbáljuk kikerülni a stratégiai döntések meghozatalakor a 
racionalitást korlátozó csapdákat.

1-3.6. A tanulási iskola

A tanulási iskola már messze visz minket a stratégiaalkotás folyamatát vizsgáló 
vagy meghatározó elméletektől. E szerint a közelítés szerint a stratégia 
fokozatosan alakul illetve bontakozik ki. A szervezet tagjai fokozatosan ismerik 
fel. ha a környezeti feltételek megváltoznak. A változásoknak illetve a 
felismerésnek megfelelően új magatartásmintákat kezdenek alkalmazni, 
amelyek közül a működőképesek rögzülnek. A folyamatot utólag egy új 
stratégia kialakulásának érzékeljük. Gyakran előfordul azonban, hogy nem lehet 
megmondani mikor, vagy pontosan mivel kezdődött az egész folyamat. A 
stratéga feladata itt nem az, hogy kidolgozza hová kell eljutni, illetve hogyan 
jutunk el a célhoz. A feladat az, hogy olyan körülményeket teremtsünk, 
amelyek lehetővé teszik a környezeti változások felismerését és az 
alkalmazkodást. Olyan menedzsment-technikákra van szükség, amelyek 
bátorítják az új magatartásformák kialakulását és elterjedését, amelyek lehetővé 
feszik, hogy a helyes formák rögzüljenek. Egyszerűen fogalmazva, a stratégiát 
maga a szervezet hozza létre, a feladat az, hogy ezt lehetővé tegyük számára.

1-3.5. A kognitív iskola
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1.3.7. A hatalmi iskola
A hatalmi iskola, az előző elmélethez hasonlóan nem egy tudatos folyamat 
eredményének, hanem olyasvalaminek látja a stratégiát, ami menet közben 
alakul ki. Egy szervezetben természetesen vannak kezdeményezések, amelyek a 
piaci pozíciók elfoglalására, vagy a versenyelőny megszerzésének különböző 
módjaira vonatkoznak. Ezekkel kapcsolatban azonban figyelembe kell vennünk, 
hogy egy szervezet tagjai különböző csoportokba tömörülnek. A csoportok 
eltérő szintű hatalommal, befolyásoló erővel bírnak és eltérő az is, hogy 
mennyire érinti őket az adott kezdeményezés. Az, hogy végül mi valósul meg, a 
csoportok (esetleg nagy hatalommal bíró személyek) közötti alkuk, 
konfrontációk és politikai játszmák eredménye. A stratégiakészítés ebben a 
közelítésben nem más, mint a csoportok közötti alkudozás, összjáték, az 
érdekek érvényre juttatása. Értelmezhetjük a stratégiát eggyel magasabb szinten 
is. Ekkor az adott iparág, illetve piac vállalatairól beszélünk. Ha a piac oligopol 
szerkezetű, lehetőség nyílik a szereplők közötti alkuk megkötésére, és a 
versenyzés mellett a kooperáció bizonyos formáinak kialakítására. A stratégia 
ezen a szinten kooperációk, együttműködések kialakítására, vagy éppen a 
felvásárlások és outsourcing döntések meghozatalára vonatkozik. Az előző 
szinthez hasonlóan, a stratégiát itt sem egyetlen szereplő - jelen esetben vállalat 
- határozza meg, hanem az egyes csoportokban, együttműködésben résztvevő 
vállalatok együttesen alakítják.

1.3.8. A kulturális iskola
A kultúra szerepe az 1980-as években került előtérbe a stratégiai menedzsment 
területén. Nemcsak ide kapcsolódóan, hanem általánosságban is erős az a nézet, 
amely szerint a társadalmi struktúrákat valójában a kultúra tölti fel tartalommal. 
Láthatjuk, hogy mennyire eltérő lehet az élet két ugyanolyan parlamentáris 
demokráciára épülő jogrendszert alkalmazó társadalomban, mint például 
Mexikó és Svédország. Eltérő módon élhet meg két különböző kultúrájú 
társadalom egy ugyanolyan vagy hasonló élményt. Elég, ha csak a futball 
világára gondolunk. A világbajnokság megnyerésének mindenki örül, de eltérő 
lehet a hangulat, mondjuk Németországban és Brazíliában, ha a csapat kiesik a 
döntő előtt.

A kulturális iskola a kultúrát magát is a szervezet egyik, ha nem a legfontosabb 
erőforrásának látja. A kultúra az, ami tartalommal tölti meg a szervezetet. 
Emellett az egyik legfőbb érv az, hogy a versenyelőny olyan tényezők miatt 
lehet tartós, amelyek nem másolhatók. A kultúra pontosan egy ilyen elem. A 
technológia másolható, a struktúra, a működési folyamatok is, de a nem teljesen 
tudatosan megjelenő közösségi attitűdök, értékrend, gondolkodási sémák már 
nem. A stratégia elsősorban ezekből a jellemzőkből, valamint a kollektív
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szándékokból építkező szemléletmódban jelenik meg, és olyan mintákhoz 
vezet, amelyek biztosítják a tartós versenyelőnyt. A stratéga feladata, a 
szemléletmód alakítása. A másik oldalról, a kultúrában megjelenő gondolkodási 
minták és értékrend, stabilan ágyazódnak a személyiségbe. Mindez azzal is jár, 
hogy ha a szemléletmód változására van szükség, a kultúra a változtatás ellen 
fog hatni egy ideig. A feladat ekkor a begyökerezett minták és értékrend 
feloldása, átalakítása és az új rendszer rögzítése egy tudatosan irányított 
folyamaton keresztül.

1*3.9. A környezeti iskola
Az eddig tárgyalt iskolák egyetértenek abban, hogy a stratégiával a vállalat 
aktívan reagál a kihívásokra. A különbség leginkább abban mutatkozik, hogy az 
milyen módon és a szervezet mely részének közreműködésével alakul ki. A 
környezeti iskola mindezzel szemben a passzivitást hirdeti. A szervezetek ebben 
a közelítésben az élővilág szervezeteihez hasonlatosak. A környezet hatást 
gyakorol, amelyhez az élőlények alkalmazkodnak. Amelyiknek nem sikerül, az 
elpusztul, vagy kiszelektálódik. A vállalatok esetében az üzleti és a társadalmi 
környezet gyakorol hatást. A stratégia a környezethez való alkalmazkodásról 
szól. A stratéga feladata lefordítani, a szervezet számára érthetővé tenni a 
környezet hatásait és az ebből fakadó alkalmazkodási kényszert. A stratéga 
határozza meg az alkalmazkodás módját is. Előbb vagy utóbb azonban olyan 
változások mehetnek végbe a környezetben, amelynek a szervezetek már nem 
tudnak megfelelni, és ez a végüket, pusztulásukat jelenti.

1*3.10. A konfigurációs iskola
A konfigurációs iskola nem a stratégiaalkotás módjában vagy a stratéga 
feladatában mond újat a többi elmélethez képest. Az újdonság abban áll, hogy 
ez a közelítés a fejlődési folyamatot állítja előtérbe. Eszerint a fejlődés során 
vannak relatíve stabil szakaszok, amikor a változások kiszámíthatók, a 
környezet kihívásai jól követhetők. Vannak azonban olyan időszakok, 
amelyekben a korábbi időszakokhoz képest mély és jelentős változások mennek 
vegbe. Ekkor felbomlik a korábban meghatározó értékrend, a változások nem 
folytonosnak, hanem inkább minőségi ugrásnak tűnnek. Az eltérő időszakokban 
a stratégia más-más szemléletmóddal közelíthető, kialakításában az egyes 
lskolák eltérő hatékonyságúak. A menedzsment feladata a stabilitás fenntartása 
amíg az tartható, és a változás menedzselése, amikor minőségi átalakulásra van 
szükség. Ehhez, a stratégia kialakításának adott időszakban hatékony módját 
kell kiválasztani.

A különböző iskolák rövid ismertetése talán megvilágítja a stratégiaalkotás 
elméletének összetettségét. Nincs egyetlen privilegizált eljárás sem, a
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menedzsmentnek kell eldönteni, hogy az adott időszakban, az adott iparágban, 
piacon és szituációban melyik iskolát és annak melyik irányzatát választja. 
Egyik fő célunk az, hogy az Olvasót megismertessük a stratégiakészítéshez 
használható módszertannal. A következőkben ezért olyan keret bemutatására 
törekszünk, amelyben elhelyezhetők az egyes iskolák módszertani elemei. Az 
elemek közül aztán a stratéga szabadon választhat az adott szituáció, piac vagy 
iparág kívánalmainak megfelelően.

1.4. A stratégiai menedzsment kerete
Eddig elsősorban stratégiaalkotásról, azaz a stratégiák kialakításának 
folyamatáról beszéltünk, ami magában foglalja a stratégiák kidolgozását és az 
ahhoz szükséges vizsgálatokat. A vállalati működés során azonban hangsúlyt 
kell helyezni a stratégia megvalósítására is. A megvalósítás körülményeivel, 
feladataival már a stratégia elkészítésekor tisztában kell lenni, hiszen csakis 
olyan feladatok írhatók elő, amelyek megvalósíthatók. A stratégia 
kialakításához készített elemzéseket, a stratégia kidolgozását és megvalósítását 
együttesen stratégiai menedzsmentnek hívjuk (1-4. ábra). A stratégiai 
menedzsment tulajdonképpen egy keret. Ha dönteni szeretnénk a vállalat 
jövőjéről, először mindenképp tájékozódni kell a lehetőségekről és a lehetséges 
problémákról, akadályokról. Mindegy milyen módszertant alkalmazunk, 
formalizáltat vagy az intuíción alapulót, sok embert vonunk be vagy a 
megérzéseinket gondoljuk át, egyfajta elemzést végzünk. Az elemzés adja ezért 
a keret egyik elemét. A stratégia kiépítése, az előzőhöz hasonlóan történhet 
formalizált eljárással vagy csak félig tudatos, információkon alapuló döntés 
meghozatalával, esetleg valamely viselkedésminta megerősítésével, de 
mindenképpen eldőlnek azok a cselekvési irányok, amelyeket a vállalat a 
jövőben követni fog, és megtörténik az erőforrások elosztása is. A stratégia 
kidolgozása ezért a keret másik kulcseleme. Végezetül, függetlenül attól, hogy 
mi a stratégia, a megvalósítás szervezést igényel, valamint annak állandó 
ellenőrzését, hogy a folyamatok a kívánt irányba hatnak. A szervezés különösen 
hangsúlyos lehet, ha a szervezet kultúráját kell megváltoztatni, vagy 
újjáalakítani a struktúrát. Mindez indokolja, hogy a megvalósításhoz 
kapcsolódó menedzsment-munkát is a keretbe vegyük.
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j-4. ábra: A stratégiai menedzsment kerete

A továbbiakban az anyagot a vázolt keretmodell alapján tárgyaljuk. Először a 
stratégiai elemzés kérdéseit és az itt alkalmazható módszertant mutatjuk be két 
fejezetben. Ezután térhetünk rá azokra a tényezőkre és módszerekre, amelyekre 
a stratégia kialakításakor figyelemmel kell lenni, illetve amelyeket erre a 
feladatra alkalmazhatunk. Végezetül a stratégia megvalósításának, 
alkalmazásának és ellenőrzésének a kérdéseivel fogunk foglalkozni.

Feladatok, vitakérdések
1. Keressen olyan vállalati eseteket, ahol a stratégiát pozícióként, döntési 

irányként illetve a célokhoz vezető útként definiálják. Elemezze az így 
deklarált stratégiák hatékonyságát a vállalatnál.

2. Vesse össze a stratégiaalkotás különböző iskoláit. Csoportmunkában 
beszélje meg, milyen környezeti szituációkban lehet egyik vagy másik 
iskola hatékonyabb a többinél

3. Tálja fel az egyes stratégiai iskolák ellentmondásait. Foglaljon állást 
egyik vagy másik mellett. Hogyan lennének feloldhatók az

■—  ellentmondások. _ _ _ _ _ _ _
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2. A szervezet környezetének elemzése
A vállalatok nem elszigetelten működnek, számos ponton kapcsolódnak a 
szűkebb vagy tágabb értelemben vett világhoz, ami körülveszi őket. Hiba lenne 
azt gondolnunk, hogy a kapcsolatok jelentősége kimerül a vevőkkel és a 
szállítókkal fennálló viszonyban. A következő illusztráció igyekszik 
rávilágítani, milyen fontos szerepet játszhatnak egy vállalat sikerében vagy 
kudarcában a különböző társadalmi, technológiai, politikai és iparági tényezők.

2-1. illusztráció: A szervezet környezetének hatásai

Az életmód nyugati országokban lezajló változása, az egészségesebb 
életvitelre való törekvés következtében kampány indult a dohányzás 
visszaszorítására. Írországban 2004-től tilos a dohányzás a munkahelyeken. 
Miután az éttermek és a bárok is beletartoznak ebbe a kategóriába, itt sem lehet 
füstölni. Skóciában 2006-tól tilos a dohányzás a nyilvános helyeken. Anglia, 
Wales és Észak Írország 2007-től vezeti be a tiltást. Franciaországban a tervek 
szerint 2008-tól nem lehet dohányozni az éttermekben és bárokban. Mindez a 
dohányipar mellett a vendéglátóipart is érinti. A dohányipar kétségkívül 
nehézségekkel néz szembe, hiszen társadalmi nyomásra korlátozzák a termékei 
f°gyasztásának lehetőségeit. A vendéglátóiparban elsősorban a bárok esetében 
fogalmazódik meg a forgalom csökkenésétől való félelem. Az éttermeknél 
azonban akár forgalomnövekedéssel is lehet számolni a tisztább és a 
nemdohányzók számára elviselhetőbb levegő következtében.

Az informatikában, ezen belül is a hálózati eszközök és alkalmazások terén 
tapasztalható fejlődés új lehetőséget teremt a termékfejlesztésben és 
értékesítésben a számítógépes játékok piacán. A hagyományos játékszoftvereket 
a felhasználó a kiskereskedőnél vette meg, hazavitte, telepítette és használta. Az 
internet lehetőséget adott arra, hogy 4-8 játékos összekapcsolódjon. Az 
adatátviteli sebesség növekedése, a hálózatkezelő rendszerek és a hardverek 
fejlődése ugyanakkor a termékek új generációját és egy merőben új értékesítési 
koncepciót hozott magával. Megjelentek az internetre alapozott MMOG 
(Massively-multiplayer Online Game) termékek. Ezeket a játékokat már nem 
csak 4-8 játékos játszhatja egyszerre, hanem több ezer. A program fő részei nem 
a játékos, hanem a szolgáltató számítógépein futnak. Az új generáció 
Jegismertebb termékei a World of Warcraft, Guild Wars, EverQuest. Egy ilyen 
jellegű játékban a felhasználók kialakítanak egy karaktert, amellyel 
Megjelennek egy virtuális világban, ahol több ezer másik játékossal 
cseveghetnek, csereberélhetnek, kalandozhatnak. Általában a játékok 
értékesítése is eltér a hagyományostól, mert a játékos nem veszi meg magát a 
jzoftvert, hanem havidíjat fizet a használat után._______________ __________



2006-ban a magyar kormány eldöntötte, hogy liberalizációt hajt végre a 
gyógyszer- kereskedelemben. Ez a piac korábban meglehetősen szabályozott 
volt. Nem lehetett patikát nyitni a már meglévő gyógyszertárak meghatározott 
körzetében, szabályozták a nyitvatartási időt és azt, hogy melyik gyógyszertár 
vállal ügyeleti nyitva tartást. A liberalizáció ezzel szemben lehetővé tenné, hogy 
a recept nélkül kapható készítményeket más kiskereskedelemmel foglalkozó 
szereplők (benzinkutak, hipermarketek) is forgalmazzák, és enyhítené az új 
gyógyszertárak megnyitásának feltételeit is. Mindez a verseny nagyfokú 
élesedését jelenti, amihez csak a korábbitól eltérő stratégiával tudnak 
alkalmazkodni a már piacon lévő patikák.

Érdekes példát szolgáltatott az iparági hatásra a TESCO és a Coca Cola 
vitája Magyarországon. Mindkét vállalat meghatározó szerepet tölt be a saját 
piacán. A Coca Cola számára a TESCO jelentős partner, hiszen nagyszámú 
fogyasztóhoz juttatja el gyümölcs-, és üdítőitalait, ásványvizeit. A TESCO 
számára pedig a Coca Cola fontos partner, hiszen termékei sok vásárlót 
vonzanak. 2006-ban mégis előállt az a helyzet, hogy több TESCO áruházban is 
elfogytak a Coca Cola italai. Ennek az oka a két vállalat közötti árvita volt. A 
Coca Cola ugyanis szerette volna megemelni a kóla árát, ami ellentétes volt a 
TESCO üzletpolitikájával, ami az árak alacsonyan tartására vonatkozott. Az 
érdekesség az, hogy a pozíciójából adódóan a Coca Cola általában diktálhat a 
kereskedőknek az árakat, promóciót és egyéb tényezőket illetően. 
Hasonlóképpen a TESCO is jó pozícióban van a beszállítói nagy részével 
szemben. Ebben az esetben így két erős érdekérvényesítő képességgel 
rendelkező szereplő szembenállásáról beszélünk. Mindkét vállalat megszokhatta 
a korábbi időszakokból, hogy maga alakítja stratégiáját. Most azonban 
kompromisszumot kell kötni, hiszen ellenkező esetben mindkét fél egy jelentős 
partnertől esik el. _ ........__..........._ _ _ _ _ ......_ _ _ _ _ _

A példák azt sugallják, hogy a cselekvési döntések kialakításánál fontos 
figyelembe vennünk a szervezetet körülvevő világ hatásait. A fő kérdés az, 
hogyan tegyük mindezt. Ennek megválaszolásához mindenekelőtt a 
„szervezetet körülvevő világot” célszerű pontosabban meghatározni. Elméleti 
közelítésben azt mondhatnánk, hogy egy vállalat környezetébe sorolunk minden 
olyan tényezőt, amely befolyásolja a működést, ugyanakkor maga a vállalat 
nem, vagy csak csekély mértékben képes ezekre hatni. Az ilyen tényezők 
meghatározók lehetnek a szervezet sikerében vagy kudarcában. Ha sikerül 
alkalmazkodni hozzájuk, építeni rájuk, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalat 
elérje céljait. Ezzel szemben, ha figyelmen kívül hagyjuk őket, gátolhatják 
céljaink elérését.

Hangsúlyozzuk, hogy a definíció elméleti közelítésen alapul. A gyakorlatban 
előfordulhat, hogy egy vállalat képes befolyásolni környezetét vagy annak
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bizonyos elemeit. Ha azonban jobban belegondolunk ez általában nem 
értékelhető pozitívan. Nem tesz jót közgazdasági értelemben, ha egy cég 
meghatározza a piaci árakat, és kimondottan ártalmas lehet, ha a vállalat 
befolyást gyakorol a politikára, saját érdekei szerint formálja az emberek 
'zlésvilágát és így tovább. Ebben a könyvben általános értékként kezeljük, hogy 
egy profitorientált szervezet a profitszerzés vagy profitmaximalizálás érdekében 
nem képes érdemben befolyásolni az őt körülvevő világot. Mindezért a vállalati 
környezet elméleti közelítésben meghatározott definíciójával dolgozunk.

A környezet gyakorolhat olyan hatásokat, amelyek lehetőségeket, és olyanokat 
ls> amelyek éppen ellentétesen, veszélyeket jelentenek a célok elérése 
szempontjából. Ahhoz, hogy ki tudjuk dolgozni a célok elérését támogató 
stratégiát, illetve választani tudjunk a stratégiai lehetőségek között, 
mindenekelőtt e lehetőségekkel és veszélyekkel kell tisztában lennünk.

A környezetelemzés tárgyát nem általánosíthatjuk. Más befolyásoló 
tényezőkkel kell számolnia egy multinacionális olajvállalatnak, és megint más 
tényezők hatnak egy belvárosi francia étterem sikerére. Az egyik cél éppen az, 
bogy kiderítsük, mi lehet fontos az adott üzletág, piac, vállalat szempontjából'.

elemzéshez számos módszert használhatunk, amelyek közül a 
legelterjedtebbeket ismertetni fogjuk. Annak eldöntése, hogy egy adott esetben 
melyiket vesszük elő, szintén a konkrét iparági, piaci szituáció függvénye. 
Egyvalamit azonban fontos kiemelnünk: a stratégia a jövőbeli cselekvéseket 
határozza meg, az erőforrások jövőbeli elosztására vonatkozik, a piaci pozíciót a 
jövőben szeretnénk elfoglalni, megtartani vagy éppen elhagyni. A 
jovoorientáció miatt számolnunk kell a bizonytalansággal, hacsak valaki nem 
azt a nézetet vallja, hogy minden előre eldöntött. Azonban annak, aki ezen a 
nezeten van, el kell fogadnia, hogy saját sorsa is előre meghatározott, azaz ő 
maga nem rendelkezik a döntés szabadságával, tehát stratégiát is felesleges 
kidolgoznia. A környezet elemzésére alkalmazható módszerek eltérően kezelik 
a bizonytalanságot, és eltérő mértékben birkóznak meg annak a különböző 
fokaival. A választáshoz ezért először tisztában kell lennünk a környezet, vagyis 
az elemzendő terület természetével.

A stratégiai menedzsmenttel foglalkozó tananyagok általában elkülönítik a 
környezet „általános” és „közvetlen” elemeit1. Ebben a közelítésben az általános 
Bernek, mint a politika, a gazdaság, a társadalmi és kulturális tényezők hatása 
közvetett módon, a közvetlen elemeken keresztül jut érvényre, mint a 
versenytársak, a vevők, a szállítók, amelyek direkt módon hatnak a sikerre vagy 
a kudarcra. A szervezetet körülvevő világ így felosztható a közvetett hatást 
gyakorló elemeket magába foglaló általános környezetre és a közvetlen 
befolyással bíró elemeket tartalmazó feladatkörnyezetre. E nézettel azonban
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vitatkozni lehet. Visszatérve a 2-1. illusztrációra könnyen belátható, hogy a 
dohányzás visszaszorítására tett társadalmi erőfeszítés, amit általános 
környezeti elemként határozhatunk meg, közvetlenül befolyásolja a gyártók és 
forgalmazók működését, hiszen a reklámok tiltása, a fogyasztási lehetőségek 
korlátozása direkt hatást gyakorol. Elenkov emellett rámutat, hogy a stratégiai 
bizonytalanság két tényezőtől függ: a környezet adott, -társadalmi, gazdasági, 
piaci stb.- szegmenseiben lévő bizonytalanságtól, és az adott szektorban lezajló 
folyamatok a vállalatra gyakorolt hatásának erősségétől2. Egy Egyesült 
Államokra vonatkozó empirikus felmérés alapján Elenkov kiemeli, a 
bizonytalanságért legalább annyira felelősek az általános környezeti elemek, 
mint a közvetlen tényezők. Heijden3 a klasszikus közelítés helyett a környezet 
hatását egy jéghegy struktúrájában jeleníti meg (2-1. ábra). A jéghegy felszín 
felett lévő látható csúcsát azok az események képezik, amelyek hatnak a 
szervezetre, hozzájárulnak sikeréhez vagy kudarcához. Ezek az események 
olyan trendek és minták érvényesülése alapján következnek be, amelyek a 
környezetet osztatlanul alkotó elemek függvényében alakulnak. A tényezők 
nem sorolhatók kategóriákba, mert sűrű kapcsolati háló köti őket össze.

Az ábra felső része a hagyományos közelítést szimbolizálja, amely szerint a 
politikai-jogi, társadalmi-kulturális, technológiai és gazdasági tényezők 
közvetve, a szállítók és vevők viselkedésén, az általuk elfogadhatónak tartott 
árakon a befektetők és hitelezők magatartásán, és egyéb közvetlen tényezőkön 
keresztül gyakorolnak hatást. Az alsó rész a Heijden-féle közelítést szemlélteti. 
Itt nem használunk kategóriákat, mert kiterjedt kapcsolati háló köti össze a 
faktorokat. Az egyes környezeti elemek az őket befolyásoló tényezőktől 
függően bizonyos trendek vagy minták szerint változnak, és a vállalat működése 
szempontjából fontos eseményekhez vezetnek.

Függetlenül attól, hogy elfogadjuk a kategóriák létét vagy sem, az elemzést az 
általános tényezőkre éppúgy el kell végezni, mint a piaci versenyt meghatározó 
elemekre. Ha a környezetelemzés tárgyát nem is tudjuk általánosítani, meg 
tudunk adni egy olyan keretet, amely magában foglalja az elvégzendő 
feladatokat, illetve tartalmazza e feladatok közötti kapcsolódási pontokat is.
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2-2. ábra: A környezetelemzés feladatai

A környezeti folyamatok 
kiszámíthatóságának felmérése

I
Elemzéshez

A lehetőségek és fenyegetések feltérképezéséhez alkalmazható módszerek 
közül egyesek akkor teljesítenek jól, ha olyan területen alkalmazzuk őket, 
amelyen relatíve kiszámítható, előrelátható változások mennek végbe. Más » 
technikák előnyei pedig éppen a kiszámíthatatlanul változó környezet esetében 
mutatkoznak meg. Ahhoz, hogy választani tudjunk, ezért mindenekelőtt a 
szervezet környezetében végbemenő változások előre jelezhetőségét, 
kiszámíthatóságát kell ismernünk. Célszerű az általános és a piaci környezet 
elemzését azonos szinten, párhuzamosan vagy ugyanabban a projektben 
elvégezni, hogy kezelni tudjuk a két kategória közötti kölcsönhatásokat is. A 
környezet általános elemei esetében azokat a tényezőket kell vizsgálnunk, 
amelyek közvetlenül vagy közvetve hatást gyakorolnak a működésre, 
függetlenül attól, hogy azok a politika, a gazdaság, a fogyasztói szokások
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oldaláról vagy bármilyen más szegmentumból érkeznek. A piaci elemek 
esetében először magát a piacot kell definiálnunk. Ez első ránézésre furcsának 
tűnhet, de gondoljunk bele: egy helyi specialitásairól híres halászcsárda, és a 
yele szemközti oldalon álló McDonalds étterem egyaránt az ebédelni, 
vacsorázni vágyó embereket célozza, mégsem tekintjük őket közvetlen 
versenytársaknak. Eltérő fogyasztói igényeket szolgálnak ki, sok esetben maguk 
a fogyasztók is más emberek, eltérő alapon versenyeznek, azaz más-más 
piachoz sorolhatjuk őket. Hasonlóképpen, elsőre nem könnyű megállapítani azt 
som, hogy milyen autókkal versenyez a piacon a Peugeot 206CC. Létezik külön 
piaca a cabrio autóknak vagy sem? A piac azonosítása során az ilyen és ehhez 
hasonló kérdésekre keressük a választ. Csak a piac azonosítása után 
vizsgálhatjuk, milyen tényezők határozzák meg a versenyt, mi alapján dől el, 
hogy valaki előnybe vagy éppen hátrányba kerül. Mint azt már kiemeltük, a 
környezet és a piaci tényezők elemzésének a célja azoknak a lehetőségeknek a 
meghatározása, amelyeket kihasználva a szervezet közelebb tud kerülni céljai 
eléréséhez. A másik cél emellett az, hogy azonosítsuk azokat a veszélyeket, 
amelyek gátolhatják a célok elérését.

A következőkben az elemzési folyamat egyes lépéseinél alkalmazható 
módszereket tárgyaljuk részletesebben. Mindenekelőtt azonban érdemes pár 
szót ejteni a szervezet környezetében végbemenő folyamatok 
kiszámíthatóságáról is, mert ez az, ami nagymértékben befolyásolja az egyes 
módszerek hatékonyságát.

2*1. A környezet változásainak kiszámíthatósága
Balaton4 szerint a környezet elemzése során kettős feladatot kell elvégezni:

• vizsgálni kell a környezeti szegmensek jelenlegi állapotát és jellemző 
összefüggéseiket,

• fel kell tárni a környezetben végbemenő változások várható tendenciáit 
és azokat a hatásokat, amelyeket a stratégia által befogott időhorizonton 
gyakorolnak az egyes tényezők.

A stratégia kialakítása szempontjából meghatározó, hogy a környezet mennyire 
változékony, mennyire komplex és mennyire korlátozott. Balaton úgy fogalmaz, 
hogy a változékony, dinamikus környezetet az állandó változás, új elemek 
megjelenése, a változások iránynak nehéz kiszámíthatósága jellemzi. A 
dinamikus környezet változásai ebben a közelítésben nem jelezhetők pontosan 
előre. Fontos azonban látnunk, hogy önmagában a változás, még az egyre 
gyorsuló ütemű változás sem jelenti azt, hogy ne tudnánk előre jelezni a 
folyamatokat (2-3. ábra).
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2-3. ábra: Változások és előrejelezhetőség

Az ábrán, amely a későbbiekben bemutatásra kerülő iparági életgörbét 
szemlélteti, láthatjuk, hogy a változás önmagában még nem feltétlenül jelent 
kiszámíthatatlanságot. Alapesetben, amelyet az A görbe jelöl, egy termék 
kereslete az idő előre haladtával először gyorsuló, majd lassuló ütemben 
növekszik, végül csökkenni kezd. A görbe illetve az összefüggést meghatározó 
formula segítségével előre tudjuk jelezni, hogy az időben előrehaladva hogyan 
fog alakulni a kereslet. A gond akkor van, ha egy másik, előre nem látott 
tényező is hatni kezd, például megjelenik a piacon egy olyan helyettesítő 
termék, ami teljesen elszívja a keresletet. Az eredményt a B görbe jeleníti meg. 
Ilyen eset volt Magyarországon a mobiltelefonok elterjedése, ami tönkretette a 
személyi hívók felszálló ágban lévő piacát. Összességében a változó 
környezetben a bizonytalanság akkor alakulhat ki, ha megvan a lehetősége, 
hogy a terület másképp kezd el működni, mint ahogyan előrejelzés időszakában 
vagy korábban működött, azaz:

• új meghatározó tényezők jelennek meg,
• korábban meghatározó tényezők szűnnek meg, illetve negligálódnak
• megváltozik a tényezők által gyakorolt hatás.
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Ha e feltételek egyike sem áll fenn kiszámítható, előre jelezhető a környezet, 
dacára annak, hogy gyorsan vagy lassan változik.

Komplex környezetről akkor beszélünk, ha a területet alkotó tényezők száma és 
különbözősége nagy. Egy, a világtól viszonylag elszigetelt kisközségben 
működő csárda sikerét mindenekelőtt a működés költségei, az ott élő emberek 
Jövedelmi viszonyai, és feltehetően nem nagyon változó szokásaik döntik el. 
Hgy nagyváros szívében működő étterem sikere az említett tényezők mellett 
függ a saroknyira lévő versenytársak kínálatától, a városrész forgalmától, 
vonzerejétől, és az aktuális éttermi divathullámtól is. Láthatjuk, hogy a 
befolyásoló elemek száma és különbözősége növekszik, ezért komplexebb 
környezetről beszélhetünk a belvárosi étterem esetében. Önmagában azonban a 
komplexitás sem jelent bizonytalanságot. Egy függvény függő változójának 
értékéit akkor is ki tudjuk számolni, ha nem egy, hanem száz független változót 
tartalmaz. A bizonytalanság itt is abból adódik, ha feltehető, hogy megváltoznak 
az elemek közötti kapcsolatok, új befolyásoló tényezők jelennek meg, vagy 
korábban meghatározó elemek negligálódnak. Ha az egyes elemek jövője 
bizonytalan, nehezebb előre látni egy komplex terület jövőjét, mint az 
egyszerűbb rendszerét.

2-2. illusztráció: Komplexitás és bizonytalanság
A szemléltetéshez tegyük fel, hogy számítógépeket szeretnénk árulni. Az 
üzletünkben mindössze két kategória van: notebook és asztali-számítógép 
konfiguráció. Az egyszerűség kedvéért tegyük fel, hogy mind a nootebook-ból, 
mir|d a konfigurációs elemekből (gép, monitor, nyomtató, sound-system) egy 
regebbi és egy újabb típus áll rendelkezésre. Az egyes típusok árai a
következők:

Régi típus (Ft) Új típus (Ft) 
Notebook 162.000 270.000
Asztali gép 90.000 150.000
Monitor 63.000 105.000
Nyomtató 18.000 30.000
Sound system 9.000 15.000

A billentyűzet és az egér ajándékba jár.
Ha egy vásárló betér a boltba és notebook-ot szeretne venni, tudjuk, hogy 

lö2.000Ft vagy 270.000Ft bevételre számíthatunk. Ezzel szemben, ha a vevő 
e8y asztali számítógép konfigurációt vásárol, minden egyes elemből 
választhatja a drágább vagy az olcsóbb típust. Mindez összesen 16 különböző 
lehetséges összeállítást jelent attól, hogy mindegyik elemből a régebbit választja
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addig, hogy mindegyikből az újabbat választja. A lehetséges árbevételek így a 
következők:

(a 240.000Ft összeg azért szerepel kétszer, mert ennyibe kerül, ha a vevő 
régebbi gépet és hangrendszert ellenben újabb monitort és nyomtatót választ, és 
az is, ha a konfigurációban csak a gép új, az összes többi elem a régebbi típus).

Láthatjuk, hogy az asztali-számítógép konfiguráció, amelynél mindössze 
három elemmel kell többet számításba vennünk, mint a notebook esetében, 2 
helyett 16 lehetséges állapotot vehet fel, ha elemenként két-két lehetőséggel 
számolunk. Mindez azt jelenti, hogy a számítógép konfiguráció alkotta 
komplexebb rendszer jövőjével kapcsolatban bizonytalanabbak vagyunk, mint a 
notebook esetében.

A korlátozottság a stratégiai lehetőségekkel kapcsolatban merül fel. Minél 
magasabb fokú a korlátozottság, annál kisebb mozgástér áll a szervezet 
rendelkezésére, annál inkább szűkülnek a választási lehetőségek.

Az előzőekből láthattuk, hogy a változékonyság és a komplexitás 
nagymértékben befolyásolja, mennyiben becsülhetők előre a környezetben 
végbemenő változások. Mindezt figyelembe kell venni a környezetelemzéshez 
alkalmazott módszer megválasztásánál. A következőkben az elemzéshez 
felhasználható eszköztárral foglalkozunk részletesebben.

2.2. A környezet elemzése STEP analízissel
A STEP analízis voltaképpen nem más, mint egy elemzési keret. Maga a STEP 
kifejezés a vállalat környezetének különböző szegmentumait jelöli, mint: 

Sociocultural -  társadalmi, kulturális,
Technological -  technológiai,
Economic -  gazdasági,
Political/legal -  politikai, jogi területek.

180.000Ft 
186.000Ft 
192.000Ft 
198.000Ft 
222.000Ft 
228.000Ft 
234.000Ft 
240.000Ft

240.000Ft
246.000Ft
252.000Ft
258.000Ft
282.000Ft
288.000Ft
294.000Ft
300.000Ft
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Az elemzés során megvizsgáljuk, hogy melyek a fő környezeti tényezők, amik 
az egyes kategóriákban hatással lehetnek a szervezet sikerességére (pozitív és 
negatív irányban egyaránt). Ehhez mindenekelőtt azokat a tényezőket kell 
azonosítani, amelyek a múltban fontosak voltak illetve a jelenben fontosak 
valamilyen szempontból. Ezután végig kell gondolni hatással lehetnek-e a 
jövőben is, illetve milyen egyéb faktorokkal kell még a jövőben számolnunk. 
Ilyen tényezőket szemléltet a 2-3. illusztráció. Végezetül, az azonosított 
tényezők alakulására előrejelzéseket kell készítenünk, és az előre jelzett állapot 
alapján mondhatjuk meg, milyen lehetőségeket és fenyegetéseket tartogat a 
vállalati környezet.

2-3. illusztráció: Környezeti elemek a STEP analízisnél
Társadalmi, kulturális elemek

• népességi jellemzők
• jövedelem eloszlása
• társadalmi mobilitás
• életstílus változása
• a munkához és a 

szabadidőhöz való 
hozzáállás

• fogyasztás
• képzés

Technológiai elemek
• a kutatásra fordított 

állami kiadások
• a technológiai 

törekvések állami vagy 
iparági fókusza

• új felfedezések, 
fejlesztések

• a technológiatranszfer 
sebessége

• az elavulás foka, 
sebessége

Gazdasági elemek
• konjunktúraciklusok
•  GDP alakulása
• kamatráták
•  pénzkínálat
•  infláció
•  munkanélküliség
•  rendelkezésre álló jövedelem
• energiaellátás és 

energiaköltségek

Politikai, jogi elemek
• versenytörvények
• környezetvédelmi törvények
•  adópolitika
•  külkereskedelmi szabályozás
•  munkatörvények
•  kormányzat stabilitása

Forrás: Johnson, G. -  Scholes, K, Exploring corporate strategy, Prentice Hall, 
Furope 1997
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A STEP analízis előnye az egyszerűségében rejlik. A környezeti szegmentumok 
orientálják az elemzőt, aki ebből kiindulva könnyen végiggondolhatja, mely 
faktorok vannak hatással a szervezetre. Ezek alakulását előre jelezve egyszerűen 
vizsgálható, jelentenek-e bármilyen fenyegetést vagy lehetőséget a jövőben.

Az egyszerűség azonban a módszer egyik hátrányát is jelenti, ha komplex a 
vállalati környezet. Ebben az esetben ugyanis előtérbe kerülnek a tényezők 
közötti kölcsönhatások is, azaz az egyes tényezők alakulásában fontos szerepet 
játszik, hogyan változnak más elemek. Létrejöhetnek különféle visszacsatolási 
körök; az illusztrációnál maradva például a GDP alakulása befolyásolhatja a 
kormányzat stabilitását, ugyanakkor a stabil politikai helyzet kedvez a 
befektetéseknek így hozzájárul a gazdaság teljesítményének növeléséhez. 
Mindez az elemző szempontjából azt jelenti, hogy nem végezhetők el külön- 
külön a GDP-re, a pénzkínálatra és a politikai stabilitásra az előrejelzések, 
hanem egyben kell kezelni azokat. Ez azonban már inkább az ökonometriai 
modellezés területe mintsem a vállalati STEP analízisé. Látva a 2-3. 
illusztrációt, feltehetnénk a kérdést, nincsen-e az ott felsorolt elemekből álló 
rendszer átszőve kölcsönhatásokkal? Dehogynem. Ebben az esetben 
használható-e egyáltalán a gyakorlatban a STEP analízis? Nos, a válasz igen. 
Az illusztrációban bemutatott elemek nagy része számszerűsíthető, mint például 
a népességi jellemzők, a jövedelem eloszlása, az infláció, a munkanélküliség 
mértéke stb. Más tényezők nem számszerűsíthető, úgymond kvalitatív elemek, 
mint például a versenytörvények, a munkatörvények, vagy az adópolitika. A 
számszerűsíthető elemek esetében gyakori, hogy az előrejelzéseket a trendek 
extrapolációjával végzik (2-4. ábra). Ez a módszer nem veszi figyelembe, hogy 
a vizsgált változót mi befolyásolta a múltban, hanem mindössze a hatások 
eredményét használja kiindulópontnak. Ennek megfelelően, ha tudjuk, hogy a 
múltban hatást gyakorló tényezők hatása nem változik, a számszerűsíthető 
befolyásoló elemek a jövőben is a múlt tendenciáit követve alakulnak, a 
kvalitatív hatótényezők nem változnak, és nem változik a befolyásoló tényezők 
köre sem, jó becslést ad az egyes tényezőkre külön-külön elvégett trend
extrapoláció. Mindez azt is jelenti, hogy ha fennállnak a megfogalmazott 
feltételek, használható a STEP analízis.
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2-4. ábra: Az extrapoláció háttere

A trendszámítás során először a mért adatokra illesztünk trendet. Az ábrán egy 
tetszőleges változó, mondjuk az egy főre jutó GDP egyes évekre mért adatait 
mutatják a + jelek. Az ezekre illesztett trendet mutatja a vastag, a trend 
előrevetítését pedig a vékony vonal. A trend illesztése során kizárólag a változó 
értékeivel dolgozunk, és nem vizsgáljuk, hogyan alakulnak a GDP-t befolyásoló 
tényezők. Az extrapoláció során így feltételezzük, hogy semmilyen új 
befolyásoló elem nem jelenik meg a jövőben, és egyetlen befolyásoló tényező 
sem veszíti el hatását, továbbá valamennyi befolyásoló tényező a múlt 
trendjeinek megfelelően változik. Ha valamely kitétel nem teljesülne, megtörne 
a trend.

Összességében tehát a STEP analízis olyan környezetben alkalmazható, ahol a 
változások úgy mennek végbe, mint a múltban, és nem kell kvalitatív jellegű 
változásokkal számolnunk.
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2.3. Heijden jéghegy-modellje
A STEP analízisnek megvan az a veszélye, hogy az elemző csak az egyes 
kategóriákban gondolkodik, és nem figyel fel a kategóriák közötti 
kölcsönhatásokra. Ez az a pont, amelyet a 2-1. ábra alsó részében szemléltetett 
modell kiküszöböl. Heijden3 szerint a befolyásoló tényezők a vállalatot érintő 
fontos eseményeken keresztül fejtik ki hatásukat. A tényezőket sűrű kapcsolati 
háló köti össze, amelyet figyelembe kell venni a jövőre vonatkozó 
előrejelzéseknél. Maga az elemzés folyamata a következő lépésekből áll:

1. A működést befolyásoló, fontos események meghatározása
2. Az események mögött álló trendek feltárása
3. A trendek változói között fennálló oksági kapcsolatok azonosítása
4. Az egyes tényezők közötti kapcsolati háló feltérképezése
5. A jövőre vonatkozó előrejelzés elkészítése a kapcsolati struktúra 

alapján

A működést befolyásoló fontos események egyrészt azonosíthatók a múltból. 
Olyan eseményekről van itt szó, amelyek előmozdítottak, vagy éppen 
hátráltatták a sikert egy-egy területen. Ilyen hátráltató esemény lehet például, ha 
egy adott termék piacán jelentősen csökkentek az árak. A vállalat ezért nem 
tudott annyi profitra szert tenni, amely kompenzálta volna a termék 
kifejlesztésére fordított korábbi befektetéseket. A múlt eseményei mellett fel 
kell térképezni azokat is, amelyekkel korábban nem kellett számolnunk, de a 
jövőben meghatározók lehetnek. Ez már nehezebb feladat, hiszen az adott 
stratégiától függ, hogy milyen esemény segíti elő, illetve hátráltatja azt. 
Csakhogy a stratégiaalkotási folyamat elején vagyunk még, és nem döntöttük el 
milyen stratégiát fogunk alkalmazni. Az események azonosítására használhatjuk 
az Amara és Lipinski által kidolgozott módszert5. Ennek alapján interjúkat kell 
lefolytatni a különböző területek vezetőivel, döntéshozóival. A megfelelően 
széleskörű felméréshez a szerzők legalább húsz alany megkérdezését javasolják. 
Az inteijú során először azt vizsgáljuk, hogy ha az alanynak lehetősége lenne 
egy, a jövőt biztosan látó jóssal beszélni, milyen, a vállalatot érintő kérdéseket 
tenne fel. A válasz megmutatja, mik azok a szegmensek, amelyek leginkább 
érintik az adott döntéshozó munkáját, így befolyásolják az adott terület 
sikerességét. Ezután megkérjük az interjúalanyt, hogy vázoljon fel egy a vállalat 
számára kedvezőtlen jövőképet. Ez annyira a negatív végletet közelítse, hogy 
mindössze tíz százalék legyen az esélye annak, hogy még ennél is 
kedvezőtlenebbül alakulhat a jövő. A leírás történhet a jövőben „megjelenő” 
újságcikkek alapján, amik az egyes környezeti szegmentumokra vonatkoznak. 
Hasznos lehet, ha némelyik cikk egy-egy kitalált személy életéről szól, akik 
valamilyen szempontból kapcsolódnak a szervezethez (pld fogyasztói, 
alkalmazottai stb.), mert ezzel kényszerítjük a döntéshozót, hogy a sajátjától 
eltérő perspektívában közelítse a kérdést. Megkérjük az inteijúalanyt, hogy a
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kedvezőtlen jövőről szóló jelentéshez hasonlóan vázolja fel a másik végletet is, 
azaz egy annyira kedvező jövőképet, amelynél mindössze tíz százalék az esély 
arra, hogy még jobb lehet a vállalatnak. A két jelentés rávilágít arra, hogy a 
válaszadó területén melyek azok a tényezők, amelyek a siker és a kudarc 
szempontjából meghatározóak a jövőben. A kedvező és a kedvezőtlen 
jövőképet együttesen kezelve pedig azok a környezeti elemek is azonosíthatók, 
amelyek alakulása egyaránt hozhat sikert és kudarcot is, ezért kiemelten 
fontosak a szervezet jövője szempontjából. A környezetről alkotott kép tovább 
bővíthető illetve pontosítható, ha rákérdezünk, melyek azok a sarkalatos 
döntések, amelyeket az interjú alanyának meg kell hoznia a jövőben. A válasz 
alapján vizsgálható, milyen környezeti elemekkel kapcsolatosak a döntések, 
illetve mely elemek vannak befolyással a döntésekre. Végezetül célszerű 
rákérdezni, hogy a döntéshozó szerint milyen különbségek lehetnek a vállalati 
szakértők és a független, külső szakértők jövőre vonatkozó becslései között. 
Mindez a szervezet „vakfoltjainak” azonosítására szolgál, ahol nincs kellő 
rálátás a területre, vagy érzékenység az információk megfelelő feldolgozására. 
Az interjú alapján listát készíthetünk a sikert vagy kudarcot befolyásoló 
potenciális eseményekről.

Az események mögött álló trendek egyrészt már az előző lépésben lefolytatott 
mteijú alapján azonosíthatók. Nem másról van itt szó, mint olyan változók 
megfogalmazásáról, amelyek időbeli alakulása az egyes események 
bekövetkezéséhez vezet. Elképzelhető, hogy egy eseményhez több változó is 
hozzárendelhető. A változók egy része számszerűsíthető, mint a példában 
említett árcsökkenés is. Az esemény maga azt fejezi ki, hogy az árak elértek egy 
°lyan alsó küszöbértéket, ahol már nem térülnek meg a termék kifejlesztésének 
befektetései. A változó pedig maga a piaci ár. Más tényezők ezzel ellentétben 
nehezen vagy egyáltalán nem számszerűsíthetők. Az árcsökkenést kiválthatja 
Például az, hogy egyre több versenytárs lép a piacra és tartalékaikra alapozva 
árversenybe kezdenek. A verseny intenzitását nehéz lenne számszerűsíteni, 
mindamellett a gyakorlatban használunk olyan kifejezéseket, hogy a „verseny 
f°ka alacsonyabb vagy magasabb, mint korábban”, amivel tulajdonképpen egy 
változót definiálunk a konkrét számszerűsítés nélkül. Ahhoz, hogy az egyes 
tényezők időbeli viselkedését vizsgálni tudjuk, szükség van ilyen változók 
me§fogalmazására. A nem számszerűsíthető esetekben olyan változókat kell 
definiálni, amelyek összehasonlíthatók és minősíthetők más időszakkal vagy 
tényezővel szemben. Ha sikerült azonosítanunk az egyes változókat, fel kell 
vázolnunk múltbeli viselkedésük trendjét. A számszerűsíthető esetekben ez akár 
statisztikai módszerekkel is elvégezhető, míg a nem számszerűsíthető esetekben 
csak verbális megfogalmazásra törekedhetünk, mit például a „törvények 
szigorodtak”, a „verseny erősödött”, a „fogyasztók egyre jobban megkedvelték 
az új értékesítési formát”, stb.
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A változók közötti oksági kapcsolótok feltárása elvégezhető statisztikai 
eszköztárral, ha a változók számszerűsíthetők es megfelelő mennyiségű adat all 
rendelkezésre. Amennyiben nincs megfelelő mennyiségű adat, illetve 
valamelyik változó nem számszerűsíthető, mindössze intuitív-logikai 
következtetések alapján definiálhatunk kapcsolatot két tényező között. A 
példánál maradva, ha a múltra jellemző volt, hogy a termékek ára lecsökkent 
amikor a versenytársak meghatározott köre belépett a piacra, a verseny 
intenzitása és az árak között a kapcsolatot az teremti meg, hogy ha a verseny 
élesedik, a szereplők egy idő után árháborúba kezdenek. Mindez egyfajta mintát 
definiál, amely valószínűsíthetően a jövőben is meghatározza a piaci 
magatartást.

A kapcsolati háló feltérképezése és az előrejelzés az előző lépésben feltárt 
minták alapján történik. Amennyiben sikerül feltárni az összes kapcsolatot a 
változók között, feltártuk a kapcsolati hálót is. Ezután különböző 
előfeltevésekkel élhetünk az egyes elemek egymástól független alakulására, 
amiket aztán módosíthatunk a kapcsolatok alapján. Végezetül, a lehetőségek és 
veszélyek azonosítását az előre jelzett állapot alapján tesszük meg.

A módszer előnye a STEP analízissel szemben, hogy az egyes tényezőkre az 
előrejelzéseket nem külön-külön, hanem a kapcsolatok figyelembevételével 
végzi. Mindez lehetővé teszi az előrejelzést akkor is, ha a vizsgált területen az 
elemek nem a múlt trendjei alapján változnak a jövőben, illetve akkor is 
megváltoznak a kvalitatív tényezők. A változások eredményei láthatok lesznek, 
hiszen a kapcsolatrendszer közvetíti azokat. A módszer tehát jól kezeli a 
kvalitatív elemeket is tartalmazó, dinamikus környezetet. Problémát 
jelenthetnek azonban a visszacsatolási körök, mert ilyenkor a módszer 
használhatóságához mesterségesen függő és független változókat kell 
kreálnunk. A verseny élesedésével például csökkennek az árak az adott piacon, 
ugyanakkor az árak csökkenése egy idő után oda vezet, hogy a versenytársak 
felhagynak az árháborúval, esetleg többen elhagyják a piacot. Ha az árak nem 
csökkennek, a piac vonzó lehet mások számára, ami újabb belépőket vonz, 
növelve a verseny intenzitását. Tegyük fel, hogy független becsléseket 
végeztünk a verseny intenzitására is és az árak alakulására is. Ezeket kellene 
módosítanunk a kapcsolatok alapján. Ha a verseny intenzitásának 
növekedéséből indulunk ki és ennek hatását vizsgáljuk az árakra, azt 
mondhatjuk, hogy az árak csökkenni fognak. Ennek megfelelően módosítanunk 
kell az árakra vonatkozó előrejelzést. A csökkenő árak ugyanakkor a verseny 
intenzitásának csökkenéséhez vezetnek, így e kapcsolat alapján az 
előrejelzéshez képest kevésbé intenzív versennyel számolnánk. Ekkor azonban 
az árak stagnálását kellene prognosztizálnunk, ami növeli a verseny intenzitását, 
így visszahatva csökkenti az árakat. Az ördögi körből csak úgy tudunk kijutni,
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hogy azt mondjuk, az egyik tényező hat a másikra, de ez fordítva nem érvényes. 
Ez azonban láthatóan leegyszerűsíti a valóságot. A technika így kevésbé 
alkalmas komplex rendszerek kezelésére.

2.4, A Delphi technika
A Delphi módszert eredetileg események bekövetkezésének az előrejelzésére 
használták, és napjainkra már számos változata terjedt el. A módszer elsősorban 
olyan terület előrejelzésére használható, ahol az események bekövetkezésének 
meghatározására nem alkalmazhatók statisztikai módszerek. Ennek lehetséges 
okait már említettük; elképzelhető, hogy nem áll a rendelkezésünkre a 
statisztikai feldolgozhatósághoz megfelelő mennyiségű adat, vagy a jövő 
alakulásában szerepet játszanak nem számszerűsíthető tényezők is. Ha az ilyen 
események bekövetkezése bizonytalan egy adott időszakban, akkor a 
bizonytalanságot a szubjektív bekövetkezési valószínűséggel fejezhetjük ki. Ez 
a valószínűség egyszerűen fogalmazva azt mutatja meg, mennyiben hisz a 
becslést végző az esemény bekövetkezésében. A szubjektív valószínűség tehát -  
amellett, hogy érvényesek rá a valószínűségelmélet tételei- a becslést végző 
állásfoglalását fejezi ki. Különböző ismeretekkel rendelkező emberek eltérően 
ítélhetik meg egy adott esemény bekövetkezési esélyét, ezáltal különbözhetnek 
egy adott eseményre becsült szubjektív valószínűségek. A Delphi technika 
eredeti célja, hogy egy-egy esemény bekövetkezésével kapcsolatban szerezze 
meg egy szélesebb szakértői kör véleményét úgy, hogy lehetőséget biztosítson 
konszenzus kialakítására, ha arra lehetőség van, illetve tükrözze a 
véleménykülönbségeket, ha a konszenzusra nincs lehetőség. A becslések a 
valószínűségek helyett vonatkozhatnak a bekövetkezés legkésőbbi dátumára is. 
A bizonytalanságot ekkor a dátumok szóródása fejezi ki. Az események 
megfogalmazása után az alapeljárás menete a következő6: a résztvevő 
szakértőknek meg kell becsülniük, mikorra fognak az események bekövetkezni 
vagy mekkora az esély a bekövetkezésükre egy adott időszakban. A becsléseket 
kérdőívek kitöltésével adják meg. Ez biztosítja az anonimitást, amely az eljárás 
során végig megmarad. A becslés után, az adatok összesítésre kerülnek, 
kiszámítják a mediánt, illetve az alsó és felső kvartiliseket. Ezeket 
visszacsatolásként megadva, a szakértőket újabb becslésre kérik fel. A 
visszacsatolások ismeretében a szakértők tudni fogják, hogy a többiekhez 
viszonyítva hol helyezkedik el az általuk becsült adat. Ezt figyelembe véve 
módosíthatnak becslésükön. Ez képezi a Delphi második körét. A harmadik és a 
további körök ugyanígy zajlanak egészen addig, ameddig az adatok 
változatlansága vagy diverzitásuk csökkenése alapján az elemzők véglegesnek 
nem tekintik őket. Az eljárást a következő illusztráció szemlélteti.
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B.

C.

2-4. illusztráció: A Delphi módszer alkalmazása
Fiktív példánkban tegyük fel "hogy egy vállalatot a következő események
érdeklik a stratégia kialakítása szempontjából:

A. A vezeték nélküli szélessávú internet elérhető az ország területének
80%-án. , , . . , ,
A lakosság legalább 15%-a rendelkezik hordozható számítógéppel
(notebook-kal)
Az elektronikus ügyintézés (szerződeskotesek, fizetések, 
nyomtatványok kitöltése es leadása) a lakosságnál nagyobb mértékű, 
mint a hagyományos papír-posta-csekk alapú megoldások.

Tizenkét, az egyes területeken jártas szakértőt kérdezünk meg egy kérőív 
segítségével, amelyen azokat a dátumokat kell megjelölni, amire a szakértő 
szerint az események biztosan bekövetkeznek.
Az A eseménnyel kapcsolatban a tizenkét szakértő egyenként a következő

2008,2009,2009, 2010, 2011, 2012, 2012, 2016, 2018, 2020, 2025, 2030.
A B eseménynél a becsült dátumok:
2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2020, 2022, 2022, 2024, 2024, 2035,2035.
Végül a C esemény bekövetkezése az egyes szakértők szerint legkésőbb a 
következő évekre várható:
2008,2008, 2009,2010, 2010, 2011, 2035, 2036,2036, 2037, 2040,2040.
Az adatok feldolgozása után a szakértők a következő visszacsatolást kapják:

Az A eseménnyel kapcsolatban:
Ugyanannyi szakértő mondja azt, hogy az ország 80%-a 2012 előtt le lesz fedve 
vezeték nélküli szélessávú internet-elérhetőséggel, mind ahányan azt jósolják, 
hogy ez csak 2012 után valósul meg (medián=2012).
A szakértők 50%-a úgy gondolja, hogy a lefedettség 2009 után, de még 2020 
előtt meg fog valósulni. 25% gondolja azt, hogy a lefedettség legkésőbb 2009-ig 
megvalósul, és további 25% becslése szerint arra legkorábban 2020-ban lehet 
csak számítani (Ql= 2009,25, Q2= 2019,5).

A R eseménnyel kapcsolatban:
Ugyanannyi szakértő gondolja azt, hogy a lakosság legalább 15%-a már 2021 
előtt rendelkezni fog hordozható számítógéppel, mint ahányan ezt csak később 
tartják elképzelhetőnek (medián=2021).
A szakértők 50%-a szerint legkorábban 2016-tól lehet azzal számolni, hogy a 
népesség minimum 15%-a egy hordozható számítógép birtokosa, azonban 
legkésőbb 2024-re lehetünk biztosak ebben. 25% szerint már 2015-re 
elképzelhető mindez, és további 25% szerint csak 2024-től (Ql= 2015,25, Q3= 
2024).
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A C eseménnyel kapcsolatban
Ugyanannyi válaszadó gondolja azt, hogy az elektronikus ügyintézés 2023-ra 
döntő szerephez jut, mint ahány szakértő szerint erre csak később kerül sor 
(medián=2023).
A szakértők 25%-a szerint az elektronikus ügyintézés már 2010 előtt, másik 
25%-uk szerint csak 2036 után válhat dominánssá. A válaszadók fele szerint az 
esemény legkorábban 2010-re, legkésőbb 2036-ra következhet be (Ql= 
2009,25, Q2= 2036,75).

A szakértőknek lehetőségük van arra, hogy a visszacsatolást megismerve 
módosítsák becsléseiket. Tegyük fel, hogy a második körben az egyes 
eseményekre az alábbi becsléseket kapjuk:
A esemény.
2009, 2009, 2010, 2010, 2012, 2012, 2012, 2014, 2015, 2016, 2016, 2016.
B esemény:
2013, 2014, 2016, 2017, 2017, 2019, 2021, 2021, 2023, 2023, 2030, 2035.
C esemény:
2009, 2009, 2010,2010, 2010, 2010, 2035, 2035, 2035, 2037, 2040, 2040.

Az adatok feldolgozása után a szakértők az előzőhöz hasonló visszacsatolást 
kapnak, és felkérik őket újabb becslésre. Az egyes eseményeknél a médián 
illetve a kvartilisek a következők:

Medián Alsó kvartilis Felső kvartilis
V ezeték  nélküli szélessáv  80%  
Lakosság 15% -a rendelkezik

2012 ,00 2010 ,00 2015,75

notebookal 2020 ,00 2016,25 2023 ,00
Elektronikus ügyintézés dominál 2022 ,50 2010 ,00 2036 ,50

Tegyük fel, hogy a visszacsatolás után a szakértők a következőkre módosították 
becsléseiket:
A esemény
2011, 2011, 2011,2012, 2012, 2012, 2012, 2012,2012, 2013, 2014, 2014
B esemény
2014, 2015, 2017, 2017, 2017, 2018, 2020, 2020, 2021, 2021, 2023, 2035 
£  esemény
2009, 2009, 2010, 2010, 2010, 2010, 2035, 2035, 2035, 2037, 2040, 2040

Ha az elemzést végzők úgy látják, hogy már nem változnak az álláspontok, az 
utolsó lekérdezés adatait véglegesnek tekintik.
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Nézzük meg, hogy az például az A eseménynél hogyan közeledtek 
egymáshoz az álláspontok a visszacsatolások hatására.

A grafikon azt mutatja, hányán becsülték az egyes időpontokat az első, második 
illetve harmadik fordulóban. Jól érzékelhető, hogy az eredeti állásfoglalásokhoz 
képest jelentősen szűkült az az intervallum, amelyre a szakértők a 
bekövetkezést valószínűsítik.

Az utolsó forduló eredményeit megjeleníthetjük úgy, hogy egyben lássuk az 
események bekövetkezését. A következő box-plot diagram az interkvartilis 
távolságokat, mediánokat és outliereket mutatja. Ennek alapján összegezve 
elmondhatjuk:

Nagy valószínűséggel még 2015 előtt számítani lehet arra, hogy az internet az 
ország területének legalább 80%-án elérhető. A szakértők ennél 
bizonytalanabbak abban, mikorra rendelkezik a lakosság 15%-a hordozható 
számítógéppel. A megkérdezettek fele szerint ez körülbelül 2017 és 2021 között 
következik be, a többiek véleménye megoszlik a tekintetben, hogy a 
bekövetkezés ennél előbb vagy később valószínűsíthető. Az elektronikus 
ügyintézést tekintve viszont nagy a bizonytalanság, a szakértők nem jutottak 
közös platformra.
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2050

2040

2030

2020

2010

2000 __________
N -  12 12 12

A B C

Az ábrán a téglalapok az interkvartilis távolságot, míg a téglalapon belül a 
vastag vonal a mediánt jelenítik meg.__________________ ________________

Több, a technikával foglalkozó kutató hangsúlyozza, hogy növekszik a 
hatékonyság, ha a statisztikai adatok mellett a becslések indoklását is 
megkapják a szakértők a visszacsatolásban7'8. Ahhoz, hogy a Delphi technikával 
készített előrejelzés elfogadható legyen, be kell tartani a következő 
kritériumokat9:

• A becsléseket az adott területen kompetens szakértőktől kell kérni. Ez 
azon a feltételezésen alapul, hogy a területen jártas szakértők jobban 
meg tudják ítélni, mi mehet végbe egy adott környezeti 
szegmentumban, mint a laikusok.

• A folyamat során végig fenn kell tartani az anonimitást. Erre azért 
van szükség, hogy senkit ne befolyásoljon a becsléseiben, ha 
megtudja mit becsült egy-egy általa nagy tiszteletben tartott, vagy 
éppen elutasított szakértő.

• A kérdéseknek egyértelműeknek kell lenniük. Fontos, hogy 
valamennyi szakértő ugyanazt értse az egyes események alatt. 
Kerülni kell ezért az olyan, nem precíz kérdéseket, mint például: 
„mikorra képzelhető el az elektromos meghajtású autók nagyarányú 
elterjedése?” Az egyes szakértők ugyanis mást és mást érthetnek a 
„nagyarányú” alatt.
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• Ügyelnünk kell arra, hogy az események „tiszták legyenek” ne 
tartalmazzanak összekapcsolt állításokat. Vegyük például azt a 
kérdést, hogy mekkora az esélye az Egyesült Államok Irán elleni 
támadásának. Itt valójában két eseményt rejtettünk el, mert a támadás 
egyrészt függ attól, sikerül-e a problémákra megoldást találni, 
másrészt attól, hogy ha nem, akkor az háborúhoz vezet-e. Valójában 
tehát két kérdést kell feltenni: (1) Mekkora az esélye annak, hogy 
nem oldódnak meg a problémák, és (2) mekkora az esélye annak, 
hogy ha nem sikerül megoldani a problémákat, akkor valamelyik fél 
háborút indít?

• Az eseményekkel kapcsolatos bizonytalanság realisztikus legyen, 
azaz a bekövetkezési valószínűség növekedjen az időben előre 
haladva.

A Delphi technikát az alábbi lépésekben használhatjuk a környezet elemzésére:
1. A vállalat számára sikert vagy kudarcot hozó közvetlen és közvetett 

környezeti tényezők azonosítása.
2. A tényezők jövőjével kapcsolatos események megfogalmazása.
3. A Delphi felhasználása annak becslésére, hogy az események mikor 

következhetnek be.
4. A lehetőségek és veszélyek azonosítása az előrejelzés alapján.

2.5. A kölcsönhatás-elemzés
A kölcsönhatás-elemzés (cross-impact analysis) olyan technika, amelyet 
kimondottan összetett rendszerek alakulasanak vizsgálatara dolgoztak ki. A 
Delphi módszerhez hasonlóan ennek az eljárásnak is több változata van, 
amelyek között található magyar kutatók által kidolgozott modell is10. 
Eredetileg abból a célból fejlesztették ki, hogy az események bekövetkezési 
valószínűségeiben figyelembe tudjuk venni az összes többi befolyásoló 
esemény hatását. Ehhez egy kölcsönhatás-mátrixot és egy módosító 
mechanizmust használunk.
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2-5. ábra: A kölcsönhatás-elemzés módszere

E i e 2 e 3 ••• E„
E i au ai2 aJ3 ain
e 2 a2i a22 a23 a2n
e 3 a3i a32 a33 a3n
• •• ... ... ...
E„ ani an2 an3 ann

Az ábra felső részén látható kölcsönhatás-mátrix az egyes események közötti 
hatásokat jeleníti meg. A sorokban az eseményeket befolyásolóként az 
oszlopokban pedig befolyásokként tüntetjük fel. A mátrix celláiban az ay 
faktorok fejezik ki az £, esemény Ej eseményre gyakorolt befolyásoló 
képességét. így például, az aI3 faktor az E, esemény Er ra gyakorolt hatásának 
az erősségét fejezi ki. Természetesen előfordul, hogy egy esemény nem 
gyakorol semmilyen hatást a másikra, ekkor a hatásfaktor ennek megfelelő 
értéket vesz fel. Láthatjuk azonban, hogy az eljárás lehetőséget biztosít arra, 
hogy valamennyi esemény befolyásolja az összes többit, még saját magát is, így 
számol a rendszerben lévő, legkülönbözőbb visszacsatolási körökkel. A 
hatásfaktorokat az egyes eljárások más és más módon értelmezik és számítják, 
ezért itt most nem térünk ki rájuk részletesen.
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Az ábra alsó része a kölcsönhatás-elemzés alapmechanizmusát szemlélteti. 
Abból indulunk ki, hogy az eseményeknek van egy kiinduló bekövetkezési 
valószínűsége. Ebben nem vesszük figyelembe a többi esemény hatását. A P(Ei) 
az í-edik esemény kiinduló valószínűségét mutatja. Miután az eseményre hatást 
gyakorol a többi, a kiinduló értéket módosítanunk kell. A P ( E t) mutatja az i- 
edik esemény módosított valószínűségét. A kölcsönhatás-elemzés egyes 
technikái eltérő mechanizmusokat alkalmaznak a módosításra. Közös bennük 
ugyanakkor az, hogy nem változtatják a valószínűséget, ha a kiinduló érték a 
biztos bekövetkezést, illetve a biztos be nem következést mutatja. Nem 
változtatnak az értéken akkor sem, ha az eseményt nem éri hatás. Ekkor, mint 
azt az ábra jobb alsó részén láthatjuk, P(Ed- Pm(Eí)> amü a 45-os szögben 
emelkedő egyenes reprezentál. Amennyiben az eseményt összességében olyan 
hatás éri, ami támogatja a bekövetkezését, a módosított valószínűség az egyenes 
felett lesz. Ha a befolyásoló hatások összességében gátolják a bekövetkezést, a 
módosított érték az egyenes alatt lesz. Elvárható az is, hogy egy nagyobb 
kiinduló valószínűséget ugyanaz a támogató hatás magasabb értékre 
módosítson, vagy ugyanaz a gátló hatas ne módosítson olyan alacsonyra, mint 
egy kisebb kiinduló értéket. Ha például két esemény közül az egyik 
bekövetkezési valószínűsége P(Ei)=0,5, míg a másiké P(E2)=0,7 elvárhatjuk, 
hogy ha ugyanaz a támogató hatás éri őket, E2 módosított valószínűsége 
magasabb legyen £ r énél. Gátló hatás esetén ugyanez a helyzet, hiszen E2 
bekövetkezésére eredetileg nagyobb volt az esély, mint E, bekövetkezésére, így 
ugyanolyan gátló hatás esetén azt váijuk, hogy E2 valószínűsége még mindig 
nagyobb lesz, mint E,-é. A fentieknek megfelelően a módosított valószínűségek 
a kiinduló értékek függvényében egy O-tól 1 értékbe tartó, szigorúan monoton 
növekvő görbén ábrázolhatók, amely attól függően halad a 45°-os egyenes alatt 
vagy felett, hogy az eseményt támogató vagy gátló hatás éri.

A kölcsönhatás-elemzést használhatjuk arra is, hogy kimutassuk, mely elemek 
befolyásolják leginkább a vállalati környezetet. A másik üzleti felhasználási 
mód a környezet alakulásának szimulációja. Az első esetben a kölcsönhatás
mátrixból láthatjuk, hogy az események melyik másik eseményeket 
befolyásolják. Ha a sorokban összegezzük azoknak a faktoroknak a számát, 
amelyek kölcsönhatás fejeznek ki, látni fogjuk, hogy egy esemény összesen 
hány másikat befolyásol. Ha az oszlopokra végezzük el az összesítést, láthatjuk, 
hogy az adott eseményt hány másik befolyásolja. Feltérképezhetjük tehát azokat 
az eseményeket, amelyek a legtöbb hatást gyakorolják és azokat is, amelyek a 
legérzékenyebbek, vagyis a leginkább befolyásoltak a többi esemény által. 
Mindez azonban csak a közvetlen hatásokat veszi számításba. Már utaltunk rá, 
hogy a közvetett hatások éppoly fontosak lehetnek. Lehetséges, hogy két 
esemény között egy harmadik közvetíti a hatást, de az is lehet, hogy egy egész 
eseménylánc áll kettőjük között. Egy elem által közvetített hatásnak nevezzük,
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ha például Et befolyásolja E2-1, E2 pedig E3-at. Ekkor E, közvetve Er at is 
befolyásolja:

A közvetett hatásokkal együtt megjelennek a visszacsatolási körök is. E4 
például hatással lehet saját magára úgy, hogy £5-öt befolyásolja, ami éppen 
magára E4-re hat. Két elem által közvetített hatásról akkor beszélünk, ha a 
befolyásoló és a befolyásolt esemény között két másik közvetíti a hatást:

Godét” bemutat egy technikát, amelyik alkalmas arra, hogy közvetett hatásokat 
is figyelembe véve tudjuk meghatározni mely események gyakorolják a legtöbb 
hatást. Ehhez olyan kölcsönhatás-mátrixot kell készíteni, ahol a hatásfaktorok 
értéke 1, ha van hatás két tényező között, illetve 0, ha nincs. Az közvetett 
hatások számának megállapításához, a mátrixot hatványozni kell. Három 
eseménynél a mátrix négyzetre emelésével a következőképp számítható az egy 
elem által közvetített hatások száma:
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X

A szürkével jelölt A223 cella azoknak a hatásoknak a számát mutatja, amelyet az 
E2 esemény gyakorol az E3-ra úgy, hogy azt egy harmadik esemény közvetíti. 
Ilyen, amikor E2 hatást gyakorol Er re, E, pedig E3-ra. Elvileg lehetőség van rá, 
hogy egy esemény saját magát is befolyásolja. Ez akkor lehet logikus, ha az 
adott eseményt különböző időszakokban értelmezünk, és ha bekövetkezik az 
egyik időszakban, az önmagában növeli, vagy csökkenti az esélyét annak, hogy 
egy későbbi időszakban is bekövetkezzék. A teljesség miatt ezért itt azt is 
számba kell vennünk, amikor például Ei saját magát is befolyásolja, és E3-at is:

A
a u a i 2 a n

^21 &22 &23

a 3 i &32 &33

A2

A223
&11 ai2 an
a2i a22 a23
a3i S32 a33

A mátrix műveletből adódóan, A223 értéke a következőképp alakul:

A23 =  a 2\ ' a 13 +  a n  ’ a 23 +  fl23 ’ a 33

Miután az atJ hatásfaktorok értéke 1 ha van közvetlen hatás és 0, ha nincs, az 
a2IaI3 szorzat értéke csakis akkor lesz 1, ha az E2 esemeny hat Er re és E, hat 
Er ra. Minden más esetben az érték 0. A következő tag esetében hasonlót 
mondhatunk, a szorzat értéke csak akkor lesz 1, ha £ 2 hat saját magára, és Er ra 
is Minden más esetben az érték 0. A négyzetre emeléssel tehát nem csinálunk 
mást, mint összeadjuk a két adott esemény között egy elem által közvetített 
hatásokat. A mátrix további hatványozásával megnézzük, hogy az egy elem 
által közvetített hatásokat továbbítja-e egy következő elem, amivel eljutunk a 
két elem által közvetített hatásokhoz, és így tovább. Három eseménynél, az A323 
az E2 közvetett hatásainak a számát mutatja, amelyeket Er ra gyakorol két elem 
közvetítésével. Értékét a következőképp számítjuk:

A23 =  A | i  ■ ö l 3 +  A I2  • 023 +  A 23 ■ a 33
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Ha az Ei és az E3 között van direkt kapcsolat, az összeg első tagja megmutatja, 
hány olyan hatás van, amit E2 gyakorol Er re egy elem közvetítésével, és amiket 
Ei aztán közvetít az Er al fennálló direkt kapcsolata alapján. Másképpen 
fogalmazva az első tag azokat a hatásokat mutatja, amelyek ^-bő l indulnak, és 
valamelyik esemény plusz Et közvetítésével E3-at befolyásolják, azaz két elem 
közvetíti őket. Ha £/ és E2 között nincs direkt kapcsolat, a közvetítés nem 
folytatódik és a szorzat értéke is 0. Az összeg második tagja azokat a hatásokat 
összegzi, amelyeken keresztül E2 saját magára gyakorol hatást, majd E2-bői 
továbbindulva befolyásolják E3-at. Végezetül, a harmadik tag azokat a hatásokat 
összegzi, amelyeket E2 gyakorol egy elem közvetítésével E3-ra, majd 
továbbgyűrűznek, ha E3 saját magára is hatást gyakorol. A mátrix további 
hatványozásával azt vizsgáljuk, továbbgyűrűznek-e a három, négy stb. elem 
által közvetített hatások. A közvetlen és a közvetett hatások összesítésével 
pontos képet nyerhetünk arról, hogy egy-egy elem hány másikat befolyásol.

A kölcsönhatás-elemzés a fentiek mellett kiválóan alkalmas különböző 
szimulációk, érzékenységvizsgálatok elvégzésére. A szimuláció során 
változtathatjuk az események bekövetkezési valószínűségére vagy a 
kapcsolatok erősségére vonatkozó kiinduló értékeket. A modell futtatásával így 
például láthatóvá válik, hogy bizonyos események bekövetkezése hogyan 
befolyásolja az egész terület jövőjét.

2-5. illusztráció: A kölcsönhatás-elemzés alkalmazása a kapcsolatok 
kimutatására

Egy Heijden3 által bemutatott példában, egy régió stabilitását egy szakértői 
csoport a következő tényezőktől tette függővé:
• mennyire elnyomó az állam,
• mennyire elterjedtek az erőszakos cselekmények,
• milyen a jövedelemszint,
• hogyan alakul a tőkebefektetés,
• milyen mértékű tőkekivonás áll ezzel szemben,
• milyen a gazdaság teljesítménye,
• mekkora az adott régió médialefedettsége.

A szakértők a következő összefüggéseket találták az egyes tényezők között:_____
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Média
Tőke- Tőke-

befektetés Gazdaság összesen

1 1

1 1
1 1 1 3

1 1
1 1
1 1

1 1

Az áldozatok az erőszakos cselekmények áldozatainak számát jelentik, így 
az erőszak elteljedtségére utalnak. Ha összegezzük a közvetlen kapcsolatokat 
azt mondhatjuk, hogy az erőszak szintje ami leginkább befolyásolja a rendszert, 
hiszen ez három másik tényezőre is hatással van. Az összes többi faktort 
egyenrangúnak tekinthetjük abban az értelemben, hogy mindössze egy-egy 
másik tényezőt befolyásolnak. Nézzük mi történik, ha figyelembe vesszük a 
közvetett hatásokat is:

A direkt-, és az 1-5 elem közvetítésével gyakorolt indirekt hatások összesítése
Média Elnyomás Áldozatok Jövedelem kivonás befektetés Gazdaság összesen

Áldozatok
Jövedelem

Tőkekivonás
Tőkebefektetés

Gazdaság

1 2 4 2 2 2 2 15

2 1 2 2 1 1 2 11

2 4 3 2 4 4 4 23
1 2 4 2 2 2 2 15
1 1 1 1 1 1 3 9
1 1 1 1 1 1 3 9

1 1 2 3 1 1 2 11

Láthatjuk hogy ha a közvetlen hatásokhoz hozzáadjuk azokat, amelyek egy, 
két három öt elem közvetítésével jelentkeznek, a sorrend módosul. Még 
mindig állíthatjuk, hogy az erőszak szintje befolyásolja leginkább a rendszert. A 
többi faktor esetében azonban már nincs egyenlőség. A médialefedettség és a 
jövedelem is nagyobb szerephez jut, mint a többi tényező._________ _

, x ^mniárióra való alkalmazása jól szemléltethető a 
A kölcsönhatás-elemzes s módszer nem eseményekkel, hanem
Kané12 által kidolgozott * * n ^ & * £  értéke a 0 és az j közé esik.
olyan trendváltozókka o g  ^  üyenek döször transzformálni kell őket. A 
Amennyiben a vizsgá mil értéket vesznek fel a változók, ha
szakértőknek meg ke b ’Ezután változó-páronként meghatározzák a 
semmi nem befolya j A negatív előjel úgynevezett gátló hatást
kölcsönhatásokat egy l* • 1 értékének elmozdulása a befolyásolt tényező

T í le n t e í s  irányú elmozdulását indukálja. A magasabb pozitív, illetve 
értékének ellente y & szorosabb kapCsolatokat jelölik. Ennek
alacsonyabb nega ^  hatást jelöl, a 3 egy erős támogató hatást, a -2
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egy közepesen erős gátló hatást, és így tovább. A változók kezdeti értékei az idő 
előre haladtával az alábbi formula szerint módosulnak:

xt (t + A t) = x t (t)k‘ 
és

ahol:

M O  =

1 + 0.5Ar^ (jör. | -  atJ 
_______ M________

l + 0 .5 A ^ m  + «,
i=1

k
k

TV, a változók száma,
Xj a befolyásolt, Xj a befolyásoló változót jelöli, i,j = 1,2,...,TV és 0< x„ Xj< 1 
t az időtényező, és t>0
(Xjj a befolyásoló erő skálán kifejezett értéke. Ha a két trend között nincs 
kapcsolat a,j=0

A szimuláció során bármelyik trend kezdeti értékét, vagy a trendek közötti 
kapcsolatok bármelyikét meg lehet változtatni.

2-6. illusztráció: Szimuláció kölcsönhatás-elemzéssel

Kané a modell működését az autók a városi közlekedésben betöltött szerepének 
elemzésével illusztrálja. A kérdés vizsgálatához az alábbi öt változót különíti el:

Költség:
viszonyítva
Komfort:
Szabadság:
Sebesség:

az autóhasználat észlelt költségei a jövedelemhez

az autó által nyújtott komfort szintje 
időzítés lehetősége az indulás és az érkezés tekintetében 
a sebesség, amellyel eljutunk egy véletlenszerűen 
kiválasztott pontból egy másik véletlenszerűen 
kiválasztott pontba

Autóhasználat: autóhasználat az összes közlekedési eszközhöz viszonyítva

Az egyes változók, a többitől független kezdeti értékeit a szakértők a 
következőkre becsülték:

Költség = 0,5
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Komfort = 0,7
Szabadság = 0,3
Sebesség= 0,5
Autóhasználat = 0,5

A kapcsolatokat tartalmazó kölcsönhatás-mátrix a következő:

Költség Autó
használat

Komfort Szabadság Sebesség

Költség 0 2 1 1 1

Autó-
használat -2 1 -2 -3 -3

Komfort 2 2 0 0 0

Szabadság 1 2 0 0 1

Sebesség 1 2 0 0 0

Külvilág -1 1 1 2 2

Az öt változó mellé hatodiknak betették a „külvilágot” is. Ez olyan hatásokat 
reprezentál, amik nem jelennek meg egyik trendváltozóban sem. A kiinduló 
helyzetben ez elsősorban gyorsforgalmi utak építését jelenti, ami gyorsítja és 
relatíve olcsóbbá teszi a közlekedést.

Ha figyelembe vesszük a kölcsönhatásokat, a trendek a következőképp 
alakulnak:
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—•—Költség

Láthatjuk, hogy az autóhasználat növekszik és ez mind a komfort, mind a 
szabadság enyhe csökkenésével jár. Vizsgáljuk most meg, mi történik, ha a 
kormányzat az autóhasználat visszaszorítását tűzi ki célul, és ezt a célt a 
gépjárművek beszerzéséhez köthető adók drasztikus emelésével kívánja elérni. 
Modellünkben az ilyen politikát úgy tudjuk megjeleníteni, hogy a külvilág és a 
költség közötti kapcsolatot -1 érték helyett +9-re állítjuk. Az eredmény a 
következő:
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—♦—Költség

Egyértelműen látszik, hogy a beszerzési költségek növelése minimálisan fékezi 
az autóhasználat növekedését (a bemutatott összefüggésrendszerben). A 
sebesség ugyanakkor valamivel jobban növekszik, ami a torlódások 
csökkenésének az eredménye. A kormány ezért dönthet úgy, hogy az 
autóhasználat költségeit is emeli, amit a parkolási díjak emelésével, az 
üzemanyag adóztatásával érhet el. Ennek megjelenítésére a modellben a költség 
és használat közötti kapcsolat erősségét -9 értékre változtattuk, amellett, hogy 
fenntartottuk a 9-es kapcsolati erősséget a külvilág és a költség között. Az 
eredmény kedvezőbb, mint az előbb:
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Láthatjuk, hogy ez a politika visszaveti az autóhasználat növekedését.

Forrás: Kané, J.: A primer fór a new cross-impact language-KSIM, 
Technological Forecasting and Social Change, 1972, Vol. 4, 129-142

Összefoglalva, a kölcsönhatás-elemzés technikáit használhatjuk arra, hogy az 
egyes események valószínűségébe vagy trendek értékébe beszámítsuk a 
tényezőt érő közvetlen és közvetett hatásokat. Használhatjuk arra is, hogy 
felderítsük, mely tényezők hatnak leginkább a vizsgált területre azáltal, hogy a 
legtöbb elemet befolyásolják. Végezetül a kezdeti értékek változtatásával 
szimulálhatjuk az adott terület fejlődésének különböző lehetőségeit. A 
kölcsönhatás-elemzést elsősorban olyan komplex környezet esetén célszerű 
alkalmaznunk, ahol a kapcsolatok száma olyan nagy, amit már nem lehet 
intuitív módszerrel kezelni. Láthattuk azt is, hogy a kölcsönhatás-elemzés képes 
kezelni a visszacsatolási köröket, így nem kényszerülünk arra, hogy a vizsgált 
terület elemeit függő és független változókkal jelenítsük meg. Mindez újabb 
könnyebbség, ha komplex környezetet kell elemeznünk. Folyamatában, a 
kölcsönhatás-elemzést a következőképp tudjuk használni a 
környezetelemzésben: 1

1. Azonosítjuk a vállalat számára sikert vagy kudarcot hozó tényezőket.
2. Azonosítjuk a tényezők között páronként fennálló kölcsönhatásokat.
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3. A kölcsönhatás mátrix segítségével feltérképezzük, mely tényezők 
gyakorolják a legtöbb közvetlen és közvetett befolyást a környezetre.

4. A tényezők jövőjére eseményeket (KSIM technika alkalmazása esetén 0 
és 1 értékek közé transzformálható trendeket) határozunk meg.

5. A kölcsönhatás-elemzés technikáját alkalmazva megvizsgáljuk, hogyan 
alakulnak a tényezők, ha figyelembe vesszük a közöttük fennálló 
kapcsolatokat.

6. Ha a leginkább befolyásoló tényezők jövője bizonytalan, szimulációt 
végzünk az egyes fejlődési lehetőségeik következményeinek 
vizsgálatára.

7. A vizsgálat alapján azonosítjuk a környezetben rejlő lehetőségeket és 
fenyegetéseket.

2.6. A jövő feltérképezése szcenáriókkal
A „szcenárió” kifejezés magyarul forgatókönyvet jelent. Esetünkben arra utal, 
hogy a jövő nincs eleve elrendelve, semmi nincs megírva a „Nagykönyvben”. 
Az, hogy egy adott ország, régió, iparág, piac jövője hogyan alakul, 
nagymértékben függ attól, milyen döntéseket hoznak, és hogyan cselekednek az 
adott terület szereplői. A politikára, az iparágra vagy egy adott piacra ilyenkor 
úgy tekintünk mit egy .játéktérre” ahol a fejlődés attól függ, kik és milyen 
mértékben kooperálnak egymással, kik dolgoznak egymás ellen, mennyiben 
érvényesül a lobbi és így tovább. A szereplők döntéseit nagymértékben 
meghatározza, hogy miként vélekednek a többiekről, milyen várakozásaik 
vannak azok viselkedését illetően. A döntésekben számos olyan kvalitatív elem 
van, amelyet nem tudunk modellezni. Emellett lehetséges, hogy néhány 
szereplő elhagyja a .játékteret” és az is, hogy újak csatlakoznak. Mindez 
kiszámíthatatlanná teszi a jövőt. Nem tudunk előrejelzéseket végezni, 
mindössze azonosítani tudunk olyan lehetséges fejlődési irányokat, amelyek 
érdemben különböznek egymástól. A szcenáriók ezeket az irányokat tárják fel. 
Szerepüket Amara és Lipinski5 egy földrajzi analógiával szemléltetik (2-6. 
ábra).

Képzeljük el, hogy egy olyan területen kell áthaladnunk, amelyet egyáltalán 
nem ismerünk. Nem tudjuk, hogy vannak-e rajta magas hegyek, mocsaras 
területek, erdőségek, tavak kiszáradt síkságok. Mégis, döntenünk kell, milyen 
felszerelést vigyünk magunkkal. A legtöbb, amit tehetünk, hogy feltérképezzük 
az egymástól jellegében eltérő lehetőségeket.
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2-6. ábra: A jövő feltérképezésének területi analógiája

1995

Forrás: Amara, R. -  Lipinski, A.J., Business planning fór an uncertain future, 
Pergamon Press, 1983 42.

Elképzelhető, hogy utunk lankás területen fog vezetni, de az is, hogy magas 
hegyvidékeken kell átkelnünk. Van olyan ösvény, amely erdőn visz keresztül és 
van olyan is, amelyet folyó keresztez. Ha az összes ösvényt egymás mellé 
állítjuk, láthatjuk, hogy rengeteg lehetőségünk van. Nincs ugyanakkor nagy 
különbség a közvetlenül egymás mellett futó ösvények között. Abban vagyunk 
érdekeltek, hogy lássuk, a kiindulópont alapján milyen lényeges különbségek 
képzelhetők el, ha az egyik vagy másik utat választjuk. Fontos az, hogy ki 
tudjunk zárni lehetőségeket, például jó, ha biztosan tudjuk, nem kell mocsaras 
területtel számolnunk. A környezetelemzésnél a szcenáriók ilyen szerepet 
töltenek be. A hegyvidékek jelenthetik a prosperitást, a völgyek a hanyatlást. Ha 
pontos előrejelzést nem is készíthetünk, látnunk kell, hogy milyen lehetőségek 
képzelhetők el, milyen lehetőségek következhetnek logikusan a jelenből. Nem 
az a célunk, hogy meghatározzuk például valamennyi a jövőben lehetséges 
árbevételi értéket, hanem elgondoljuk, milyen lényeges különbségek lehetnek a 
jövőben, amelyek kiemelkedően magas, vagy kiugróan alacsony árbevételhez 
vezethetnek.

A forgatókönyvek a vállalati környezet lehetséges jövőbeli állapotait leíró 
képek, vagy az odavezető utakat leíró történetek lehetnek. A szcenáriók 
alkalmasak arra, hogy összegyüjtsük a különböző jövőképekkel járó 
lehetőségeket és fenyegetéseket. Alkalmazhatók emellett arra is, hogy 
rávilágítsunk egy konkrét stratégia előnyeire és hátrányaira a különböző 
jövőképek esetén. Ezzel lehetővé válik a stratégiai alternatívák 
összehasonlítása13.
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2-7. illusztráció: Szcenáriók a British Airways-nél

A British Airways-nél a kilencvenes években két átfogó szcenáriót dolgoztak ki, 
amelyek a légi közlekedési iparág és piac eltérő fejlődési irányait mutatták be. 
Az egyik, „Új struktúrák” névre keresztelt forgatókönyvben a fejlődés hajtóerőit 
a rend és stabilitás iránti igény, és a hosszú távú gondolkodás határozzák meg. 
A meghatározó politikai értékek belülről vezéreltek, az együttműködés elmélyül 
az EU országok között, az Egyesült Államokban a Clinton nevével fémjelzett 
irányvonal jut érvényre és az ázsiai országok is a politikai biztonságra 
törekednek. Mindez az Európai Unió országainak határozott növekedésével 
ugyanakkor a fejlődő országok relatív lemaradásával jár. A légi közlekedés 
iparágát egy ilyen környezetben a következők jellemzik:
• megszűnik a légitársaságok állami támogatása,
• Európában összeolvadások mennek végbe, vagy vegyes vállalatok jönnek

létre,
• nagy és erős értékesítési hálózatok alakulnak ki,
• magasak a környezetvédelemhez kapcsolódó költségek,
• szerephez jutnak a nagysebességű vasútvonalak és az üzleti utakat kiváltó

videó-konferenciák.

A másik, „Vadkertek” nevű forgatókönyvben a fejlődés hajtóerőit elsősorban 
a piaci tényezők, a verseny és költségek, illetve a piaci rugalmasság kényszere 
határozzák meg. A politikai értékrendben nem rajzolódik ki egységes 
irányvonal. Az Európai Unió kibővül, felbomlanak a tradicionális pártok, és 
szokatlan koalíciók jönnek létre. A fogyasztók és a szavazók ingatagok. A 
fejlett országok gazdaságát felfutási és recessziós időszakok jellemzik, 
ugyanakkor a fejlett gazdaságok gyors növekedésére lehet számítani. A 
légiközlekedés iparágra az alábbiak a jellemzők egy ilyen környezetben:
• a piacok liberalizálódása
• megszűnnek a nemzeti légitársaságok leszállási és felszállási időpontok

kiválasztására vonatkozó előjogai,
• virágoznak a piaci fülkékre pozícionáló vállalatok,
• új légitársaságok lépnek be a piacra és tradicionális vállalatok távoznak

onnét,
• átalakulnak a szövetségek,
• piaci magatartás a domináns.

A már kidolgozott stratégiai irányokat értékelték a két forgatókönyv alapján. 
Emellett, kidolgoztak kimondottan az egyes forgatókönyvekre irányuló 
stratégiai változatokat is, és ezeket is értékelték a másik forgatókönyv alapján.
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Vadkertek 
- érték

Új struktúrák - érték

Az értékelő táblázatban a A szimbólum a „Új struktúrák” forgatókönyvre 
kidolgozott stratégiákat jelöli. Láthatjuk, hogy három változat a Vadkertek 
szcenárióban is jól teljesít. A 0 szimbólum jelöli a „Vadkertek” forgatókönyvre 
kidolgozott stratégia változatokat. Kettő kivételével ezek a változatok értékesek 
maradnak akkor is, ha történetesen az Új struktúrák szcenárió vagy egy ahhoz j 
hasonló következik be. A o szimbólummal a már korábban kidolgozott í 
stratégiákat jelölve látható, egy-egy olyan változat van, amelyik csak az egyik j 
forgatókönyv esetén teljesít jól.

Forrás: Moyer, K, Scenario planning at British Airways-a case study, Long \ 
rangé planning, 1996April, 172-181.___________________ I

A forgatókönyvek készítésére sokféle technika létezik. Tulajdonképpen már 
akkor is szcenáriókat állítunk elő, ha egy modellt különböző input-adatokkal 
futtatunk. Alkalmasak ezért a forgatókönyvek készítésére a kölcsönhatás
elemzési technikák is, mindemellett léteznek kimondottan forgatókönyvek 
előállítására kidolgozott, műhelymunka jellegű intuitív technikák. A 
különbözőségek ellenére valamennyi technika illeszkedik a szcenáriókészítés 
általános folyamatába, ahol a következő lépések követik egymást:

1. A vizsgált terület meghatározása. Ennek a szakasznak az a célja, hogy 
azonosítsuk a tényezőket, amelyek minőségében eltérő jövő változatokat 
eredményeznek.

2. A terület elemeinek és kapcsolatrendszerének elemzése. Ebben a 
szakaszban a rendelkezésünkre álló adatokból megpróbáljuk 
feltérképezni a tényezők közötti összefüggéseket, kölcsönhatásokat. Az 
eredmény több szempontból is hasznosul. Egyrészt felvázolható a
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rendszer kiinduló állapota, és a továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy erről 
az alapról milyen fejlődési irányokra van lehetőség. Másrészt itt 
történik meg a vizsgált terület körülhatárolása, amely során eldöntjük, 
hogy mely tényezőket tekintjük rendszeren belülinek, és melyeket 
tekintünk „külvilágként” azaz a rendszerre ható, de abba szervesen nem 
foglalt elemnek. Harmadrészt ennek a lépésnek az eredményeként 
meghatározhatók azok a tényezők, amelyek befolyása relatíve nagy az 
egész területre, miközben jövőbeli alakulásuk bizonytalan, így a terület 
egymástól lényegesen eltérő jövőbeli állapotait eredményezhetik.

3. Az adatok konvertálása a forgatókönyvek generálásához használt 
technika igényei szerint.

4. A forgatókönyvek generálása. Ez a szakasz az úgynevezett „nyers” 
forgatókönyveket állítja elő. Ezek a szcenáriók a fejlődési folyamatok 
olyan vázlatos megjelenítései, amelyek tükrözik az egyes változatok 
logikáját és a fejlődési folyamat fő elemeit. A stratégiaalkotás során 
nem feltétlenül ezekre vagyunk kíváncsiak, ugyanakkor ezek a 
forgatókönyvek állnak a minket érdeklő tényezők jövőjének alakulása 
mögött.

5. A szcenáriók konzisztenciájának tesztelése. Ebben a szakaszban a 
„nyers” forgatókönyvek konzisztenciáját teszteljük, nevezetesen azt, 
hogy van-e esély a felvázolt fejlődési irányra, logikusan következik-e az 
a terület múltbeli és jelenbeli állapotából, nincsenek-e olyan 
érdekcsoportok, amelyek meghiúsíthatják a fejlődés e verzióját.

6. A forgatókönyvek megfogalmazása a felhasználási célnak megfelelően.

A környezetelemzést akkor érdemes szcenáriókra alapoznunk, ha a terület 
komplexitása és dinamizmusa miatt nem tudunk egyetlen, egyértelmű fejlődési 
irányt elképzelni, hanem több, egymástól minőségében eltérő jövőkép egyaránt 
logikus lehet.

Láthatjuk, hogy a bemutatott módszerek eltérően hasznosulnak, ha a vizsgált 
környezet stabil vagy dinamikus, egyszerű vagy komplex. A 2-7. ábra azt 
mutatja be, hogy az adott környezeti jellemzők esetén melyik módszert célszerű 
alkalmaznunk.
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2-7. ábra: A környezetelemzés módszerei a terület dinamizmusának és 
komplexitásának függvényében

Alacsony

kölcsönhatás-
lemzcs

J Dinamizmus

Alacsony

Magas

Komplexitás

Ha a vizsgált terület elemei közötti kölcsönhatások kevésbé számottevők, és 
nem kell számolnunk új meghatározó elemek belépésével vagy a régebbiek 
negligálódásával, jól alkalmazható a trendszámításokkal kombinált STEP 
analízis. Ha a kapcsolatok előtérbe kerülnek, de még mindig nem kell 
számítanunk lényeges strukturális változásokra a jövőben, célszerű 
ökonometriai modelleket, illetve nehezen számszerűsíthető kapcsolatok esetén a 
jéghegy-modellt választanunk. Ha a kapcsolatok nem jutnak meghatározó 
szerephez, de a területen kvalitatív változások mehetnek végbe, a Delphi 
technika alkalmazása lehet a leghatékonyabb. Amennyiben a dinamizmus 
mellett a kapcsolatok is szerephez jutnak a kölcsönhatás-elemzés és a 
szcenáriók használhatóbb eredményt adnak, mint a többi módszer.

2.7. Az iparág elemzése Porter modellje alapján
Michael Porter nagysikerű könyvében, a „Versenystratégiában" külön fejezetet 
szentel az iparág strukturális elemzésének módszerére14. Ezt az elemzést azért
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célszerű elvégezni, mert rávilágít iparágban folyó verseny élességére és 
jellegére. Mindez nagymértékben meghatározza, milyen kihívásokkal kell 
szembenéznie a szervezetnek, ha fenn szeretné tartani a versenypozícióját egy 
adott piacon, reagálni szeretne a versenytársak lépéseire, vagy éppenséggel egy 
űj iparágba szeretne belépni. A 2-8. ábra az iparági versenyt meghatározó 
tényezőket foglalja össze.

2-8. ábra: Az iparági versenyt meghatározó erők

Helyettesítő
termékek

Új belépők 
fenyegetése

Forrás: Porter, M.E: Verseny stratégia, Akadémiai Kiadó, 1993 26.

Vevők
alkupozíciója

Szállítók
alkupozíciója

Helyettesítő
termékek

fenyegetése

Úi belépők

A verseny élességét és jellegét meghatározza, mennyire erős az új belépők 
fenyegetése. Ha egy iparág jól prosperál, vonzó lesz azok számára, akik eddig 
kimaradtak az üzletből. Néhányuk dönthet úgy, hogy belép az adott üzletágba, 
ők a lehetséges belépők. Különösen veszélyesek, ha jelentős kapacitásaik 
vannak, tőkeerősek és le tudják tömi az árakat abból a célból, hogy 
piacrészesedéshez jussanak. A lehetséges belépőkkel szemben a belépési 
korlátok védenek. Ezek Porter szerint hat fő tényezőből származhatnak:
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A gazdaságos sorozatnagyság. Minden termelési folyamatra jellemző egy olyan 
kibocsátási mennyiség, ahol az egységköltség a legalacsonyabb. Ha az optimális 
költségszint eléréséhez nagy sorozatokat kell gyártani, akkor az elriaszthatja az 
új belépőt. Választhatja ugyanis azt a megoldást, hogy kiépíti a kapacitásait a 
nagy sorozatra, majd a viszonylag nagyszámú árujával megjelenik a piacon 
kockáztatva azt, hogy a bennlévők azonnal reagálnak, és ellentámadást 
indítanak. Választhatja azt is, hogy kisebb sorozattal így kevesebb áruval lép be 
a piacra, amivel elkerülheti, hogy rögtön magára vonja a figyelmet. Ebben az 
esetben azonban költséghátrányban van, hiszen ugyanazt a terméket drágábban 
tudja előállítani, mint a már piacon lévő, gazdaságos sorozatnagysággal termelő 
versenyzők.

A termék-megkülönböztetés. Ez a korlát arra utal, hogy egy adott piac vállalatai 
már kiépíthették imázsukat, hírnévre tettek szert és megvan a lojális fogyasztói 
körük. Az új belépőknek gyakorlatilag el kell csábítani a fogyasztókat, akik 
eddig más vállalatokhoz, más márkákhoz ragaszkodtak. Mindez jelentős 
marketingköltségekkel, márkaépítésre fordított kiadásokkal járhat. Ha a piacon 
lévők fogyasztóinak márkahűsége nagyon magas, az új belépőknek nem érik 
meg azok a kiadások, amelyekkel ezt a hűséget semlegesíteni lehetne.

Tőkeszükséglet. Amennyiben jelentős mennyiségű forrást kell lekötni ahhoz, 
hogy az új belépő megszerezze a szükséges eszközöket, kiépítse a készleteit és 
bevezesse a terméket, a belépő elállhat a szándékától.

Áttérési költség. Ez arra a kiadásra utal, amit a fogyasztónak kell megfizetnie, 
ha egyik termékről áttér a másikra. Ha a mindennapi fogyasztási cikkekre 
gondolunk, az áttérési költségek jelentéktelenek, hiszen minden további nélkül 
megtehetjük, hogy ma ilyen márkájú tejet vásárolunk, holnap meg másmilyent. 
Nehezebb a helyzetünk, ha telefon, tv vagy intemetszolgáltatót váltunk, mert 
ekkor eleshetünk bizonyos, a hűséghez kapcsolódó kedvezményektől. Végül 
gondoljunk bele, ha egy légitársaság a meglévőtől eltérő géptípus mellett dönt, 
teljes készletet kell beszereznie pótalkatrészekből, a szerelőket, pilótákat, 
karbantartókat ki kell képezni az új típus használatára és egyéb járulékos 
kiadásokkal is számolni kell. Ha az ilyen költségek magasak, az új belépőnek 
igencsak alacsonyan kell tartania az árait, hogy el tudja csábítani a már piacon 
lévők fogyasztóit. Mindez elriaszthatja a potenciális belépőket.

A forgalmazási csatornákhoz való hozzájutás. Amennyiben az adott piacon már 
megtelepedett termelők lefoglalják a forgalmazók összes kapacitását, az új 
belépőnek meg kell győzni a kereskedőt, hogy az ő termékével is foglalkozzon. 
Ehhez ösztönzőkre van szüksége, azaz ismét árengedményre vagy más 
promóciós eszközök használatára kényszerül. Mindemellett elképzelhető az is,
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hogy a már piacon lévők olyan szerződésben állnak a kereskedőkkel, ami 
lehetetlenné teszi egy újonnan érkező belépését.

Mérettől független költséghátrányok. A már piacon lévő vállalatokat néhány 
tényező előnyös költségpozícióba juttathatja azokhoz képest, akik csak most 
szándékoznak belépni oda. A kedvező költségpozíciót megragadhatjuk úgy, 
hogy a vállalatnak kevesebbe kerül egy terméket legyártania, azaz kisebb a 
fajlagos költsége, mint a versenytársaknak. Ilyen pozíció adódhat egy speciális 
technológiából vagy know-how-ból, amely védett, így a versenytársak nem 
tudnak hozzáférni. Kedvező költségpozíciót biztosít az is, ha a már piacon lévő 
vállalatok olyan mértékben lekötik a legkedvezőbb árú alapanyagokat és 
alkotóelemeket, hogy az új belépők már csak magasabb áron juthatnak 
hozzájuk. A kormányzati támogatás szintén előnyhöz juttathat az iparágat már 
régóta művelő vállalatokat. Végezetül költségelőnyhöz juttathatja a már 
meggyökeresedett piaci szereplőket a begyakorlási görbéből adódó 
költségelőny. Ezzel az elmélettel később még foglalkozunk.

A belépési korlátok mellett csökkenti az újak megjelenésének esélyét, ha magas 
a várható megtorlás esélye illetve magas a belépéstől elrettentő ár. A várható 
megtorlás a már piacon lévő vállalatok reakciójára utal, ha észlelik, hogy egy új 
versenytárs veszélyezteti pozícióikat. Előfordulhat, hogy látva az új versenytárs 
belépésének lehetőségét, a piacon lévők drasztikusan csökkentik áraikat, vagy 
igyekeznek teljesen lefoglalni a meghatározó értékesítési csatornákat, vagyis 
megpróbálják ellehetetleníteni az új versenyzőt. A belépéstől elrettentő ár az az 
ár, amivel ellensúlyozhatók a belépési korlátokból és a piacon lévők 
viselkedéséből fakadó költségek úgy, hogy az elvárt nyereséghez jut a vállalat. 
Amennyiben ez az ár magasabb, mint a jelenlegi árszint, az újaknak nem éri 
meg belépni a piacra.

Verseny a már piacon lévő vállalatok között

A verseny élességét több olyan tényező is befolyásolja, amelyek a már a piacon 
lévő versenytársakhoz köthetők. Erősebb a verseny, ha sok, vagy nagyjából 
egyformán erős versenytárs áll egymással szemben. Ha sok a versenyző, a piac 
kevésbé átlátható. Mindez arra késztethet egyes vállalatokat, hogy 
megpróbáljanak „észrevétlenül akciózni” ami összességében a versenyt erősíti. 
Az egyforma méretű és erejű vállalatok között is nagyobb az esélye a harcnak, 
mintha lenne néhány domináns, meghatározó cég az iparágban, akik lefektetik a 
szabályokat. Erősíti a verseny intenzitását az is, ha az iparág lassan növekszik. 
Egy gyorsan növekvő piacon elég, ha csak lépést tartunk annak bővülésével, 
impozáns növekedést könyvelhetünk el évről-évre az értékesítésben. Ezzel 
szemben, ha a bővülés lassul, az értékesítés növekedése csak úgy tartható fent,
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ha növeljük a piacrészesedést. Mindez a verseny erősödését vonja maga után. A 
verseny intenzitásához járul hozzá egy iparágban az is, ha az állandó költségek 
aránya magas a költségszerkezetben. Ha a változó költségek képviselnek magas 
arányt, a kapacitások csökkentésével a kiadások is csökkenthetők. A 
mezőgazdaságban és az építőiparban például idényjelleggel foglalkoztatnak 
embereket. Ha csökken az elvégzendő munka, kevesebb szerződést kötnek, 
ezért a kiadások is alacsonyabbak. Az állandó költségek ezzel szemben akkor is 
megmaradnak, ha a kapacitások kihasználatlanok. Az automatizált gyárépületek 
fenntartásának kiadásait akkor is állni kell, ha nem folyik termelés. A piacért 
folytatott harc így erősebb, ha az iparágra a fix költségek magas aránya a 
jellemző, hiszen fedezetet kell teremteni a kiadásokra. Erősíti a versenyt, ha 
nem lehet lényegi különbséget tenni a termékek között, illetve nincsenek áttérési 
költségek. Az előbbi esetben semmi nem indokolja, hogy a vásárlók márkahűek 
legyenek, hiszen többé- kevésbé ugyanazt kapják akkor is, ha márkát váltanak. 
Mindez csábítás a vállalatok számára, hogy az árakkal versenyezve 
megszerezzék egymás vevőit. Az áttérési költségek hiánya is a márkahűséget 
csökkenti, növelve a késztetést a fogyasztók átcsábítására. Erősíti a versenyt az 
is, ha az iparágban jellemzően csak nagy lépésekben lehet bővíteni a 
kapacitásokat. Ekkor a kapacitások lekötésére nagymértékben kell növelni a 
keresletet is, így a verseny fokozódik. Ha a piacon lévő versenytársak 
sokszínűsége a jellemző, nehezen képzelhető el, hogy egy-egy irányadó 
stratégiával fognak versenyezni. Ehelyett a legkülönbözőbb egyéni, egységes 
iparági szabályokhoz nem alkalmazkodó akcióval kell számolnunk, ami 
kiszámíthatatlanabbá teszi a versenyt. A verseny intenzitását erősíti az is, ha a 
vállalatok stratégiai érdekeltsége magas az adott iparágban. Néhány vállalat 
erősen érdekelt lehet abban, hogy az adott iparágban eredményt érjen el. Az 
eredményt még időlegesen sem hajlandók feláldozni, állandó harckészültségben 
vannak. Végezetül Porter a magas kilépési korlátokat említi a versenyt fokozó 
tényezőként. A kilépési korlátok olyan gazdasági, stratégiai és érzelmi 
tényezők, amelyek arra kényszerítik a vállalatot, hogy ne hagyja el az adott 
piacot. Ha ezek a korlátok magasak, olyan vállalatok is az iparágban maradnak, 
amelyek az alacsony megtérülés miatt már kiléptek volna, mi több, hevesen 
fognak harcolni a megtérülés növeléséért. A 2-9. ábra a jövedelmezőséget 
szemlélteti a belépési és kilépési korátok függvényében:
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2-9. ábra: Korlátok és jövedelmezőség

Kilépési korlát

Alacsony Magas

Alacsony
Alacsony, Alacsony,

biztos kockázatos
megtérülés megtérülés

Belépési korlát
■■é

Magas,
Magas, kockázatos ■
biztos megtérülés

megtérülés

Magas :

Forrás: Porter, M.E: Versenystratégia, Akadémiai Kiadó, 1993 42.

Helyettesítő termékek

A helyettesítő termékeket általában más iparágak állítják elő, mindazonáltal 
ezek a termékek képesek ugyanazt az alapfunkciót betölteni. A mozi 
helyettesítő terméke lehet például a DVD, vagy nagy forgalmú városban az 
autóé a kerékpár. A helyettesítő termékek csak az alapfunkciót helyettesítik. 
Más megnézni egy filmet a moziban, mint otthon, más élmény elkerékpározni 
valahova, mint autóval menni. Mégis, a helyettesítő termékek felső határt 
szabnak annak az árnak, amelyet egy iparágban meg lehet állapítani. Sokan 
azért néznek otthon filmet, mert olcsóbb, mint a mozi, az pedig kimondottan 
várospolitika, hogy magas parkolási díjjal, behajtási díjakkal megdrágítják a 
belvárosi autózást, a közlekedés más formái felé terelve a lakosokat. Ha egy 
helyettesítő termék teljesítménye javul, míg az ára változatlan marad, vagy épp 
az ára csökken változatlan teljesítmény mellett, közvetlen fenyegetést jelenthet 
az iparágra. Fontos ezért, hogy foglalkozzunk velük az iparági elemzés során.
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A vevők és a szállítók alkupozíciója

A vevők a verseny alapján kikényszeríthetik az alacsonyabb árakat vagy a 
termékek, szolgáltatások jobb minőségét. Minél magasabb a vevők 
alkupozíciója, annál inkább korlátozzák az iparág jövedelmezőségét. A 
szállítók erős alkupozíciója ugyanezt eredményezi a másik oldalról. Ha erősek, 
el tudják érni, hogy magasabb árat fizessenek termékeikért és szolgáltatásaikért 
az iparág vállalatai. Mindez növeli a költségszintet, ezáltal korlátozza a 
jövedelmezőséget. Egy-egy vevő alkupozíciója Porter szerint erős, ha:

• Koncentráltan vásárol, vagy az eladó értékesítésének nagy hányada 
származik tőle.

• Ha a költségei nagy részét vagy beszerzései nagy hányadát éppen az 
adott eladótól vett áruk adják. Ekkor a vevő árérzékeny, és ha nem 
megfelelő számára az ár mástól szerzi be az árut.

• Az iparág termékei nem differenciáltak. Ebben az esetben a vevő 
könnyen válthat az eladók között.

• A vevők áttérési költségei alacsonyak. Ha nem kerül sokba a termék 
leváltása egy másik márkával, a vevő hűsége csökken.

• A vevők csekély profitot érnek el. Ha egy vállalat profitszintje 
alacsony, előbb-utóbb rákényszerül a költségek csökkentésére. Ennek 
egyik lehetséges módja a beszerzési költségek csökkentése, ami az 
árérzékenység növekedéséhez vezet.

• A vevő képes, vagy képessé válhat arra, hogy maga állítsa elő a 
terméket. Ekkor az integrációval való fenyegetés során engedményeket 
érhet el.

• Az iparág terméke kis szerepet játszik a vevő termékének vagy 
szolgáltatásának a minőségében. Ilyenkor a vevő könnyen válthat 
beszállítót anélkül, hogy kockáztatná a saját minőségét.

• A vevő teljes körű információval rendelkezik. Ebben az esetben 
nagyobb lehetősége van a váltásra, vagy nagyobb engedményeket érhet 
el, mintha csak egy-két vállalatot vagy márkát ismerne.

A szállítók alkupozíciója javarészt az előbbiek tükörképéből származik. Egy- 
egy szállító erős, ha:

1. Kevés vállalat dominál a szállító iparágban, illetve a szállítói iparág 
erősebben koncentrált, mint a vevőé. Ekkor a vevők megosztottabbak, 
amit a szállítók jobban ki tudnak használni áraik vagy minőségi szintjük 
érvényesítésében.

2. Nem fenyeget az a veszély, hogy a vevők áttérnek helyettesítő 
termékekre. Ez csökkenti a vevő lehetőségeit a termék vagy szolgáltatás 
leváltására.
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3. Az iparág nem tartozik szállító jelentős fogyasztói közé. Ebben az 
esetben nem az adott vevő képezi a szállító értékesítésének jelentős 
részét ezért az alkupozíciója gyengébb.

4. A termék vagy szolgáltatás egy fontos alkotóeleme származik a 
szállítótól. Ekkor az alkotóelem minősége jelentősen befolyásolja a 
vevő termékének vagy szolgáltatásának minőségét, ezért kockázatosabb 
számára a szállító leváltása.

5. A szállító képes, vagy képessé válhat a vevő termékének előállítására. 
Az integrációval való fenyegetéssel itt is engedményeket lehet elérni.

Összefoglalva, az iparág elemzése során a következőket célszerű vizsgálnunk:
• Adódik-e a jövőben lehetőség egy új iparágba való belépésre?
• Lesz-e lehetőség a jövőben arra, hogy egy iparág termékének 

helyettesítőjeként lépjünk elő?
• Csökkenthető-e a verseny az iparágunkban?
• Adódik-e lehetőség a belépési korlátok emelésére?
• Csökkenthető-e a jövőben vevőink és szállítóink alkupozíciója, illetve 

növelhető-e sajátunk?
• Fenyeget-e új belépők veszélye a jövőben?
• Juthatnak-e a helyettesítő termékek meghatározó szerephez a jövőben?
• Fenyeget-e annak a veszélye, hogy a verseny erősödik az iparágban?
• Stabilak maradnak-e a belépési korlátok a jövőben, vagy csökkenni 

fognak?
• Fenyeget-e annak a veszélye, hogy vevőink vagy szállítóink 

alkupozíciója növekszik, illetve a miénk csökken?

2.8. Az iparág fejlődési szakaszaiból származó jellemzők 
vizsgálata

Egy iparág fejlődése általánosságban jellemezhető az iparági életgörbe egyes 
szakaszaival15. Az iparág életgörbéje ugyanazon az elven alapul, mint a 
marketing területen népszerű termékéletciklus-elmélet, csak az összefüggések 
itt nem egy-egy termékre, hanem az egész iparágra vonatkoznak. Ahogy egy 
iparág „öregszik” a forgalom változása eltérő ütemű (2-10. ábra).
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2-10. ábra: Az iparág életgörbéje

Amint azt az ábrán láthatjuk, az elmélet szerint, ha új iparág jön létre az 
értékesítés egy ideig lassan növekszik. Ezt az intervallumot nevezzük a 
bevezetés szakaszának. Ha az iparág termékeit elfogadják, a növekedés szakasza 
következik. Itt a kereslet gyors bővülése a jellemző, a termékeket már nemcsak 
a kísérletező kedvű fogyasztók vásárolják, hanem használata általánossá válik. 
Elég, ha csak a mobiltelefon-használat elterjedésére gondolunk hazánkban. Ma 
már teljesen általános hogy mobiltelefonon kommunikálunk, szinte senkit nem 
tudunk említeni ismerőseink közül, akinek nincs ilyen készüléke. A 90-es évek 
közepén azonban ez egyáltalán nem volt így. A mobil-szolgáltatásokat csak egy 
szükebb réteg vette igénybe, az átlagember egyfajta hóbortnak, rétegdivatnak 
tekintette és néha negatívan viszonyult hozzá és fogyasztóihoz. Az érettség 
szakaszában a forgalom magas, de már csak lassan növekszik tovább. Ekkorra 
már ismertek és elfogadottak az iparág termékei, aki használni tudja őket, annak 
már többnyire van, ezért csak lassan növekszik a kereslet. Végül elkövetkezik a 
hanyatlás időszaka, a termékek elavulttá válnak és a kereslet csökkenni kezd.
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Porter az iparági életgörbe egyes szakaszaiból kiindulva, ha azokat nem is teljes 
mértékben követve, felvázolja a fejlődésből adódó strukturális jellemzőket. A 
keletkező iparágakat általában a technológiai bizonytalanság jellemzi. Ekkor 
még nem látható előre melyik konstrukció fogja a termékek standardját 
jelenteni, illetve milyen technológiát fognak használni azok előállítására. Az 
„okos telefonok” (smart phone) esetében, amelyek egyesítik a kézi 
számítógépet és a mobiltelefont, különböző termékek versenyeznek egymással, 
különböző operációs rendszerekkel, és egymással nem kompatibilis 
alkalmazásokkal. A technológiai bizonytalanság mellett a másik jellemző a 
stratégiai bizonytalanság. Amikor a termékkör még csak újdonság, nem lehet 
tudni például azt, hogy az alacsonyabb árra, vagy a magasabb minőségre 
érdemes-e koncentrálni. Nem lehet előre tudni, hogy a fogyasztók különböző 
csoportjai egymástól nagymértékben eltérő terméktípusokat fognak-e igényelni, 
vagy megelégszenek néhány egymáshoz hasonló változattal. A keletkező 
iparágakat általában a költségek magas szintje jellemzi. A kiadások az idő előre 
haladtával ugyanakkor gyorsan csökkennek. Ez azért van, mert kezdetben még 
nem lehet a tapasztalatokra alapozni a termelésben, az alkalmazottak 
ugyanakkor idővel rutinosabbá válnak, a technológia, az üzemek elrendezése, a 
logisztikai funkció tökéletesíthető, ami a fajlagos költségek csökkenéséhez 
vezet. Jellemzők lehetnek a kezdeti szakaszra a vállalatembriók és a kiszakadó 
vállalkozások is. A stratégiai és technológiai bizonytalanság gyakran nem 
kedvez a már meggyökeresedett vállalatoknak. A tapasztalatokkal rendelkező 
alkalmazottaik és más vállalkozó szellemű emberek azonban elég fantáziát 
láthatnak az új lehetőségben ahhoz, hogy megvalósítsák ötleteiket, és magasabb 
tulajdonosi jövedelmet reméljenek a felfutástól, mint amit fizetésként korábban 
kaptak. Fontos hangsúlyozni az először vásárlók szerepét a keletkező 
iparágakban. Az először vásárlók azok a fogyasztók, akik fogékonyak az 
újdonságok iránt és hajlandóak pénzt áldozni valami olyasminek a 
kipróbálására, ami korábban nem volt kapható a piacon. Többségünk általában 
olyan terméket vásárol, amiről már tudjuk, hogy hasznos, tudjuk hogy 
másoknak is bevált. Mindezért az először vásárlók csoportja egy relatíve szűk 
réteg a potenciális piachoz viszonyítva. A keletkező iparágakban tevékenykedő 
vállalatoknak tisztában kell lenniük azzal, hogy kezdetben jóval kevesebben 
fogják vásárolni a terméket, mint azt az alapján gondolnák, hogy ki tudja és 
akarja majd használni. Magasak lesznek azok a marketingköltségek is, amiket 
abból a célból kell elkölteni, hogy az „átlagfogyasztót” is meggyőzzük az új 
termék hasznosságáról. Mint azt láthatjuk, a keletkező iparágban számos 
gonddal kell szembenézni, és nagyon sok a bizonytalanság. Ez az oka annak, 
hogy ebben a szakaszban a vállalatok inkább a napi működésre és a rövidtávon 
jelentkező problémákra koncentrálnak, a hosszabb távú gondolkodás háttérbe 
szorul. A keletkező iparágak gyakran olyan társadalmi szükségleteket is 
kielégítenek, amelyekre korábban nem volt lehetőség. Ezért előfordulhat, hogy
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az állam támogatja az életgörbe kezdeti szakaszában lévő vállalkozásokat. 
Számos kormány indít programokat az internethasználat elterjesztésére, a 
hálózatok kiterjesztésére, ami végső soron a szolgáltatóknak kedvez. Kicsit több 
mint száz évvel ezelőtt ugyanilyen forradalmi újdonságnak számított az 
elektromosság alkalmazása a világításban, közlekedésben és termelésben. 
Manapság már nevetséges lenne, ha az állam az elektromos áram használatát 
ösztönözné, vagy pusztán azért támogatna valakit, mert áramot termel.

Ahogy az iparág az érettség felé halad, a piaci kereslet növekedése lassul, és 
egyre élesebbé válik a verseny. A vevők számára már nem új a termék, 
tapasztalatot szereztek róla. Már nem az a kérdés, hogy vegyünk-e ilyen 
terméket, hanem az, hogy melyik márkát. Az élesebb verseny miatt a hangsúly a 
költségpozícióra és a vevőnek nyújtott értékre helyeződik. Szerephez jut a 
vevőszolgálat. Az érettség felé haladva már nehezebben jönnek létre új 
termékek, a hangsúly inkább az előállítást technológiáján van. A verseny 
élesedésével csökken az iparági profit is. A márkakereskedők hatalma viszont 
növekszik, hiszen növekszik az igény a versenytársak fogyasztóinak 
elcsábítására és a saját fogyasztóink lojalitásának megőrzésére. A lassuló 
növekedés miatt a vállalatoknak meg kell fontolni milyen mértékű kapacitás- és 
létszámbővítést hajtanak végre. Ez gyakran nem könnyű feladat, hiszen a múlt 
gyors növekedési tapasztalatai után bele kell nyugodni a növekedés 
lelassulásába, ahelyett, hogy a korábbi trendeken alapuló álmokat űznénk. Az 
érettség felé közeledve át kell gondolni az egyes vállalati funkciók működését is. 
Eddig a fő feladatuk az volt, hogy lépést tartsanak a gyors növekedéssel, ezzel 
szemben most a költséghatékonyság kerül az első helyre.

Ha az iparág végighalad az életgörbén, előbb utóbb elkövetkezik a hanyatlás 
időszaka. Elsőre azt gondolnánk, ha észleljük a hanyatlást, azonnal át kell 
lépnünk egy másik, prosperáló iparágba. Pedig ez nincs mindig így. Először is 
nem könnyű rögtön észrevenni, ha egy iparág hanyatlani kezd. A kereslet 
bizonytalanná válik, csökkenhet egy ideig, majd megint növekedhet, és ezek az 
átmeneti időszakok követhetik egymást egy darabig. Ha a hanyatlás 
nyilvánvalóvá válik, néhány versenyző előbb-utóbb megkezdi kivonni a 
kapacitásait. A többiek számára viszont ez átmenetileg fellendüléshez is 
vezethet, hiszen lecsaphatnak a kivonulók fogyasztóira. Az azonnali, 
reflexszerű visszavonulás helyett ezért érdemes elgondolkodni a kivonulás 
időzítésén. A versenytársak viselkedése mellett két fontos tényező is szerepet 
játszik az időzítésben. Az egyik a megmaradó keresleti zugok természete. Ha a 
teljes piacon csökken is a kereslet, valószínű maradnak olyan fogyasztói 
csoportok, piaci fülkék, ahol a jövőben is igénylik a terméket vagy a 
szolgáltatást. Néhány rendező például napjainkban is forgat fekete-fehér filmet, 
holott ez a technológia csaknem teljesen megszűnt az átlagos filmek
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tekintetében. Ha a megmaradó keresleti zugok profitabilitása magas, 
feltételezhetően erős lesz a verseny ezek megszerzéséért. A másik fontos 
tényezőt a kilépési korlátok jelentik. Minél magasabbak ezek a korlátok, annál 
erősebb lesz a vállalatok között a verseny a megmaradó piacokért.

Az elemzés során meg kell állapítanunk, melyik fejlődési szakaszban van az 
iparág, amelyikhez az adott termék vagy szolgáltatás tartozik. Ezután 
azonosíthatjuk a szakasz jellemzőiből és a konkrét szituációból adódó 
lehetőségeket és fenyegetéseket.

2.9. A stratégiai csoport elemzése
Az előző pontban az iparág elemzéséről beszéltünk anélkül, hogy az iparágat 
pontosabban meghatároztuk volna. Még az elemzés előtt fel kell tennünk a 
kérdést, hol húzzuk meg a piaci határokat, kiket tekintsünk versenytársaknak, 
potenciális belépőknek. Mindez meghatározza a szállítók és a fogyasztók körét 
is A piacok körülhatárolásában, az iparág feltérképezésében nyújt segítséget a 
stratégiai csoportok koncepciója. Egy stratégiai csoport azokat a vállalatokat 
foglalja magában, amelyek hasonló stratégiai jellemzőkkel, hasonló stratégiával 
vagy hasonló alapokon versenyeznek15. A stratégiai csoportok azonosításához 
az adott iparágban meghatározó jellegzetességeket érdemes alapul venni. 
Ilyeneket sorol fel a 2-11. ábra.

A jellemzők közül ki tudjuk választani azokat, amelyek alapján csoportok 
képezhetők az iparág vállalataiból. Ha például a földrajzi lefedettséget és a 
marketing alkalmazásának a fokát választjuk, a hazai söriparban legalább négy 
stratégiai csoportot tudunk elkülöníteni (2-8. illusztráció). Ennek alapján 
láthatóvá válik kik a közvetlen versenytársak, milyen jellegű a verseny -ha 
egyáltalán van-, a csoportok között. Láthatjuk, melyik irányba van lehetőség az 
elmozdulásra, és honnan kell új belépők fenyegetésével számolnunk. 
Azonosíthatók a csoportok fő vásárlói és szállítói is.
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2-11. ábra: A stratégiai csoportok azonosításához használható jellemzők

• A termékek vagy szolgáltatások sokfélesége
• A földrajzi lefedettség kiterjedtsége
• A kiszolgált piaci szegmentumok
• A használt disztribúciós csatornák
• A márkázás foka
• A marketing alkalmazásának foka
• A vertikális integráció kiteijedtsége
• A termék vagy szolgáltatás minősége
• A technológiai vezető szerep (vezető vagy követő)
• A kutatási fejlesztési kapacitás
• A költségpozíció
• A kapacitások kihasználtsága
• Árazási politika
• Az összekapcsolódás szintje
• A tulajdonosi szerkezet
• A befolyásoló csoportokhoz kötő kapcsolatok
• A szervezet mérete

Forrás: Johnson, G. -  Scholes, K: Exploring corporate strategy, Prentice Hall, 
Europe, 1997

A jellemzők közül ki tudjuk választani azokat, amelyek alapján csoportok 
képezhetők az iparág vállalataiból. Ha például a földrajzi lefedettséget és a 
marketing alkalmazásának a fokát választjuk, a hazai söriparban legalább négy 
stratégiai csoportot tudunk elkülöníteni (2-8. illusztráció). Ennek alapján 
láthatóvá válik kik a közvetlen versenytársak, milyen jellegű a verseny - ha 
egyáltalán van -, a csoportok között. Láthatjuk, melyik irányba van lehetőség az 
elmozdulásra, és honnan kell új belépők fenyegetésével számolnunk. 
Azonosíthatók a csoportok fő vásárlói és szállítói is.
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2-8. illusztráció: Stratégiai csoportok képzése a söriparban
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A környezetelemzés eredményeként összeállítható egy összesítő tábla, 
amelyben az egyes tényezőket súlyozhatjuk fontosságuk szerint, és 
megjegyzéseket fűzhetünk hozzájuk.
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2-9. illusztráció: Környezeti tényezők összefoglaló táblázata a Maytag példáján

Környezeti tényezők Súly Megjegyzések
Lehetőségek
1. Az EU gazdasági 0,20 Hoover felvásárlása

integrációja 0,10
2. A minőséget preferáló 0,05 Maytag minőség

generációk 0,05
3. Ázsia gazdasági 0,10 Alacsony Maytag jelenlét

fejlődése
4. Kelet-Európa Időt vesz igénybe

megnyílása
5. A nagyáruházak Maytag gyenge ebben a

irányába ható trend csatornában
Veszélyek
1) Szigorodó szabályozás 0,10 Jól pozícionált
2) Erős verseny az 0,10 Jól pozícionált

Egyesült Államokban 0,15
3) A Whirpool és az 0,05 Hoover globálisan gyenge

Electrolux globálisan 0,10
erős

4) Új termékek térhódítása Kérdéses
5) Japán gyártók Ausztráliában csak ázsiai 

gyártók

Adaptálva: Wheelen, T.L. -  Hunger, J.D: Strategic management and business 
Policy Pearson Education, 2004. 74.

Feladatok vitakérdések 1
1. Keressen példát a stabil, dinamikus, egyszerű és komplex vállalati 

környezetekre.
2. Kövesse végig a kormányzati szféra szerepvállalásának a példáját a 

távközlési szektorban a 90-évek elejétől a 2000-es évek közepéig.
3. Hogyan kombinálható a szcenárió-módszer az iparági elemzéssel?
4. Hogyan kombinálható a Delphi-módszer a kölcsönhatás-elemzéssel?
5. Gyűjtse össze a lehetőségeket, amelyekkel egy szállító, illetve vevő 

érvényesítheti a befolyását az adott vállalatra.
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6. Keressen iparági példákat az életgörbe egyes szakaszaira. Hozzon olyan 
iparági példákat, ahol nem érvényesül az életgörbe megadott formája.

7. Alkosson stratégiai csoportokat egy tetszőlegesen választott iparágban. 
Egyetlen, vagy több szempont szerint alkothatok meg a csoportok?
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Nováky, E. (szerk.) (1997), Jövőkutatás, Aula Kiadó
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3. A szervezet elemzése
A környezet hatásai csak az egyik felét jelentik a stratégiaalkotás 
feltételrendszerének. A vállalat számos tényezőt képes befolyásolni abból annak 
érdekében, hogy elérje stratégiai céljait. Alakíthatja a termék vagy szolgáltatás 
minőségi jegyeit, változtathat a szervezet struktúráján, formálhatja az 
alapértékeket meghatározó vállalati kultúrát, és még rengeteg minden mást tehet 
ezeken kívül. Ha a stratégiára úgy tekintünk, mint ami lehetővé teszi, hogy a 
vállalat megfeleljen a környezet kihívásainak, vagy tartós versenyelőnyhöz 
juttassa a versenytársakhoz képest, beláthatjuk, hogy ezeket olyan dolgokra 
célszerű alapozni, amiben a szervezet erős.

Lehetnek azonban olyan tényezők is, amelyek éppen a szervezet gyengeségeit 
okozzák. Miután ezúttal olyan faktorokról beszélünk, amelyek befolyásolhatók, 
a stratégiának amellett hogy kihasználja az erősségeket, kezelni kell tudnia a 
gyengeségeket is. Az erősségek és gyengeségek felderítését a szervezeti 
diagnosztika keretében végezzük. A diagnosztika emellett lehetőséget ad arra is, 
hogy meghatározzuk azokat az erőforrásokat és kompetenciákat, amelyek a 
versenyelőny közvetlen zálogai lehetnek. A Wal-Mart a logisztikai bázisára 
alapozva például olyan a döntési-, irányítási-, és információs folyamatok 
elemeit is érintő egységes rendszert dolgozott ki, amely a versenytársak számára 
nehezen másolható kompetenciákat teremt.1

3-1. illusztráció: A vállalat erős pontjai -  Wal-Mart

1979-ben a Kmart, közel 2000 áruházával és az átlagos, áruházankénti 7.25 
millió dolláros bevételével a diszkont-kereskedelem fejedelmének számított az 
Egyesült Államokban. Ezzel szemben a Wal-Mart 229 áruházzal az Államok 
déli részén egy kis, nem túl nagy jelentőséggel bíró cég volt.

Míg a Kmart növekedése megfelelt az iparági trendeknek, a Wal-Mart a 
kilencvenes évek elejére a világ legnagyobb és legjövedelmezőbb kereskedelmi 
hálózatává nőtte ki magát. Az árbevétel-arányos nyeresége 1989-ben közel a 
duplája volt annak, amit a Kmart el tudott érni. A siker első ránézésre az alapító 
Sam Walton személyiségének tudható be, aki hihetetlen módon volt képes 
inspirálni az alkalmazottait és a szolgáltatás kiválóságát középpontba állító 
kultúrát honosított meg a vállalatnál. Említhetjük még az alacsony árakat, a 
keresletnek megfelelő árukínálatot, a vevőket a bejáratnál köszöntő 
alkalmazottakat és a kiszolgálás magas színvonalát. A valódi kérdés azonban 
az, hogyan tudják biztosítani az alacsony árakat úgy, hogy közben magasan 
tartják a szolgáltatás minőségét._______ ________ _____________ __________



A Wal-Mart stratégiája a logisztikai rendszeren alapul. Ebben a „cross- 
docking” néven ismertté vált rendszerben az árukat folyamatosan szállítják a 
vállalat elosztó központjaiba, ahol szétválogatják és újracsoportosítják őket, 
mielőtt továbbküldenék az áruházakba. Az áruk a rendszerben folyamatosan 
áramolnak, csak ritkán kerülnek raktárkészletre. Mindez lehetővé teszi, hogy a 
vállalat spóroljon a raktározás költségein, ami összességében 2-3% 
megtakarítást eredményez az értékesítési kiadásokban. A megtakarítások 
következtében alacsonyabban lehet tartani az árakat, ami azon kívül, hogy 
vonzza a vásárlókat, elkerülhetővé teszi a leárazásokat és egyéb akciókat. 
Kiszámíthatóbbá válik a kereslet is, hiszen a vásárlók nem az akciókra várnak, 
így elkerülhető, hogy hiány vagy felesleg legyen a készletekből. Ez 
természetesen további megtakarításokhoz vezet. A megtakarításokból eredő 
pénzt pedig az alkalmazottak motiválására, a bejáratnál álló „köszöntő” 
emberekre, és egyéb a szolgáltatás színvonalát növelő tényezőkre lehet 
fordítani.

Forrás: Stalk, G. at al. Competing on capabilities: the new rules o f corporate 
strategy, Harvard Business Review, 1992/March-April _______

Az erősségek és gyengeségek adódhatnak az iparág elvárásainak való 
megfelelés képességéből, de származhatnak abból is, hogy a versenytársakhoz 
képest mennyire és hogyan tudjuk kihasználni az adódó lehetőségeket, illetve 
hogyan tudjuk kezelni a veszélyeket. Az elemzés ezért egyrészt arra koncentrál, 
hogy a versenytársakhoz viszonyítva milyen módon és mértékben fedi le a 
vállalat a kiszolgált fogyasztói csoport igényeit. Ehhez az értékgörbe-elemzés 
ad segítséget. Vizsgálnunk kell azt is, hogy hol és hogyan épülnek be a 
termékbe azok a jellemzők, amelyek a fogyasztók felé az értéket közvetítik. 
Látnunk kell, mennyiben másolhatók vagy mennyire különlegesek azok a 
technikák, amelyekkel előállítjuk az értéket. Az értéklánc-elemzés illetve az 
erőforrások elemzése lesz segítségünkre e kérdéseknek a megválaszolásában. 
Tudnunk kell azt is, hogy a szervezet mennyiben tudja követni az általános 
környezet változásait, mennyiben képes megfelelni az innen származó 
kihívásoknak. Az alkalmazkodás képességében nagy szerepet játszik a 
szervezeti struktúra és a kultúra, ezért ezekkel a tényezőkkel is foglalkoznunk 
kell. Végezetül az iparági jellemzők is meghatározók lehetnek a 
versenypozícióban. Két olyan modellt is bemutatunk, amelyek rávilágítanak 
ennek fontosságára: a begyakorlási görbe elméletét és a PIMS adatbázist.

Az elemzés keretét a 3-1. ábra szemlélteti:
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3-1. ábra: A szervezet elemzésének kerete

A továbbiakban ez egyes elemzési területeket részletesen tárgyaljuk.

3.1. Az értékgörbe elemzése
Az értékgörbe elemzése a termék vagy szolgáltatás minőségének a fogalmához 
kapcsolódik. A köznapi beszédben gyakran mondjuk, hogy ez az autó, ez a 
mobiltelefon, ez a szálloda ez a mozifilm jobb, mint a másik. Van rá esély, hogy 
beszélgetőpartnerünk visszakérdez: milyen szempontból jobb? Ekkor vagy úgy 
érezzük, hogy az összes lényeges szempontból jobb és gyorsan válaszolunk,
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vagy hosszas magyarázkodásba kezdünk, hogy ebben és ebben a tekintetben 
jobb, és ezek a szempontok az igazán fontosak. Ezzel elérkeztünk a minőségi 
dimenziók fogalmához. Garvin2 szerint a minőségnek különböző kategóriái 
vannak, amik a következők:

• Teljesítmény, amely a termék elsődleges funkcióiból fakad. A 
teljesítmény egyrészt összehasonlítható, mint az autóknál a lóerők 
száma, a fűnyírónál a penge mérete és fordulatszáma, stb. Másrészt a 
nagyobb teljesítmény nem feltétlenül jelent magasabb minőséget. Ha 
valaki csak városban használja az autót, egy szint felett mindegy 
számára, hogy az milyen erős. A kisebb teljesítményű, sarokfünyíró 
pedig kifejezetten előnyösebb ott, ahol a pázsit csak a virágágyásokat 
szegélyezi, mint mondjuk a futballpályák esetében.

• Kiegészítő tulajdonságok. Ezek határozzák meg, mire lehet még az 
adott terméket használni az alapfunkción kívül. Egyes termékeknél a 
kiegészítő tulajdonságok sokat nyomnak a latban, a szolgáltatásoknál 
pedig kimondottan fontos tényezők. Gondoljunk például bele, hogy a 
Windows Vista alapvető funkciója mindössze annyi, hogy képessé 
tegye a számítógépet fájlok mentésére, másolására, törlésére, 
könyvtárak létrehozására, illetve a különböző hardverek kezelésére, 
hiszen egy operációs rendszerről beszélünk. Ennek ellenére, a teszteken 
a kezelőfelületek változatosságát, a színvilág személyre szabhatóságát, 
a kiegészítő alkalmazásokat vizsgálják. Ha pedig szolgáltatásként 
megint az éttermet választjuk példaként be kell látnunk, hogy egy 
McDonald’s és egy ötcsillagos szálloda étterme között a kiegészítő 
tulajdonságok tesznek különbséget, hiszen az elsődleges funkciója 
mindkettőnek az, hogy a vendég jól lakjon.

• Megbízhatóság, amit annak a valószínűségével tudunk megragadni, 
hogy egy adott időtartam alatt a termék meghibásodik, vagy nem úgy 
működik, ahogyan azt elvárnánk. Másképpen közelítve a 
megbízhatóság mérhető azzal az átlagos időtartammal is, ami két 
meghibásodás között eltelik. A megbízhatóság általában standard 
elvárás az érett és a hanyatló iparágakban. Ezzel szemben a keletkező 
iparágak esetében a fogyasztók toleránsabbak, ha az újdonságnak 
számító termék esetleg nem úgy működik, ahogy kellene.

• Standardoknak való megfelelés, ami elsősorban műszaki kategória. 
Mikor a gyártók új termékeket fejlesztenek ki, standardokat állítanak 
fel, amik a termékösszetevőkre, azok alapanyagaira, illetve a termék 
funkcionális tulajdonságokra vonatkoznak. Minél inkább eltérnek az 
egyes legyártott termékek jellemzői a standardoktól, annál rosszabb 
minőségről beszélünk ebben a dimenzióban. Egy adott autómárka 
meghatározott típusánál például megadják, hogy 100 km/órás 
sebességgel haladva a fogyasztás 7 liter kilométerenként.
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Nyilvánvalóan nem várhatjuk el, hogy az adott típus minden egyes 
darabja pontosan 7 litert fogyasszon a megadott feltételek mellett. Az 
egyik valamivel többet fog fogyasztani, míg a másik valamivel 
kevesebbet. Ha az eltérés nem nagy, mondjuk 1 deciliter alatt van, a 
vevők gyakorlatilag nem fogják érzékelni a különbséget, így nem kell 
félniük attól, hogy „rossz” darabot vettek meg. Nagy különbség esetén 
azonban ennek pont a fordítottja igaz, a vásárló kiválaszthat olyan 
darabot, ami kimondottan rossz minőségű abból a szempontból, hogy 
sokkal rosszabbul teljesít, mint azt a gyártó megadta. A másik oldala 
ugyanennek a dimenziónak a termékek eloszlása a paraméterek alapján 
(3-2. ábra). Ha az ingadozás intervalluma nagy, több vásárló jut a 
standardban megadott minőségtől eltérő termékhez, mint kisebb 
intervallum esetén.

3-2. ábra: A standard értéktől való eltérés, mint minőségi kategória

Az ábra az adott termék egyes darabjainak eloszlását mutatja egy 
megadott paraméter alapján. Láthatjuk, hogy a folytonos vonallal jelölt 
esetben egyrészt szélesebb az intervallum, amelyben az egyes darabok 
eltérnek egymástól, illetve a standardtól, másrészt nagyobb az 
elfogadható tartományon kívül eső mennyiség, mint a szaggatott
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vonallal jelölt esetben. Az ábrázolt esetben az autós példától eltérően az 
sem fogadható el, ha az érték alacsonyabb a standardnál.

• Tartósság, ami ara vonatkozik, meddig tudja a fogyasztó használni a 
terméket. Ennek az egyik oldala technikai, a másik gazdasági. A 
technikai oldal a termék élettartamára utal. Elképzelhető ugyanakkor, 
hogy működőképes termékek elavulttá válnak, az újabb verziók 
hatékonyabban látják el a funkciójukat. Gazdasági értelemben ez jelenti 
a termék élettartamának végét.

• Szervizelhetőség. Ez a dimenzió a megbízhatóságot egészíti ki. Ha egy 
termék működésképtelenné válik a fogyasztó számára - különösen, ha 
szervezetről van szó - nem közömbös, hogyan és milyen gyorsan tudja 
biztosítani a funkció ellátását. Különbözőképp értékelhetünk egy autót, 
ha meghibásodása esetén lehetőségünk van a gyártó vagy kereskedő 
által megadott szám felhívására és ettől a ponttól nincs gondunk a 
szervizzel, esetleg csereautót is kapunk, mintha be kellene jelentkezni a 
szerelőhöz, időpontot kérni, elvinni az autót, hazataxizni és várni az 
értesítésre, hogy elkészült.

• Esztétika, ami kétségkívül szubjektív dimenzió, mindemellett értéket 
képez, ha a termék esztétikailag megfelel a fogyasztó ízlésének.

• Érzékelt minőség, amit a többi tényezővel kapcsolatos szubjektív 
tapasztalatok is alakítanak. A fogyasztó, hacsak nincs összehasonlítási 
lehetősége, nem fogja tudni megmondani például, hogy egy termék 
mennyire megbízható. Ha a várakozásaihoz képest hamar elromlik, 
alacsony minőséget fog érzékelni. Ezzel szemben, ha a termék megfelel 
a várakozásoknak, de valamikor meghibásodik, a fogyasztó nem 
feltétlenül tekinti rosszabb minőségűnek, mint azt a terméket, amelyik 
valamivel hosszabb ideig működik meghibásodás nélkül. Arról nem is 
beszélünk, hogy csak egy termékkel kapcsolatban vannak tapasztalatai, 
a versenytársét nem vette meg ezért csak feltételezheti, hogy az mikor 
romlana el. Az érzékelt minőség kialakításában ezért nagy szerepe van 
a marketingnek és az image-nek, mert ezek befolyásolják, hogyan ítéli 
meg a fogyasztó a termékminőséget a versenytársakhoz viszonyítva.

Vitatkozhatunk rajta, vajon tényleg ezek a dimenziók határozzák meg a 
minőséget, vagy más kategóriákat alkossunk, abban azonban egyet kell 
értenünk, hogy a minőség több összetevő függvénye. Tudnunk kell, hogy 
melyek a megcélzott fogyasztói csoport számára fontos és melyek az 
elhanyagolható dimenziók. Előfordulhat ugyanis, hogy nem azokban a minőségi 
kategóriákban kínálunk magas értéket, amelyekben a fogyasztóink ezt elvárnák. 
Tudnunk kell azt is, hogy a versenytársaink milyen értéket nyújtanak az egyes 
dimenziókban, mert ez fogja meghatározni, milyen minőségi pozíciót foglalunk 
el hozzájuk képest. A kérdések megválaszolására alkalmazhatjuk Kim és
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Mauborgne3 értékinnovációs elméletét. Erre alapozva, és a garvini dimenzióktól 
elszakadva előállíthatjuk a termék vagy szolgáltatás értékgörbéjét. Ezt úgy 
tehetjük, hogy sorra vesszük a fogyasztóik számára fontos és kevésbé fontos 
minőségi paramétereket, majd egy értékelő skálán osztályozzuk, mennyiben 
elégíti ki a termékünk vagy az általunk nyújtott szolgáltatás ezeket az 
elvárásokat. Mindezt a fontosabb versenytársakra is alkalmazhatjuk, hogy 
összehasonlító képet nyeljünk. Lépésenként az eljárás a következőkből áll:

1. A termék vagy szolgáltatás minőségét meghatározó paraméterek 
azonosítása. Fontos, hogy valamennyi paramétert számításba vegyünk 
ne csak azokat, amelyek a fogyasztóknak fontosak.

2. A minőségi paraméterek rendezése fontosságuk alapján. Meg kell 
határoznunk, milyen fontosságot tulajdonít a célpiacunk az egyes 
paramétereknek. Ezek alapján felállíthatunk egy sorrendet:

Minőségi dimenzió 

Minőségi dimenzió

Nem fontos a célcsoportnak 

Kevésbé fontos a célcsoportnak

Minőségi dimenzió

Minőségi dimenzió

Minőségi dimenzió 

Minőségi dimenzió 

Ár

oo
'CO

Co
Uh

>. Közepesen fontos a célcsoportnak

Fontos a célcsoportnak 

Nagyon fontos a célcsoportnak

Az árat külön tüntetjük fel, hogy lássuk, a különböző dimenziókban 
nyújtott értékekhez milyen áron juthat hozzá a fogyasztó.

3. A termék vagy szolgáltatás értékelése az egyes minőségi dimenziókban. 
Erre a célra használhatunk egy ötfokú értékelő skálát, ahol az 1 -es érték 
jelöli, ha a minőség az adott kategóriában elfogadhatatlanul alacsony, és 
5-ös érték jelzi, ha a minőségi szint kitűnő. Az ár esetében az 1 azt
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jelöli, ha a termék nagyon olcsó, az 5-ös érték pedig, a nagyon magas 
árat.

4. Az értékeket összekötve kapjuk a termék vagy szolgáltatás 
értékgörbéjét. Ha az elemzést elvégezzük a versenytársakra is, hasznos 
következtetéseket vonhatunk le a minőségi pozícióról, valamint az 
ebből adódó erős és gyenge pontokból (1-1. illusztráció).

3-2. illusztráció: Értékgörbék a Formule 1 szállodaláncnál

Az értékgörbék szerepe jól szemléltethető az Accor vállalat Formule 1 
szállodaláncával. Ezek a hotelek elsősorban az autópályák mellett találhatók és 
leginkább a teherautósofőrök, az autóval utazó üzletemberek, illetve családok 
veszik igénybe őket, ha szeretnék kicsit kipihenni vagy kialudni a vezetés 
fáradalmait. A Formule 1 az egy-, és kétcsillagos szállodákkal versenyez. 
Ezekkel összehasonlítva az értékgörbéje a következő:
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Étkezési lehetőség 

Építészeti esztétikum 

Várók 

Szobaméret 

Recepciós elérhetősége 

Szoba berendezése 

Ágy minősége 

Higiénia

Szoba csendessége 

Ár

Az értékgörbék tükrözik a Formule 1 egyik alapvető erősségét a 
versenytársakkal szemben. Egy kétcsillagos szálloda valamennyi paraméterben 
felülmúlja az egycsillagos szálloda kínálatát, azonban az ár is magasabb. A 
Formula 1 ezzel szemben kizárólag azokra a paraméterekre koncentrál, amelyek 
az úton lévő sofőrök számára fontosak, ha megpihennek pár órára. Az 
egycsillagos szállodánál is alacsonyabb értéket nyújt azokban a dimenziókban, 
amelyek nem igazán fontosak a vendégek számára. Ezzel szemben a fontos 
paraméterekben felülmúlja kétcsillagos versenytársát is. Mindez olyan 
cöltségszintet tesz lehetővé, hogy az ár nagyjából megegyezzen az egycsillagos 
kategóriával.

Forrás: Kim, C.W.- Mauborgne, R: Value innovation: the strategic logic ofhigh 
growth, Harvardi business review 1997, January-February, 108.
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3.2. A z  é rté k lá n c  elemzése

Az előző pontban arra adtunk választ, milyen erősségek vagy gyenge pontok 
származnak a minőségi pozícióból. Most arra kell választ kapnunk, hogyan 
biztosítható a kívánatos pozíció, képes-e erre a vállalat, illetve ha egy jó 
pozíciót foglaltunk el, akkor az mennyire védhető. Az értéklánc3-3. ábra) 
elemzése hasznos segítség ebben a munkában.

A Porter4 által kidolgozott értéklánc-modellben a szervezet funkcióit elsődleges 
és támogató tevékenységekre osztjuk fel. Az elsődleges tevékenységek a termék 
előállításához kapcsolódó közvetlen funkciókat jelentik, míg a támogató 
tevékenységek e funkciók optimális működését biztosítják.

3-3. ábra: Az értéklánc
■ m

• A beáramlási logisztikába soroljuk azokat a tevékenységeket, amelyek 
a termékhez kapcsolódó inputok beszerzésével, tárolásával és 
elosztásával foglalkoznak.
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• A termelési funkció fedi le az összes olyan területet, amely a termék 
előállításához kapcsolódik, így a gyártást, az összeszerelést és tesztelést 
is.

• A kiáramlási logisztika tevékenységei felelősek azért, hogy a termék 
eljusson a fogyasztóhoz, így ide soroljuk a raktározást, szállítást és az 
ezekhez kapcsolódó feladatokat.

• A marketing és értékesítés az értéklánc-modellben elkülönül, de a 
marketing, mint diszciplína a csatomapolitikán keresztül foglalkozik a 
kiáramlási logisztikával. Ha külön kategóriákban gondolkodunk, a 
marketing felelős az árazásért, a célpiacok és fogyasztói csoportok 
kiválasztásáért, a vásárlásösztönzésért.

• A szolgáltatás, mint funkció egyrészt jelenthet a termékhez kapcsolódó 
szolgáltatást, ami az üzembe helyezést, betanítást jelenti, másrészt 
állhat a vevőszolgálathoz köthető tevékenységekből, mint szervízelés 
vagy pótalkatrész ellátás.

A támogató tevékenységek ahhoz járulnak hozzá, hogy az alaptevékenységeket 
zökkenőmentesen és az elvárt színvonalon lássák el.

• A beszerzés/ellátás funkció az alaptevékenységek ellátásához szükséges 
erőforrások beszerzésének a folyamatáért felelős. Itt döntenek például 
arról, hogy állandóan versenyeztessék-e a beszállítókat, vagy 
kizárólagos és hosszú távú szerződéseket kössenek néhány kiválasztott 
partnerrel.

• A technológiai fejlesztés szintén valamennyi alaptevékenységre 
vonatkozik. Technológiát nem csak a gyártásnál használunk. A 
beszerzést például segítheti olyan információs rendszer, ami figyeli a 
termelési szükségleteket, és ennek megfelelően harmonizálja az 
alapanyag-megrendeléseket, elkerülve a felesleges készletek 
felhalmozását. A marketinget nagymértékben támogathatja az a 
technológia, ami honlapok látogatottsága alapján információkat állít elő 
a potenciális fogyasztók érdeklődésének fókuszpontjairól, elvárásaikról.

• A humánerőforrás-menedzsment biztosítja, hogy valamennyi 
tevékenységet a megfelelő személyek lássák el.

• Az infrastruktúra egyaránt vonatkozik a szervezet fizikai és szellemi 
infrastruktúrájára. Ide tartoznak a tervezés, menedzsment, ellenőrzés és 
ösztönzés kérdései, ugyanúgy, mint például a szervezeten belüli 
információáramlás rendszere.

Az értéklánc elemzésének választ kell adnia az alábbi kérdésekre:
• Megfelelnek-e a tevékenységek az iparágban elfogadott standardnak? 

Vizsgálni kell például, melyik tevékenység felelős a fogyasztó számára 
hangsúlyos minőségi paraméterekért, és képes-e biztosítani az elvárt
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minőséget. Itt elemezzük azt is, hogyan járul hozzá a tevékenység a 
költségpozícióhoz, megfelelő-e a funkció hatékonysága.

• Mennyiben járul hozzá az adott funkció a versenypozícióhoz? Adódik-e 
valamelyik tevékenységből, hogy a versenytársakkal azonos 
költségpozícióval magasabb értéket tudunk nyújtani a fogyasztónak, 
vagy ugyanazt az értéket jobb költségpozícióval tudjuk előállítani? Ha 
az előny létezik, vizsgálnunk kell, mennyiben másolhatják a 
versenytársak az adott tevékenységet, hogy ledolgozzák hátrányukat. 
Meg kell néznünk mindennek a fordítottját is, azaz melyik funkció a 
felelős azért, hogy versenyhátrányban vagyunk.

• Származhat-e versenyelőny a tevékenységek különleges kapcsolásából, 
a tevékenységi háló struktúrájának egészéből? Ez a kérdés már 
továbbvezet minket az alapvető kompetenciák témaköréhez, amit az 
erőforrások elemzésének kapcsán tárgyalunk.

Az elemzést, amennyiben lehetséges, ki kell terjeszteni a partnerek vizsgálatára 
is. Az elvárt érték hatékony előállítása függ attól is, hogy a beszállítók, vagy 
disztribútorok hogyan látják el feladataikat, illetve mennyire hatékonyak a 
kapcsolatok a partnerek között.

3-4. ábra; Vertikális láncok versenye az iparágban
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A termék végső felhasználója általában olyan áruk között választhat, amelyeket 
különböző alapanyag-termelők produktumait felhasználva különböző cégek 
készítenek elő és szerelnek össze, és különböző disztribútorok és kereskedők 
árulnak. Ezzel tulajdonképpen egymás mellett párhuzamosan kiépült vertikális 
láncok versenyeznek egymással. Ahhoz, hogy a végső felhasználóhoz eljutó áru 
versenyképes legyen, a vertikális lánc valamennyi tagjának jól kell teljesítenie, 
és a tevékenységeiket is megfelelően össze kell hangolni. Kapcsolódási pontok 
természetesen létezhetnek a vertikális láncok között. A napi fogyasztási cikkek 
esetében természetes, hogy ugyanaz a kiskereskedő értékesíti a versenytársak 
termékeit. Az építőiparban jellemző, hogy az alapanyagokat ugyanazoktól a 
vállalatoktól szerzik be a versenytársak. Fontos tehát a vertikális értéklánc 
teljesítményének, az ebből származó erős és gyenge pontok ismerete is.

3.3. A z  e rő fo rrá so k  elemzése

Az értéklánc mellett a versenypozíciót magyarázhatjuk úgy is, hogy a 
fogyasztóknak nyújtott érték és a költségpozíció versenyképes szintjét az 
erőforrások és a kompetenciák biztosíthatják5. A szervezet az erőforrásainak 
felhasználásával alakítja ki versenypozícióját. Az erőforrások nem csak a 
gépeket, a működés során felhasznált technikát, illetve a pénzügyi forrásokat 
jelentik. Fontosak az emberi-, és a nem tapintható erőforrások is. Az előbbi 
szerepét nem szükséges hangsúlyozni. A nem tapintható erőforrások, mint 
például a jó image, egy bejáratott brand, vagy a goodwill, önmagukban is 
képesek arra, hogy a termékek vagy szolgáltatások érzékelt minőségét emeljék. 
A kompetenciák arra a módra utalnak, ahogy a szervezet az erőforrásokat 
hasznosítja. A termelés és a beszerzés egyetlen rendszerbe integrálására például 
gondolhatunk úgy, mint kompetenciára.

Az erőforrások és a kompetenciák egy része ahhoz szükséges, hogy a vállalat 
egyáltalán meg tudjon maradni az adott piacon. Vannak emellett olyan 
erőforrások és kompetenciák is, amelyek kimondottan versenyelőnyt 
biztosítanak. Mindez a 3-5 ábrán bemutatott keretben értelmezhető:
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3-5. ábra: Erőforrások és kompetenciák kategóriái

Erőforrások

Kompetenciák

Ugyanolyan, mint a 
versenytársaké vagy 

könnyű másolni

Jobb, mint a 
versenytársaké és nehéz 

másolni

Szükséges
erőforrások

Különleges
erőforrások

Küszöb
kompetenciák

Alapvető
kompetenciák

Forrás: Johnson, G. -  Scholes, K: Exploring corporate strategy, Prentice Hall, 
Europe 1997, 144.

A szükséges erőforrások lehetnek olyan tényezők, amelyek egy iparágban a 
piacon maradáshoz kellenek. Ebben az esetben valamennyi versenytárs 
rendelkezik velük. Az innovatív iparágakban például elengedhetetlen a 
megfelelő kutatás-fejlesztési kapacitás, így az itt működő cégek rendelkeznek 
ezzel az erőforrással. Elképzelhető ugyanakkor az is, hogy az egyik versenyző 
szert tesz egy olyan erőforrásra, amivel a többiek nem rendelkeznek, ráadásul 
ezzel az erőforrással versenyelőnyre tesz szert. Ha az erőforrás másolható, a 
versenytársak hamar megszerzik, vagy kiépítik, ami a versenyelőny 
elvesztéséhez vezet. Egy idő után pedig úgy alakulhat, hogy ha valaki nem 
rendelkezik az erőforrással, kimondottan versenyhátrányba kerülhet. Képzeljük 
el egy iparágban annak a vállalatnak a helyzetét, amelyik először helyezte ki a 
gyártást valamelyik távol-keleti országba. Kezdetben versenyelőnyhöz jutott, 
hiszen az iparági átlagnál alacsonyabb áron jutott hozzá a munkaerőhöz, így 
kedvezőbb költségpozícióba került. Mindez egészen addig tart, amíg a 
versenytársak is kihelyezik a tevékenységüket és a korábbinál alacsonyabb
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költségpozíciót érnek el. Ekkorra már kimondottan versenyhátrányban van az, 
aki valamelyik európai országban drágább munkaerőt foglalkoztat.

Egy vállalat rendelkezhet olyan különleges erőforrásokkal, amelyek 
versenyelőnyhöz juttatják, és amihez a versenytársak nem tudnak hozzájutni. 
Ebben az esetben az erőforrás nyújtotta versenyelőny tartóssá válik, és maga az 
erőforrás felértékelődik. Példaként említhetők itt a forgalmazókkal vagy a 
beszállítókkal kötött hosszú lejáratú, kizárólagos szerződések. Ha egy vállalat 
meg tud állapodni egy nagy kereskedelmi lánccal, hogy kizárólag az ő termékét 
forgalmazza, előnybe kerül a versenytársakhoz képest. A gyakorlatban el 
szokták követni azt a hibát, hogy különleges erőforrásként értékelnek egy 
rendkívüli képességekkel rendelkező vezetőt vagy egy nagy tudású 
fejlesztőmérnököt. A humán erőforrással kapcsolatban azonban nem szabad 
elfelejteni, hogy megfelelő ajánlatokkal elcsábíthatok a munkatársak, ezért ezt 
az erőforrást másolhatónak kell tekintenünk.

A küszöb-kompetenciák egyrészt olyan eljárásokat, az erőforrások 
felhasználásának olyan módjait jelölik, amelyek a szükséges erőforrásokhoz 
hasonlóan képezhetik az iparági standardot. Itt is igaz az, hogy ha valamelyik 
versenyző új kompetenciát fejleszt ki, ami versenyelőnyhöz juttatja de az 
másolható, az előny hamar elvész. Klasszikus példája ennek a „just in time” 
rendszer, ami bizonyos iparágakban lehetővé teszi, hogy a hagyományos 
termelési és anyagáramlási modellt alkalmazó vállalatokénál kedvezőbb 
költségpozíciót érjünk el. Ha a versenytársak ezt érzékelik, ők is elkezdenek 
átállni a „just in time-ra” ami a kezdeti versenyelőny elvesztését eredményezi, 
sőt, kimondottan hátrányba kerülnek azok a vállalatok, akik nem állnak át.

A stratégiai előnyt az alapvető kompetenciák biztosíthatják. Ezek olyan 
képességek, amelyek javítják a minőség vagy a költségpozíciót, és a 
versenytársak nem tudják kifejleszteni őket. Az alapvető kompetenciák gyakran 
a tevékenységek speciális összekapcsolásából vagy az egész tevékenységi háló 
speciális szerkezetéből adódnak (3-3. illusztráció). Ha egy versenytárs 
megpróbálná lemásolni, fel kellene adnia az addig alkalmazott tevékenységi 
szerkezetét, a dolgok elintézésének napi gyakorlatát, az image-ét, változtatni 
kellene a szervezeti kultúrán, ami így együtt úgyszólván lehetetlen.

3-3. illusztráció: Alapvető kompetenciák a Southwest Airlines tevékenységi 
hálójából

Az alapvető kompetenciáknál az egyik leggyakrabban hivatkozott példa a 
Southwest Airlines. Ez a vállalat volt az első „fapados” légitársaság. A 
célközönsége az Egyesült Államokon belül utazó árérzékeny üzletemberekből
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és családokból áll, akiknek a minőséget nem a reptéri luxusvárók és a gépeken 
igénybe vehető extra szolgáltatások jelentik, hanem az, hogy a lehető 
legrövidebb időt kelljen az utazással és az ehhez kapcsolódó ügyintézéssel 
tölteniük. A Southwest az alacsony árak biztosításához korlátozza az utazáshoz 
kapcsolódó szolgáltatásokat. Azon kívül, hogy nem szolgálnak fel ételeket a 
gépen, nem lehet előre meghatározott helyet foglalni, nincsenek csatlakozások 
más járatokhoz és nincsen reptéri csomagtranszfer sem. Ez utóbbi két tényező 
miatt, a légitársaság csak rövid távú utakat kínál, központi nagy repterekkel nem 
rendelkező városok között. Mindez együtt jár azzal, hogy kevesebb reptéri 
illetéket kell fizetni, és két közepes méretű város között közvetlenül és nem 
csatlakozással lehet utazni, ami rövidíti az utazási időt. A kizárólag rövid távú 
utak lehetővé teszik, hogy a társaság mindössze egyetlen repülőgéptípust, 
Boeing 737-est használjon, ezzel csökkentse a géppark fenntartási költségeit. 
Miután nem kell csatlakozásra várni, és a nem központi repülőtereken 
rugalmasabban lehet időzíteni a le és felszállást, a Southwest el tudja érni, hogy 
miután az utasok elhagyták a gépet, azt 15 perc alatt előkészítik a következő 
repülésre. A repülőgépek így kevesebb időt töltenek a földön, ami a 
kihasználtságukat növeli, és a költségeket csökkenti. A másik oldalról nagyobb 
gyakorisággal indulhatnak, ami az utasok számára lehetővé teszi, hogy 
kényelmesebben tudják időzíteni utazásukat. Ahhoz, hogy az utasoknak minél 
kevesebb időt kelljen a repülőtéren tölteni, gyorsnak és hatékonynak kell lenni a 
földi feladatok ellátásánál, ami motivált személyzetet igényel. Az alacsony 
költségek lehetővé teszik, hogy a társaság magas szinten kompenzálja 
alkalmazottait.

Egy „hagyományos” légitársaság forgalmának körülbelül a fele a hosszú távú 
utakból származik. Ahhoz, hogy megfelelő legyen az ilyen utakon a 
repülőgépek kihasználtsága „össze kell gyűjtenie” az utasokat. A hosszú távú 
járatok ezért központi repterekről indulnak, ahová a rövid távú járatokkal 
szállítják be az utasokat. Aki egy kisebb városból, mondjuk a tengeren túlra 
utazik, először a központi reptérre repül, ahonnan a csatlakozás elviszi a 
célállomásra, vagy egy újabb központi repülőtérre. Ebből már láthatjuk, hogy a 
..hagyományos” légitársaságok számára egyszerűen lehetetlen a Southwest 
tevékenységi hálójának másolása, hiszen kénytelenek a központi reptereket 
használni, csomagtranszferrel foglalkozni, eltérő kapacitású repülőgépeket 
üzemeltetni, stb.
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Adaptálva: Porter, M.E.: What is strategy?, Hatyard Business Review, 1996 
November-December

Az erőforrások és kompetenciák elemzése során a következő kérdésekre kell 
választ kapnunk:

• Rendelkezik-e a vállalat a piacon maradáshoz szükséges erőforrásokkal 
és kompetenciákkal?

• Van-e versenytárs, amelyik olyan erőforrás, vagy kompetencia 
birtokában van, ami versenyelőnyt jelent számára? Hogyan 
kompenzálható ez az előny?

106



• Rendelkezik-e a vállalat különleges erőforrásokkal, illetve 
megszerezhetők-e ilyenek.

• Rendelkezik-e a vállalat alapvető kompetenciával, illetve van-e 
lehetőség annak kifejlesztésére?

A válaszok rávilágítanak a szervezet erőforrásokból és azok felhasználásából 
adódó erős és gyenge pontjaira.

3.4. A  szervezeti s tru k tú ra  elemzése

A szervezeti struktúra a tevékenység elemzésének harmadik dimenziója az 
értéklánc és az erőforrások/kompetenciák mellett. A struktúra határozza meg a 
szervezet munkamegosztására, hatáskörmegosztására és koordinációjára 
vonatkozó szabályokat. Fontos vizsgálnunk, hogy az adott versenyszituációban 
milyen erős és gyenge pontok adódnak a struktúrából.

Dobák és munkatársai megkülönböztetik az egy-, és többdimenziós szervezeti 
formákat6. Az egydimenziós szervezetek esetében a munkamegosztást az 
ellátandó funkció, a termék, illetve a kiszolgált földrajzi régió közül az egyik 
szerint alakítják ki. A többdimenziós szervezeteknél a munkamegosztást a 
három közül legalább két tényező határozza meg. A következőkben az 
egydimenziós szervezetek esetében a lineáris-funkcionális és a divizionális, a 
többdimenziósoknál pedig a mátrix-struktúra stratégiai jellemzőit tekintjük át, 
az imént hivatkozott szerzők alapján.

A lineáris-funkcionális struktúra

Erre a típusra (3-6. ábra) a döntési jogkörök centralizáltsága és az erőteljes 
szabályozottság a jellemző. A lényegi kérdésekben általában a felsőszintű 
vezetés hoz döntéseket. A vertikális szintek között a kapcsolattartás 
jelentéseken, előteijesztéseken és utasításokon keresztül valósul meg. Az egyes 
funkciók között a koordináció általában bizottságokon keresztül történik.

Az mondják, a lineáris-funkcionális struktúra statikus környezetben működik 
hatékonyan, és ott is csak akkor, ha a termékskála nem túl széles, a tevékenység 
viszonylag könnyen áttekinthető. A lineáris-funkcionális struktúra nehezen tud 
alkalmazkodni a gyors környezeti változásokhoz, és áttekinthetetlenné válik, ha 
több terméket vagy piaci régiót kell egyszerre menedzselni.
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3-6. ábra: A üneáris-funkcionális szervezet konfigurációja

Ezzel szemben a gyakorlat a lineáris-funkcionális struktúra népszerűségét 
mutatja. A környezeti változásokhoz való alkalmazkodás rugalmatlansága a 
múltban abból fakadt, hogy a termelést illetve szolgáltatást végző 
munkatársaktól az információk több közvetítőn keresztül jutottak el a 
döntéshozókig. Mindez az információáramlás lassúságát és az információ 
torzulását jelentette. A vállalati környezettel ugyanakkor éppen a termelést és a 
szolgáltatást végző munkatársak vannak közvetlen kapcsolatban. Ők 
szembesülnek azzal, ha az alapanyagok vagy alkatrészek minősége nem 
megfelelő, ha a beszállítások késnek, ha a vevők igényei változnak stb. 
Másképpen fogalmazva, a tőlük származó információ lassúsága és torzulása 
valójában a környezetről szóló információ lassúságát és torzulását jelenti. 
Manapság a vállalatok korszerű információs rendszerekkel és infrastruktúrával 
jelentkeznek. A „frontvonalban” lévő alkalmazottak közvetlenül eljuttathatják 
az információkat a döntéshozókhoz már azáltal is, hogy pusztán beviszik a 
szükséges adatokat a rendszerbe. A korszerű adatbázis-kezelő rendszerekkel 
emellett egy bonyolult szervezeti struktúra különböző pontjainak 
menedzseléséhez szükséges, illetve az ott keletkező információk is könnyen
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elérhetők és rendszerezhetők, ezért nem feltétlenül jelent problémát, ha 
bonyolultabb konfigurációval kapcsolatban kell döntést hozni.

Mindezt figyelembe véve, a centralizált struktúra előnyévé éppen a gyors 
döntéshozatal képessége lép elő, ezért ez a szervezeti forma alkalmassá válik a 
környezeti változások gyors követésére.

A divizionális struktúra

Ebben a szervezeti formában (3-7 ábra) elkülönül a központi és a divizionális 
irányítás. Léteznek olyan funkciók, amelyeket vállalati szinten szerveznek meg 
és látnak el. A feladatok másik csoportjáért a divíziók szintjén felelnek. A 
funkciók megosztása egyrészt a divíziók önállóságának a fokától, másrészt a 
divíziók hasonlóságától függ. Minél nagyobb egy divízió önállósága annál több 
feladatot vállal át a központi funkciókból. Egy cost-center nem dönthet az 
árakról, mindössze a költségek leszorításáért és optimális szinten tartásukért 
felel. Ennek megfelelően az árképzést a központi (vállalati) marketing fogja 
ellátni. Ezzel szemben, a profit-center esetében az árképzés már divizionális 
szinten történik, így ott is megjelenik a marketing, mint funkcionális egység. Ha 
a divíziók hasonlóak, például ugyanannak a terméknek a forgalmazását végzik 
különböző földrajzi régiókban, központi maradhat a beszerezés, gyártás, a 
kapcsolódó logisztikai feladatok. Amennyiben a divíziók eltérő 
termékvonalakkal foglalkoznak, különböznek egymástól annyira, hogy ne 
legyenek megoszthatók a gyártás, így a beszerzés és a kapcsolódó logisztika, 
valamint marketing feladatai sem. Ebben az esetben a központi funkciók 
általában egyfajta szolgáltatásként jelennek meg, amelyek segítik például a 
kutatás-fejlesztést vagy a stratégiaalkotást.
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3-7. ábra: A divizionális szervezet konfigurációja

Vállalatvezetés

______ —

Központ
Emberi

erőforrás
menedzsment

Marketing ______ Pénzügy

______________ J ..______________ J

A Divízió

Beszerzés Termelés Értékesítés

___________) __________ )

' r
B Divízió

A divizionális szervezetet a szakemberek elsősorban a széles termékskálával és 
heterogén termékekkel rendelkező vállalatok esetében tartják célszerűnek, ha 
azok dinamikus környezetben tevékenykednek. E mögött elsősorban az áll, 
hogy az egymástól különböző termékcsaládok vagy régiók szerint 
meghatározott piacok eltérő kihívásokat jelentenek, és eltérő stratégiákat 
igényelnek. Emiatt célszerű a szervezetet diverzifikálni, a döntéseket az egyes 
piacokhoz rendelni a központi apparátus helyett. Ha a vállalati környezet 
összetett, mert a termékskála összetett vagy a régiók különböznek, egyszerűbbé 
tehetjük, ha a különböző szeleteire strukturális egységeket hozunk létre, és 
ezekhez delegáljuk az adott szeletre vonatkozó döntéseket és feladatokat. A 
korszerű információs rendszer alkalmazásával gyorsak lehetnek a divíziókon 
belüli döntések is, így elvileg a szervezet gyorsan tud alkalmazkodni a változó 
piaci kihívásokhoz. A divíziók esetében ugyanakkor, ha azok a cost-centereknél 
magasabb önállósággal rendelkeznek, felmerül az erőforrások allokációjának a 
kérdése. Kell lennie a szervezetben olyan divíziónak amelyik profitot termel, de
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lehetnek olyan divíziók amelyek új termékekre vagy friss piacokra szerveződtek 
és egyelőre nagyobbak a kiadásaik, mint a bevételeik. Ezekben az esetekben el 
kell vonni a forrásokat a jól működő divízióktól. Az ilyen jellegű döntéseket 
már nem a divíziókon belül hozzák meg, és ellenérdekelt felekre vonatkoznak. 
Az erőforrásokért folyatott harc azonban nemcsak, hogy késleltetheti a stratégiai 
döntések meghozatalát, de torzíthatja is azokat, ha az egyik vagy másik divízió 
érdekérvényesítő képessége erősebb, mint a többié. Mindez pedig a 
változásokhoz való alkalmazkodás rugalmasságának a rovására megy.

A mátrix-struktúra

Ez a szervezeti forma kétdimenziós, mert a munkamegosztás egyrészt a 
funkciók szerint, másrészt a termékek szerint alakul ki (3-8. ábra). A 
funkcionális vezetők mellett ebben a struktúrában megjelennek a 
termékmenedzserek isa. A funkcionális vezetők azonos szinten vannak a 
termék-, vagy projektmenedzserrel, és együtt döntenek az adott termékre 
vonatkozó kérdésekről. A termékmenedzser abban érdekelt, hogy megszerezze 
a lehető legtöbb támogatást az egyes funkciók részéről. A funkcionális vezető 
feladata ezzel szemben az, hogy harmonikusan osszák el az erőforrásokat az 
egyes termékek között.

a A termékek helyett a tagolás vonatkozhat projektekre is. Ilyenkor a 
termékmenedzserek helyett projektmenedzserekről beszélünk.
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3-8. ábra: A mátrix-struktúra konfigurációja

Vállalatvezetés

Kutatás
Humán

erőforrás Marketing Termelés
fejlesztés

........v  _
menedzsment

..........J J

A
termék

B
termék

C
termék

J

Dobák és munkatársai olyan környezetben látják a mátrix-struktúra előnyeit, 
amely egyszerre komplex és dinamikus. Az ilyen környezetben a feladatok 
ritkán ismétlődnek, ezért újdonságerejük nagy. A döntések kockázatosak, hiszen 
nem jelezhetők előre a környezet változásai.

Hasznos ezért, ha a termékcsoporttal kiemelten foglalkozik egy 
termékmenedzser, aki a funkcionális vezetőkkel egyeztetve határozza meg a fő 
feladatokat. Ez a struktúra közelebb viszi a döntési szinteket a „frontvonalhoz”, 
mert a termékmenedzserek közvetlenül kapják meg a termékcsoportjukra 
vonatkozó információkat. Az egyeztetéses döntések pedig rákényszerítik a 
vezetőket, hogy minden szempontot figyelembe vegyenek. A mátrix-struktúra 
ugyanakkor magában hordozza a konfliktusok lehetőségét. Érdekütközés van az 
egyes termékcsoportok vezetői között, hiszen mindannyian a legtöbb forrást 
szeretnék biztosítani a saját területük számára. A termékmenedzser emellett 
konfliktusban van a funkcionális terület vezetőjével, hiszen ez utóbbinak kell a 
funkció erőforrásait allokálni, és nem biztos, hogy egy termékcsoportra annyi
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ráfordítást tervez, mint annak a vezetője. Fontos ezért, hogy a mátrix
struktúrához olyan szervezeti kultúra társuljon, amely elviselhetővé, sőt 
inspirálóvá teszi az ilyen a konfliktusokat. Ellenkező esetben a felelősség 
elhárításával, döntésképtelenséggel, vagy vég nélküli érdekharccal kell 
szembenéznünk.

A struktúra vizsgálata során választ kell kapnunk az alábbi kérdésekre:
• Megfelel-e a struktúra a termékszerkezet összetettségéből illetve a piaci 

régiók különbözőségéből fakadó követelményeknek?
• Lehetővé teszi-e a struktúra a környezet változásaihoz való gyors és 

rugalmas alkalmazkodást?
• Hatékony-e a munkamegosztás a struktúrában, és hatékonyan 

kapcsolódnak-e a szervezet egyes tevékenységei?
• Támogatja-e az adott struktúra az alapvető képességek kifejlesztését?
• Összhangban van-e a struktúra a szervezeti kultúrával?

Mindezek alapján eldönthető, milyen erősségek és gyenge pontok származnak a 
struktúrából.

3.5. A szervezeti kultúra stratégiai elemzése
A szervezet kultúrája nem egy tapintható vagy mérhető, objektív módon 
leírható tényező. Talán ez az oka annak, hogy a különböző szerzők eltérő 
szempontból közelítik, definícióikban az átfedések mellett egymástól eltérő 
összetevőket is találunk. ' Borgulyáné és LBarakonyi7 több definíciót is 
közzétesznek, amelyeket alapul véve a kultúrát egyrészt a szervezet tagjai által 
közösen elfogadott értékekben ragadhatjuk meg. Ezek az értékek mondják meg, 
hogy mit helyes és mit helytelen tenni a vállalatnál. Van például olyan 
szervezet, amelyik nem titkolja el a partnerek elől a belső 
véleménykülönbségeket, konfliktusokat és van olyan, amelyiknél kifelé csak 
egyetlen „hivatalos” álláspont közvetíthető. A kultúra egy másik dimenzióját 
képezik a normák és standardok. Ezek utalnak a meggyökeresedett szokásokra, 
ahogyan a dolgokat intézik a vállalatnál. A szokások vonatkozhatnak például a 
vezetés módjára, a főnök körbesétál, elbeszélget a munkatársakkal, nyitott a 
problémáik iránt, tanácsokat és útmutatást ad, vagy az irodájából, zárt ajtó 
mögül, utasításokkal irányítja a munkát. A kultúra emellett jelenti a szervezet 
tagjai által közösen osztott hiteket, szándékokat is. A kultúra alapján határozzák 
meg, mi célból működik a szervezet, milyen szerepet tölt be a társadalomban. A 
szervezeti kultúra az egyén számára identitást is ad. A munkatársak érezhetik, a 
szervezethez tartoznak, az a mindennapokban a tulajdoni viszonyoktól 
függetlenül az övék, mert ők alkotják.
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A kultúra egyes összetevői tehát a szervezethez, az azt körülvevő világhoz és az 
egyénhez köthetők (3-9. ábra). A működésre és a tevékenységek hogyanjára 
vonatkozó standardok, normák és értékek, a szervezethez a szervezeten belüli 
viselkedésre vonatkoznak. A hitek és szándékok magának a szervezetnek a 
szerepét fogalmazzák meg a világban. Végül, az identitás az egyén számára bír 
jelentőséggel.

Egy szervezet kultúrával kapcsolatos tulajdonságai Robbins szerint hét 
jellemzővel ragadhatók meg8:

1. Az innováció és kockázatvállalás szintje, ami megmutatja, mennyire 
bátorítják a munkatársakat arra, hogy innovatívak legyenek és vállalják 
a kockázatokat.

2. A részletekkel való törődés, ami arra utal, hogy mennyire kell a 
munkatársaknak kimutatni a precizitást, a részletekkel való törődést és 
azt, hogy döntéseik elemzésekre támaszkodnak.

3. Eredmény orientáció. Azt mutatja, mennyiben helyezi előtérbe a vezetés 
az eredményeket azzal szemben, hogy milyen módon érték el azokat.

4. Humán orientáció, ami megmutatja, mennyire veszik figyelembe a 
vezetők a munkatársak érdekeit egy-egy döntésnél.

5. Csoport-orientáció, ami arra utal, hogy csoportokba szervezik a 
feladatok ellátását, vagy inkább az egyénekre bízzák.

6. Agresszivitás, ami annak a fokát mutatja, hogy a munkatársak mennyire 
vitázók, versenyzők vagy lezserek.

7. Stabilitás, ami megmondja, mennyire helyezik a hangsúlyt a 
tevékenységekben a status-quo fenntartására a növekedéssel szemben.
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3-9. ábra: A szervezeti kultúra összetevői

Külvilág

A szervezeti kultúrák kialakulásában három tényező játszik központi szerepet9: 
a külső hatások, a szervezetspecifikus tényezők és a szervezet története.

A külső hatások olyan tényezők, amelyek hatnak a szervezeti tagok 
értékválasztásaira, hiedelmeire, ugyanakkor-e tényezők nem befolyásolhatók a 
szervezet vagy az egyén által. Az ilyen külső hatások adódhatnak a társadalom 
értékrendszeréből, az egyén viselkedését meghatározó normarendszerből, vagy 
a társadalomra nagy hatással bíró eseményekből. Mindezek olyan kulturális 
lenyomatot képeznek, amely érvényre jut a szervezetekben is.

A szervezetspecifikus tényezők határozzák meg egy szervezet munka- és 
hatáskörmegosztását, koordinációs mechanizmusait. Ezek a tényezők az iparági 
sajátosságokban, az alkalmazott technológiában, a szervezethez köthető 
szakmákban nyilvánulnak meg. Az iparági sajátosságokra nem nehéz példát 
találni, hiszen szembetűnő a kultúrában meglévő különbség mondjuk egy 
építőipari vállalat és egy tanácsadó cég között. Emellett mások lehetnek a 
viselkedési normák ugyanabban az iparágban is, ha az egyik vállalkozás kicsi 
szinte családi méretű, míg a másik egy multinacionális nagyvállalat. A 
különböző szakmákhoz is lehet kulturális jegyeket kötni, amennyiben azok 
művelői aktív részesei egy-egy szakmai közösségnek. Egy tanácsadó cég tagjai
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például lehetnek egyetemi oktatók, akik viselkedésmintájukat az oktatói, 
egyetemi-polgári identitás alapján alakítják. Az alkalmazott technológia pedig 
nagymértékben befolyásolja a munkamegosztást, ezáltal a munkatársak közötti 
érintkezési pontokat.

A szervezet története foglalja össze azokat a hatásokat, amelyek az alapítás óta 
befolyásolták a gondolkodásmódot, így a meggyökeresedő viselkedésmintákat, 
norma-, és értékrendszert. Ha a szervezet a története során valamilyen kihívás 
elé került, és ennek a kihívásnak sikeresen megfelelt, az akkor követett 
magatartásforma fennmarad, mint sikertényező, és a továbbiakban mintaként 
szolgál.

A szervezeti kultúra, mint azt láthatjuk egyfelől identitást ad a vállalatnak, a 
hovatartozás élményét nyújtja a munkatársaknak és a tevékenységek végzésénél 
is meghatározó tényező. Kultúra nélkül nem létezhet egy szervezet. Az erős 
kultúra következményeként a szervezet tagjai azonos célok felé törekednek, 
azonos értékeket követnek és azonos normák alapján tevékenykednek. A 
kultúra ugyanakkor hátráltatója is lehet a szervezet fejlődésének. Ha a környezet 
megváltozik, elképzelhető, hogy a korábbi szokások és értékek már 
idejétmúltakká válnak, és új magatartásformát kellene megvalósítani. Erős 
kultúra esetén azonban a szervezet tagjai ragaszkodni fognak a 
meggyökeresedett, korábban már bevált standardokhoz és hátráltatni fogják a 
változást. Ahol például korábban erősen centralizált volt a döntéshozatal, ne 
várjuk, hogy a döntések delegálásával a korábbi alárendeltek azonnal szívesen 
vállalják a döntésekkel járó felelősséget. Jellemző példa erre a problémára a 
számítógépes könyvelő rendszerek bevezetésének időszaka, amikor sok 
vállalatnál számítógéppel és a hagyományos kézi eljárással egyaránt elvégezték 
a munkát egyszerűen azért, mert megszokták a régi módszert, és nem tudtak 
teljesen megbízni az új eszközben.

Az erős kultúra gátolhatja az akvizíciókat és összeolvadásokat is. Ha az 
egyesülő vállalatok kultúrája eltérő és egyaránt erős, egyik szervezet sem veszi 
át a másik értékeit, normáit. Mindezért nem tud kialakulni a képességek 
megosztásából, vagy éppen új képességek kifejlesztéséből származó szinergia 
(3-4. illusztráció).

3-4. illusztráció: Az összeolvadások kulturális akadályai

Az AT&T 3 millió dollárt veszített azon, hogy 1991-ben felvásárolta az 
NCR-t. A társaság szakszervezetbe tömörült, így különböző előjogokkal 
rendelkező munkatársai egy épületbe kerültek az NCR alkalmazottaival, akik 
nem voltak szakszervezeti tagok, így előjogokkal sem rendelkeztek. Ez később
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számos feszültség forrásává vált. A két korábbi szervezet közötti távolság 
megmaradt, sőt azt csak fokozta, hogy az AT&T-nél a vezetők a „nyitott ajtók” 
módszerével irányítottak, azaz nem formalizált, közvetlen kommunikációt 
fojtattak az alkalmazottakkal, míg az NCR esetében a korábbi konzervatív, 
centralizált kultúra miatt ezt lehetetlen volt elfogadtatni a menedzserekkel.

Sikertelen volt a Daimler-Chrysler egyesülés is, amely 60 millió dolláros 
piaci értékvesztéshez vezetett, és a Chryslert a legprofitábilisabb amerikai 
autógyártóból a legveszteségesebbé tette. Nem tudtak ugyanis létrejönni a 
remélt szinergiák és nem valósult meg a tervezett költségcsökkentés sem. 
Mindennek az okát abban látják, hogy összeegyeztethetetlen volt a műszaki 
alapokon álló Daimler-Benz kultúrája a Chryslerével, ahol az értékesítés volt a 
mintaadó.

Forrás: Robbins, S.P: Organizational Behaviour, Pearson Education, 2003, 
530.

A szervezeti kultúra elemzése furcsamód éppen fordított irányban végezhető el, 
mint ahogyan a kultúra hatása érvényesül. A viselkedést, a feladatok 
végrehajtásának módját, az azonosulást a tudatban, vagy sokszor a 
tudatalattiban lévő kulturális paradigma által tárolt értékek, hiedelmek és 
normák határozzák meg. Stratégiai szempontból az a fontos, mennyiben 
támogatja ez a paradigma a meglévő stratégiát, illetve mennyiben hátráltatja, 
vagy támogatja a változásokat. Éppen ezért az elemzés során magát az 
értékrendet, a hiedelmeket és a normákat, összefoglalva a kulturális paradigmát 
kell azonosítanunk. A feltérképezést a kultúra megnyilvánulási formáinak 
elemzésével tehetjük meg, amihez jó keretként szolgál a kulturális háló 
modellje4 (3-10. ábra).

A rutinok utalnak a szervezet tagjainak viselkedésére a mindennapok során. A 
rutinok határozzák meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz, a fogyasztókhoz és 
az üzleti partnerekhez. A rutinok utalnak arra, hogyan születnek a mindennapi 
döntések, milyen a vezetési stílus, mekkora a távolság a vezetők és a 
beosztottak között. A rutinokat csak úgy lehet megismerni, ha közvetlenül 
vizsgáljuk a szervezet gyakorlati működését, ugyanis ez eltérhet a 
papírformától. Előfordulhat például, hogy a szervezeti és működési szabályzat 
szerint egy osztályvezető egy személyben dönt bizonyos kérdésekben és a 
végrehajtást utasítás formájában rendeli el. A valóságban ezzel szemben a 
vezető hagyhatja, hogy a beosztott döntsön, és ő csak „rábólint” a formalitások 
kedvéért.
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3-10. ábra: A szervezeti kultúra hálója

Forrás: Johnson, G. -  Scholes, K: Exploring corporate strategy, Prentice Hall, 
Europe, 1997. 69.___________________________________________________

Egy szervezet a rituálékkal fejezi ki, hogy mi a fontos számára. A rituálék 
elemzése ezért elvezethet minket a közösen osztott értékekhez. A rituálék 
emellett megerősítik a módot, ahogyan a dolgokat intézik a vállalatnál a 
mindennapok során. Ha például a szervezet számára fontos érték az 
összetartozás, a szervezethez való tartozás tudata, a rituálék között szerepelni 
fog a különböző alkalmak, mint Karácsony, Újév, születésnapok közös 
megünneplése. Ha a szervezet hangsúlyt helyez a nyitott vezetői stílusra, 
megjelenhetnek olyan rituálék, mint a munkaidő utáni közös programok, 
vacsorák, sörözések, vagy rendszeres csapatépítő tréningek, amelyen a főnök és 
a beosztottak együtt vesznek részt.

A történetekben jelennek meg azok a viselkedésnormák és standardok, amelyek 
a vállalat fejlődése során rögzültek. Már utaltunk rá, hogy ha a szervezet 
szembesül egy kihívással és sikerrel veszi az akadályokat, a mód, ahogyan ezt 
tette rögzülni fog és a későbbiekben mintaként szolgál. A történetek hordozzák 
azokat a pontokat, ahol a normák és standardok, illetve az egyes értékek 
beépültek a szervezet kultúrájába. Vizsgálatuk éppen azért fontos, hogy
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feltérképezzük, milyen szerepet töltenek be a vállalatnál a különböző kulturális 
elemek, mennyire stabilak és mennyire igazolhatók a jelen körülményei között.

A szimbólumok egyrészt a szervezet identitását fejezik ki. Megjelennek a tagok 
által használt közös nyelvben, az öltözködési stílusban. Minél „erősebb” a 
közös nyelv, minél jobban hasonlítanak stílusban egymáshoz a munkatársak, 
annál inkább tekintik meghatározónak a szervezet által reprezentált közösséget. 
A szimbólumok másrészt utalnak a szervezet tagozódására is. Ez látszik a 
megszólításokban, a különböző privilégiumokban. Végül, a szimbólumok 
kifejezik azt is, hogy a vállalat mennyire fektet hangsúlyt arra, hogy a tagoknak 
identitást nyújtson. Az irodák berendezése, a vállalati autók stílusa és márkája, 
mind erről tanúskodik.

A hatalmi szerkezet a tényleges hatalmi struktúrára utal. A szervezeti 
struktúrában azonos szinten lévő egységek közül egyik-másik lehet erősebb, 
meghatározóbb. Ezek a szervezeti egységek a többinél nagyobb befolyással 
vannak arra, hogy milyen normák, standardok és értékek rögzüljenek. 
Másképpen fogalmazva itt találhatjuk a kultúra formálóit. Extrém esetben az is 
előfordulhat, hogy egy, a formális hierarchia alacsonyabb szintjén álló egység 
domináns a hierarchia magasabb szintjeivel szemben is. Közelebb kerülünk a 
kultúra megértéséhez, ha tanulmányozzuk az ilyen egységek normáit és mintáit.

A szervezeti struktúra rögzíti a hierarchiát, meghatározza a koordinációs 
mechanizmusokat. A struktúra és a vezetési stílus között ezért összefüggés van, 
és az egyik összekötő kapocs éppen a kultúra. Ha például egy kisvállalat, ahol 
korábban nem különültek el hierarchikus szintek, növekedni kezd, eldönti, hogy 
milyen szervezeti konfigurációt alakítson ki. Ebben nagy szerepe van az 
érvényben lévő rutinoknak és a szervezeti identitásnak. Az előzőek mellett 
vizsgálnunk kell azt is, hogy a struktúra mennyiben fejezi ki a tényleges hatalmi 
szerkezetet.

Az ellenőrző és ösztönző rendszerek, amelyekkel a teljesítményt mérik és 
jutalmazzák, kifejezik, hogy mit tekint a vállalat értéknek, azaz miben határozza 
meg saját céljait. Ha a cél a piaci status-quo megőrzése, a szervezetnél 
valószínűleg a kevésbé kockázatos, a hatékonyságot javító megoldásokat fogják 
ösztönözni. Ha a szervezet agresszív, az iparágat meghatározó vezetőként 
azonosítja magát elképzelhető, hogy az innovatív kockázatosabb megoldásokat 
támogatják jobban és toleránsabbak a kudarcokkal szemben.

A kultúra tehát jelentheti a szervezet erősségét, ha a szervezethez való tartozás 
motiváló erővel bír, ha a célok elérése erős kohéziót követel, ha fontos, hogy a 
tevékenységeket bizonyos normák és minták szerint, hasonlóan hajtsák végre a
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vállalat különböző pontjain. A kultúra mindemellett számos gyengeség forrása 
is, ha növelni szeretnénk a szervezet diverzitását, sokszínűségét, ha a bevált 
normák és értékek idejétmúltakká válnak, és változtatni szeretnénk rajtuk. Az 
elemzés során ezekre az erősségekre és gyengeségekre kell fényt deríteni.

3.6. A begyakorlási görbéből fakadó stratégiai előnyök10
A begyakorlási görbe fontosságára a Boston Consulting Group hívta fel a 
figyelmet a 60-as években. A görbe azt a statisztikailag igazolható összefüggést 
mutatja ki, amely több iparágban jelen van a termelés volumene és költségei 
között (3-11. ábra).

Az ábra a begyakorlási görbe hatását jeleníti meg különböző iparágakban. Az 
összefüggés szerint, ahogyan növekszik a halmozott termelési volumen, azaz a 
mennyiség, amit a vállalat összességében már előállított az adott áruból, úgy 
csökkennek a fajlagos költségek. Ennek az egyik, talán a legfőbb oka az, hogy 
egy feladat többszöri elismétlése után az ember hatékonyabban és gyorsabban 
végzi el azt, mint kezdetben. A munkafolyamatokat a tapasztalatok alapján úgy 
tudja alakítani, hogy azok gyorsabban végrehajthatóbbak legyenek, illetve a
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döntési pontoknál már kevesebbet fog hezitálni, mert a korábbi tapasztalatokra 
tud támaszkodni. Ezt a hatást fokozza, hogy a volumen növekedésével a termék 
egyes összetevőit standardizálják. Kialakíthatnak emellett egy 
munkamegosztást, ami tovább növeli a hatékonyságot. Egy idő után 
racionalizálják a termék összetételét, a termelési folyamatot a felhasznált 
eszközöket is. A görbék természetesen különböző határértékek felé tartanak, 
azaz a fajlagos költségek nem csökkennek egy szint alá, bármekkora is legyen a 
halmozott volumen. Van emellett olyan iparág is, ahol nem érvényesül a hatás, 
vagyis hiába növekszik a halmozott volumen, ugyanannyiba kerül egy terméket 
előállítani.

A begyakorlási görbe elméletének a stratégiai üzenete az, hogy amelyik vállalat 
nagyobb termelési volument ér el, pusztán ettől a ténytől kedvezőbb költség-, és 
így versenypozícióban lesz a kisebb volument elérővel szemben (3-5. 
illusztráció). A begyakorlási görbe elmélete ezzel növekedésre illetve minél 
nagyobb piacrészesedés megszerzésére ösztönzi a vállalatokat.

3-5. illusztráció: Stratégiai előny a begyakorlási görbéből
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Láthatjuk, hogy az A vállalat számára egy termék előállítása kevesebbe kerül, 
mint a B vállalatnak pusztán azért, mert összességében már több terméket 
gyártott.__________________________________________________________

Vannak olyan tényezők is, amelyek gátolják a begyakorlási görbe 
érvényesülését. Ezek közül az egyik, talán legfontosabb az, hogy ha a halmozott 
volumen ugyanúgy növekszik a versenytársaknál, a görbe alakjából adódóan a 
költségelőny egyre csökken, míg végül szinte teljesen eltűnik. A hátrányát egy 
vállalat úgy is le tudja dolgozni, hogy az előnyben lévő versenytársnál jobban 
fokozza a termelését. A tapasztalatszerzés emellett az élőmunkához köthető. A 
hatást ezért gyengíti, hogy a. fluktuáció során kiesnek azok a munkatársak, akik 
már gyakorlatot szereztek, ami mérsékli a hatást.

A szervezet elemzése során vizsgálni kell, milyen mértékben érvényesül a 
begyakorlási görbe elmélete az iparágban, és milyen a vállalat ebből adódó 
versenypozíciój a.

3.7. A PIMS modell
A PIMS (profit impact of markét strategy), eredetileg egy tanulmány, amit a 
General Eletric készített a 60-as évek közepén, azért hogy statisztikailag 
mérhetővé tegyék az üzleti akciók és az üzleti siker közötti kapcsolatot. A 70- 
években először a Management Science Institute vette át, majd a Strategic 
Planning Institute folytatta az a kutatást és az eredmények felhasználását. Mára 
a projekt adatbázisa több mint 3000 féle termékhez illetve szolgáltatáshoz 
köthető információkon alapul.

A PIMS modell egyrészt használható arra, hogy megnézzük, milyen tényezők 
vannak leginkább hatással a profitabilitásra, melyek azok, amelyek 
önmagukban kevésbé befolyásolják azt (3-6. illusztráció). A PIMS adatbázisa 
emellett lehetőséget ad arra is, hogy figyelembe vegyük az iparági vagy a 
vállalatméretből adódó sajátosságokat és így vizsgáljuk az egyes funkcionális 
területeken végrehajtható akciók hatásait a profitabilitásra.
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A fölső grafikon a PIMS projekt egyik, a begyakorlási görbe elméletét 
megerősítő empirikus eredményét ábrázolja. Átlagban, a relatív piacrészesedés 
növekedése a beruházások megtérülésének (ROI) növekedéséhez vezet. Az alsó 
grafikon a beruházások értékének a hatását jeleníti meg. A kutatások azt 
igazolták, hogy a beruházások növekedése az értékesítéshez képest rontja a 
profitabilitást. Ez a helyzet áll elő például, ha úgy váltjuk le az alkalmazott 
technológiát egy drágábbra, hogy az nem jár együtt az értékesítés 
növekedésével.

A PIMS alkalmas arra is, hogy a tényezők kombinált hatásait elemezzük.

Alant a felső tábla eredményei azt mutatják, az intenzív marketingkiadások nem 
képesek helyettesíteni a minőséget. Ha a termék minősége magas a 
versenytársakhoz képest, az intenzív marketing magas megtérüléssel jár. Ezzel 
szemben, ha a minőség alacsony, a marketingtevékenység fokozása nem jár 
együtt a profitabilitás növekedésével. Az alsó tábla a piacrészesedés és a 
beruházások intenzitásának együttes hatását jeleníti meg. A kutatás azt igazolja, 
hogy az intenzív beruházások erősen lerontják a profitabilitást, ha a piaci 
pozíció gyenge.
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Marketing/értékesítés 
5% 10%

Forrás: Johnson, G. -  Scholes, K: Exploring corporate strategy, Prentice Hall, 
Europe, 1997, 286-287. ______  ________ ____________ ________

A PIMS adatbázis emellett használható arra is, hogy megvizsgáljuk, mennyire 
állnak közel a vállalat egyes paraméterei az iparági standardokhoz, hol, mely 
pontokon mutatkoznak a legfőbb eltérések.
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3-7. illusztráció: A vállalat jellemzőinek vizsgálata a PIMS segítségével

A Strategic Planning Institute on-line hozzáférést biztosít előfizetőinek az 
adatbázishoz, és lehetővé teszi, hogy különféle elemzéseket, 
összehasonlításokat végezzenek. Az előző illusztrációból láthattuk, hogy a piaci 
részesedés meghatározó lehet a versenypozíció szempontjából, hiszen a 
magasabb profitabilitás több beruházást vagy kedvezőbb árak alkalmazását teszi 
lehetővé. A szervezet elemzése során lényegessé válik, milyen fokú változás 
fogadható el évről-évre a piacrészesedésben. Ha az elemző a választ a PIMS 
adatbázis segítségével szeretné megkapni, egy on-line kérdőívet kell kitöltenie a 
következő adatokkal:
• A kívánt növekedés a piacrészesedésben
• Kezdeti piacrészesedés
• Helyezés a piacrészesedés alapján
• Relatív minőségi szint
• A piac növekedési üteme
• Hány közvetlen fogyasztó adja az értékesítés 50%-át
• Változás a relatív minőségi szintben
• A közvetlen költségek versenytársakhoz viszonyított aránya
• Az új termékek értékesítésének az aránya az összes értékesítésben
• Értékesítésre fordított kiadások
• Hirdetésre fordított kiadások
• Promócióra fordított kiadások
• Marketingkiadások összesen
• Változás a marketingkiadásokban
• Az értékesítés a kapacitások százalékában

Az elemzés során a program kiválasztja azokat a vállalatokat, amelyek 
ugyanabban az iparágban tevékenykednek és hasonló jellemzőkkel bírnak, majd 
kiszámítja, hogy a megadott paraméterekben mik ennek a csoportnak az átlagos 
értékei és mekkora a szórás. Ennek alapján már eldönthető, hogy mennyire áll 
közel a szervezet az iparági átlaghoz.

Forrás: www.pimsonline.com

A szervezet elemzésének eredményeként, a környezetelemzéshez hasonlóan, 
rendelkezésre áll egy lista a vállalat erősségeiről és gyengeségeiről. Ez, a 
környezeti tényezők összegzéséhez hasonlóan megjeleníthető egy összefoglaló 
táblázatban.
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3-8. illusztráció: A szervezet erősségeit és gyengeségeit meghatározó tényezők
összefoglaló táblája a Maytag példáján

Szervezeti tényezők Súly Megjegyzések
Erősségek
1. Minőség Maytag kultúra 0,15 A minőség a siker kulcsa
2. Tapasztalt felsővezetés 0,05
3. Vertikális integráció 0,10 Odaadó, lelkes üzemek
4. Munkaadó-munkavállaló viszonyok 0,05 Jó, de romlik
5. A Hoover nemzetközi orientációja 0,15 A Hoover neve jó a 

tisztítógépeknél
Gyengeségek
1. Folyamat-orientált K+F 0,05 Lassú az új termékeknél
2. Elosztási csatornák 0,05 Hipermarketek terjedése
3. Pénzügyi pozíció 0,15 Magas adósságteher
4. Globális pozicionálás 0,20 Hoover gyenge UK-n és 

Ausztrálián kívül
5. Gyártók adottságai 0,05 Invesztíció alatt

Adaptálva: Wheelen, T.L -  Hunger, J.D: Strategic management and business
| policy, Pearson Education, 2004. 102. ___________________

Feladatok vitakérdések 1
1. Térképezze fel az IKEA vállalat erőforrásait és kompetenciáit.
2. Elemezze a verseny kulcstényezőit és a kompetenciák közötti 

különbségeket, hasonlóságokat az európai, alacsony költségvetésű 
„fapados” légitársaságoknál.

3. Az első fejezetben bemutatott stratégiai iskolák közül melyiket 
alkalmazná lineáris-funkcionális, divizionális és mátrix-struktúrákban?

4. Mi okozhatja a hatékonyság romlását a lineáris-funkcionális 
struktúrával rendelkező multinacionális szervezetekben?

5. Hogyan hat a nemzeti kultúra a szervezetire?
6. Hogyan hat a szakmai kultúra a szervezetire?
7. A termelésen kívül milyen vállalati funkcióknál érvényesülhet még a 

begyakorlási görbe hatása?
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4. A stratégia kidolgozása
Az elemzések alapján láthatóvá válik, milyen kihívásokat tartogathat a jövőben 
a vállalat környezete, mivel kell számolnunk, ami elősegítheti, vagy 
akadályozhatja a sikeres működést, illetve ami a piaci pozíció javulásához vagy 
romlásához vezet. Megismertük azt is, milyen az iparágunk struktúrája, 
mennyiben tekinthetjük védettnek a piacainkat, és mennyire vagyunk kitéve 
annak a veszélynek, hogy új versenytársak jelennek meg, esetleg a helyettesítő 
termékek elszívják a keresletet. A vizsgálatok eredményei alapján ismerjük a 
piaci verseny jellegét, tudjuk mik azok a tényezők, amelyek kiemelt szerepet 
játszanak a versenyelőny biztosításában. Ismerjük a fogyasztók elvárásait és azt 
is, hogy a versenytársakhoz képest mennyire vagyunk képesek megfelelni 
azoknak. Láthatjuk vannak-e különleges erőforrásaink vagy képességeink, 
amelyeket a versenytársak nem tudnak egyhamar beszerezni vagy kiépíteni. A 
versenytársakkal való összehasonlítás során következtethetünk arra is, hogy 
szükséges-e beszerezni vagy kiépíteni ilyen erőforrást vagy képességet. Az 
elemzések alapján látjuk, hogy a szervezet struktúrája és kultúrája mennyiben 
teszi lehetővé a környezet kihívásaihoz való alkalmazkodást, illetve mennyire 
állnak egymással összhangban. Végezetül látjuk, hogy van-e a vállalatnak olyan 
versenyelőnye, ami a piacrészesedéséből, illetve a működés sajátosságaiból 
adódik, vagy esetleg éppen ezek valamelyike miatt van hátrányban.

Az elemzés eredményeit összefoglaló szinten SWOT keretben, vagyis az 
erősségek, gyengeségek, lehetőségek és fenyegetések kategóriáiban 
jeleníthetjük meg. Ha a kategóriák sok elemet tartalmaznak célszerű kiemelni a 
relatíve nagy súllyal rendelkező tételeket1. Ezeket stratégiai tényezőknek hívjuk, 
és a hatásuk időtartamát is megjelenítő táblázatban összegezzük (4-1. 
illusztráció).

Az eredmények alapján már ki tudjuk dolgozni a szervezet jövőbeli cselekvéseit 
meghatározó és koordináló stratégiákat. A stratégiakészítés e szakaszára is igaz 
azonban, hogy nem állnak rendelkezésünkre minden szituációban alkalmazható 
általános módszerek. Sőt, az iparágak, a vállalatok és a konkrét piaci helyzetek 
különbözősége miatt itt jóval szűkösebb a módszertani bázis, mint az elemző 
szakasznál. A továbbiakban ezért a módszertani elemek mellett a stratégiai 
koncepciók tartalmára is hangsúlyt helyezünk, mert e két dimenzió együttesen 
adhat támpontot az olvasónak ahhoz, hogy a konkrét szituációra dolgozzon ki 
stratégiát.



4-1. illusztráció: A stratégiai tényezők összegzése a Maytag példáján

1 1
Szervezeti tényezők Súly Környezeti tényezők Súly

Erősségek Lehetőségek

I Minőség Maytag kultúra 0,15 Az EU gazdasági integrációja 0.20

Tapasztalt felsővezetés 0,05 A minőséget preferáló 
generációk 0,10

Vertikális integráció 0,10 Ázsia gazdasági fejlődése 0,05

Munkaadó-munkavállaló
viszonyok 0,05 Kelet-Európa megnyílása 0,05

I A Hoover nemzetközi 
I orientációja 0,15 A nagyáruházak irányába ható 

trend 0,10

Gyengeségek Veszélyek

Folyamat-orientált K+F 0,05 Szigorodó szabályozás 0,10

Elosztási csatornák 0,05 Erős verseny az Egyesült 
Államokban 0,10

Pénzügyi pozíció 0,15 A Whirpool és az Electrolux. 
globálisan erős 0,15

Globális pozicionálás 0,20 Új termékek térhódítása 0,05

Gyártók adottságai 0,05 Japán gyártók 0,10

A stratégiai tényezőket összegző tábla ennek alapján:
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Stratégiai tényezők
Időtartam*

Megjegyzés
R K H

(E) Minőség Maytag 
kultúra V A minőség a siker kulcsa

(E) A Hoover nemzetközi 
orientációja V V A Hoover neve jó a 

tisztítógépeknél
(GY) Pénzügyi pozíció V V Magas adósságteher

(GY) Globális pozicionálás V A Hoover gyenge UK-n és 
Ausztrálián kívül

(L) Az EU gazdasági 
integrációja V Hoover felvásárlása

(L) A minőséget preferáló 
generációk V Maytag minőség

(L) A nagyáruházak 
irányába ható trend V Maytag gyenge ebben a 

csatornában
( V) A Whirpool és az 
Electrolux globálisan erős V Hoover globálisan gyenge

(V) Japán gyártók V Ausztráliában csak ázsiai 
gyártók

*Az R a rövid-, a AT a közép a H  a hosszútávot jelzi.

Adaptálva: Wheelen, T.L. -  Hunger, J.D, Strategic management and business 
policy, Pearson Education 2004, 110-111.

Johnson és Scholes2 a stratégiai koncepciók kialakítását egy, három szempont 
szerint meghatározott keretben helyezi el. A három szempont a következő:

• Mi szolgál a stratégiai koncepciók alapjául
• Milyen cselekvési irányt valósít meg a stratégia
• Hogyan valósul meg a stratégia.

A keret tehát egyrészt azzal foglalkozik, hogy mire lehet alapozni a stratégiát. 
Ez a szempont elsősorban a szervezet tagjainak, tulajdonosainak és a vállalathoz 
köthető más érdekcsoportoknak az elvárásait és szándékait fogalmazza meg. Az 
érdekeltek elvárásai ugyanis alapvetően befolyásolják azt, hogy a szervezet 
milyen irányt választhat, és hogyan működhet a jövőben. A stratégia alapjaként 
fontosak a szervezeti erőforrások és kompetenciák is. Vannak olyan 
lehetőségek, amelyekre építve kihasználhatjuk a szervezet adottságait, és
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vannak olyanok is, amik bármennyire csábítóak, ellentétesek az adottságokkal. 
A stratégiai irány és a végrehajtás módjának megválasztásakor ezért figyelembe 
kell venni az erőforrások és kompetenciák nyújtotta lehetőségeket. Végezetül, a 
stratégia alapját képezi az ár és a fogyasztónak nyújtott érték alapján elfoglalt 
pozíció, mert ez döntően meghatározza, és egy időre rögzíti a szervezet 
mozgásterét.

A cselekvési irányok szempontja azt fogalmazza meg, merre indul el a vállalat a 
jelenlegi stratégiai pozíciójából. Ha ezt a pozíciót a termékek és a piacok 
kategóriáiban határoztuk meg, az irány a megcélzott fogyasztókat és a nekik 
szánt termékeket jelenti. Ha a pozíciót a piacrészesedés méretével definiáltuk, 
az irány ennek növelése, megtartása, vagy csökkentésével a kivonulás lehet. A 
cselekvési irányt tehát nem abszolút kategóriaként értelmezzük, hanem attól 
függően, hogy hogyan és milyen dimenziókban vázoltuk fel a vállalat stratégiai 
pozícióját.

A stratégia megvalósításának módja, a konkrét cselekvésre, az üzleti akciók 
végrehajtására utal. Ezzel a szemponttal a következő, a stratégia végrehajtását 
tárgyaló fejezetben foglalkozunk, míg ezt a fejezetet a másik kettő részletes 
tárgyalásának szenteljük.

4.1. A stratégia alapjai

4.1.1. Az érdekcsoportok szándékai, mint a stratégia alapja
Elsőre talán azt gondolnánk, hogy a szervezettel kapcsolatos eseményekben 
mindössze a tulajdonosok és az alkalmazottak (beleértve a vezetést) az 
érdekeltek. Ez a felfogás tükröződik az olyan teóriákban, mint például az 
ügynökelmélet, amelynek alanyai eredetileg mindössze a részvényesekből 
(megbízók) és menedzserekből (megbízottak) tevődtek össze. Valójában a 
helyzet ennél jóval komplikáltabb. Ha egy kisvállalatról beszélünk, amelyet 
általában az alapítója vezet, a cég hatással van a család életére. A gyerekek 
közül legalább az egyik arra készül, hogy majd átveszi az irányítást, a 
családtagok általában besegítenek a vállalattal kapcsolatos munkába, a baráti 
társaságuk részévé válnak üzleti partnereik is. Ennél nagyobb, akár teljes 
közösségre gyakorolnak hatást az egyes régiókba betelepülő nagyvállalatok. A 
foglalkoztatás növekedésével a régió vonzóbbá válik a családok számára, ami 
az infrastruktúra, az oktatás, az egészségügy kiépítését vonja maga után. A 
vállalatok sikere vagy kudarca így közvetve a régióra is hatással lesz. A főbb 
érdekcsoportokat mutatja be a 4-1. ábra.

132



4-1, ábra: A vállalathoz kapcsolódó főbb érdekcsoportok

Egyértelmű, hogy a vállalat tulajdonosai érdekeltek a szervezet sikerében. Az 
viszont már kevésbé egyértelmű, hogy mit és mennyit tehetnek mindezért. Egy 
induló vállalkozásnál, amelyet maga a tulajdonos vagy tulajdonosok vezetnek 
ennek az érdekcsoportnak nagy az érintettsége, és közvetlenül tudja érvényre 
juttatni érdekeit. Ha a vállalat bukik, azt általában a tulajdonosok egzisztenciája 
bánja, ugyanakkor nagy szerepük van abban, hogy cégük elkerülje a bukást, és 
növekedésnek induljon. A másik végletet azok a nagyvállalatok képezik, 
amelynek részvényeit különböző befektetési és nyugdíjalapok tartják kézben. A 
tulajdonosok végső soron azok az emberek, akik befektettek az alapokba. Ők 
azonban semmilyen befolyást nem gyakorolnak a vállalat működésére. Sikerét 
vagy kudarcát sem érzik annyira, hiszen a pénzkezelő alap portfolióval 
dolgozik, aminek csak egy részét képezik az adott vállalat papírjai.

A vezetők is a vállalat alkalmazottai, mégis külön kategóriában tüntettük fel 
őket. Ennek az oka egyrészt az, hogy döntéseikkel jobban befolyásolhatják a 
sikerességet, mint a beosztottak. Emellett, döntési pozíciójukból adódóan sokkal 
inkább a „sajátjuknak érzik” a vállalatot, mint a többi munkatárs, illetve sok 
esetben a tulajdonosok.
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Az alkalmazottak közvetlenül nem abban érdekeltek, hogy a vállalat sikeres 
legyen, hanem abban, hogy biztosítson számukra munkát és fizetést. Ha a 
versenypozíció javításához jelentős változtatások szükségesek, az alkalmazottak 
ellenállhatnak, pusztán természetes okokból. Ezekre a stratégia
megvalósításának tárgyalásakor visszatérünk. Probléma lehet az alkalmazottak 
számára, ha a vállalkozás kockázatos stratégiai irányt választ, mert ilyenkor 
általában nem nő a javadalmazásuk siker esetén, a kudarc viszont az állásukba 
kerülhet.

Egy vállalat vevői és fogyasztói nagymértékben érintettek, ha kevés a konkurens 
vagy helyettesítő termék, illetve magasak az átállási költségek. Ebben az 
esetben a vállalkozás kudarca azt jelentheti a vevő számára, hogy többé nem, 
vagy csak valamennyi ráfizetéssel tudja beszerezni az adott terméket vagy 
szolgáltatást. Ezzel szemben, azokban az iparágakban, ahol sok márka konkurál 
egymással, és nem okoz különösebb kiadást az áttérés, a vevők mind 
érdekcsoport nem jelennek meg hangsúlyosan.

A beszállítók érdekeltsége a vevőkéhez hasonló. Ha több helyre el tudják adni 
termékeiket, és nem kerül sokba a partnerváltás, nem jelentenek igazán 
fajsúlyos érdekcsoportot. Ezzel szemben, ha a vállalat a fő vevőik közé tartozik, 
illetve nehezen találnak másik vevőt érdekeltségük megnő.

Egy szervezet növekedése, kapacitásainak és erőforrásainak bővítése 
finanszírozási kérdés. A növekedés finanszírozását vagy részvények 
kibocsátásával, vagy hitelekkel oldják meg. A részvények esetében a 
tulajdonosok érdekcsoportja bővül, míg a hiteleknél a hitelező pénzügyi 
csoportok is érdekeltté válnak a működés sikerében. Még jellemzőbb ez, amikor 
az induló vállalkozás kockázati tőkére alapul.

A helyi közösségek szerepét már említettük a bevezető példában. Napjainkban 
városok, régiók versengenek azért, hogy bizonyos vállalkozások vagy 
nagyvállalatok üzemei, kutatóközpontjai, vállalati központjai telepedjenek le. 
Mindez a foglalkoztatás növelésén túl alapot ad az infrastruktúra fejlesztésére, 
és a kiszolgáló vállalkozásokon valamint a beszállítókon keresztül a térség 
gazdaságának további fejlődésére.

A nemzet megjelölése, mint érdekcsoporté talán elnagyoltnak hangzik első 
hallásra. A nemzet gazdaságpolitikájának egyik fő célterülete ugyanakkor maga 
a vállalkozás. A költségvetés számos gazdaságfejlesztő programot finanszíroz, 
amelynek végső soron magánvállalkozások is a haszonélvezői lesznek. A 
vállalkozásokon keresztül valósul meg több állami cél, mint például 
foglalkoztatás, adózás, innováció.
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A civil közösségek szerveződhetnek bizonyos értékek megvédésére, vagy 
különböző etikai normák érvényre juttatására. Elsősorban a vállalat 
működésének módjában és következményeiben érintettek, nem a „sikeres 
működésben”. Szerepük napról napra hangsúlyosabb, befolyásuk a 
kommunikációs technológia fejlődésével egyre nagyobb. Az állatvédők például 
képesek voltak elérni, hogy a kozmetikumok gyártói felhagyjanak az 
állatkísérletekkel. A környezetvédők tevékenysége nyomán több területet 
nyilvánítottak már génmanipulációtól mentes zónának, távol tartva a 
mezőgazdaság géntechnológiát használó nagyvállalkozóit.

Stratégiai szempontból tudnunk kell, hogy az egyes csoportok milyen 
mértékben érintettek a status-quo fennmaradásában illetve adott irányú 
megváltoztatásában. Tudnunk kell emellett azt is, mekkora erejük van érdekeik 
érvényre juttatására (4-2. ábra)3.

Az érdek, mint dimenzió az adott helyzet fenntartásában való érdekeltséget, 
érintettséget jelent. Az érdekcsoportok között lehetnek olyanok, akiknek erős 
érdekei fűződnek ahhoz, hogy a vállalat az eddig megszokott gyakorlatot
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folytassa, vagy éppen ellenkezőleg ahhoz, hogy szakítson az eddigi 
gyakorlattal, és új irányba induljon. Vannak olyan csoportok is, amelyek 
számára közömbös, ha egy új stratégia változást jelent a folyamatokban vagy a 
struktúrában.

A hatalom dimenziója az egyes csoportok érdekérvényesítő képességét fejezi 
ki. Egyes érdekcsoportoknak módjukban áll fenntartani egy status-quo-t, vagy 
éppen ellenkezőleg változtatni azon, és vannak olyan csoportok is, akiknek 
mindehhez nincs meg a kellő ereje.

Feltehetjük, hogy a kialakult hatalmi helyzet, a szervezet struktúrája és a mód, 
ahogyan működik egy egyensúlyi állapot, azaz egyik érdekcsoport sem annyira 
érintett és/vagy erős, hogy változtasson rajta. Az viszont kérdés, hogy ha egy 
stratégia változtat a fennálló állapotokon, mindez hogyan érinti az egyes 
érdekcsoportokat, és ezek hogyan fognak reagálni.

A játékosok kulcsszereplők ebből a szempontból, hiszen ők azok, akiket érinteni 
fog a változást jelentő stratégia, és ha úgy ítélik meg, hogy az érdekeikkel 
ellentétes, megvan hozzá a kellő erejük, hogy meggátolják az alkalmazását. 
Fontos ezért, hogy ezt a csoportot majd érdekeltté tegyük a stratégiában, vagy 
olyan stratégiát valósítsunk meg, amely során a csoport ellenálló tagjai 
átkerülnek a hatalommal vagy érdekeltséggel nem rendelkező kategóriákba. 
Nem érdemes tehát olyan stratégiai koncepciókban gondolkodni, amelyik nem 
képes e csoport tagjait maga mellé állítani vagy semlegesíteni.

A tömeg csoportja a játékosokkal ellentétben közömbös a stratégia iránt, és 
ereje sincs, amivel támogathatná, vagy megakadályozhatná a megvalósítást. 
Mindezért csak annyiban kell foglalkoznunk velük, hogy megvizsgáljuk, melyik 
csoportba kerülnek innen az egyes tagok, ha a stratégia a hatalmi-érdekeltségi 
rendszer átstrukturálódásához vezet.

Az alárendeltek csoportjának tagjait érinteni fogja, ha a stratégia a fennálló 
állapotok megváltozását eredményezi, ugyanakkor nincs elég hatalmuk, hogy 
mindezt megakadályozzák. Lehetséges azonban, hogy keresnek támogatókat 
azok közül, akiknek van hatalmuk, hogy meggátolják a stratégia alkalmazását. 
Több lehetőséggel kell ezért számolnunk. Mindenekelőtt gondolkodhatunk 
kizárólag olyan stratégiai irányokban, amelyek nem lesznek ellentétesek ennek 
a csoportnak az érdekeivel. Hathatós támogatásra ugyan nem lesznek képesek, 
de legalább ellene sem fognak dolgozni. Megpróbálhatjuk feltérképezni a 
lobbylehetőségeiket és semlegesíteni azokat. Végezetül megkísérelhetjük a 
stratégia végrehajtásában érdekeltté tenni azokat a szereplőket, akiknél a 
kérdéses csoport feltehetőleg lobbyzni fog.
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Részben a játékvezetők csoportjának tagjai között találjuk azokat a szereplőket, 
akiknél az alárendeltek lobbyzhatnak. Őket sem előnyösen, sem hátrányosan 
nem érintik a stratégia következményei, viszont lenne hatalmuk a támogatásra 
vagy a hátráltatásra. Mindezért ez a csoport potenciális szövetséges lehet a 
stratégia végrehajtásánál, ha tagjait sikerül érdekeltté tenni, vagy meggyőzni 
annak hasznáról. Emellett potenciális akadályozók is lehetnek, ha valamelyik 
másik csoportnak sikerül meggyőzni őket arról, hogy a stratégia nem vezet jó 
eredményre.

4-2. illusztráció: Az érdekcsoportok átstrukturálása üzembezárásnál

Egy Franciaországban és Németországban egyaránt működő vállalat a 
működési hatékonyság növelése érdekében be akarja zárni a viszonylag 
gyengén teljesítő toulousei üzemét, hogy átvigye a termelést a hatékonyabb 
frankfurti gyárába. Az érdekcsoportokat a következőképp kategorizálhatjuk az 
érintettség és az érdekérvényesítő képesség szerint:

Nagy

Érintettség

Alacsony

Részvényes M (-) 
Toulousi gyár (-) 
Vevő X (+)
Francia miniszter (-) 
Termelés (-)

Vevő Y (-) 
Marketing (+) 
Frankfurti üzem (+)

Vevő Z 
Szállító A 
Német miniszter

Alacsony
Hatalom

Nagy

A zárójelekben azt tüntettük fel, hogy az egyes érdekeltek támogatják-e vagy 
elutasítják a tervet. Ha nem veszik figyelembe az érdekcsoportokat, a francia 
miniszter lobbizhat a Z vevőnél vagy az A szállítónál, hogy a nagy hatalommal 
bíró Y szállítóval együttesen megakadályozzák a tervet. Fontos ezért a 
csoportokat úgy pozícionálni, hogy ne akadályozzák a termelés 
racionalizálásának a tervét. Esetünkben az azt jelenti, hogy meg kell szüntetni a
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francia miniszter érintettségét például azzal, hogy az épületet felajánljuk egy 
társadalmi célú szolgáltatást végző szervezetnek. A másik oldalról az Y vevő 
ellenérdekeltségét is kezelni kell, mert ő elegendő hatalommal rendelkezik 
ahhoz, hogy megakadályozza a tervet. Ezt meg lehet tenni például 
árengedménnyel, a megnövekedett szállítási költségek átvállalásával. Emellett 
pozícióba hozhatjuk az eddig kisebb hatalommal rendelkező, de a javaslatot 
támogató X  vevőt. Az érdekeltségi és hatalmi struktúra ezzel átalakul, és nem 
veszélyezteti a stratégia megvalósítását:

Nagy

Érintettség

Alacsony

Részvényes M (-) 
Toulousi gyár (-) 
Termelés (-)

Vevő(X)
Vevő Y (+) 
Marketing (+) 
Frankfurti üzem (+)

Francia miniszter
Vevő Z 
Szállító A 
Német miniszter

Alacsony
Hatalom

Nagy

Adaptálva: Johnson, G. -  Scholes, K: Exploring corporate strategy, Prentice 
Hall, Europe 1997, 200-201.

Az érdekcsoportok tehát alapul szolgálnak a stratégia megválasztásához. 
Bármilyen stratégiai irányt követünk biztos, hogy az érinteni fog néhányat az 
érdekcsoportok közül. Olyan stratégiai alternatívákban érdemes csak 
gondolkodnunk, amelyek esetében reális esély van arra, hogy nem fogják 
megakadályozni a megvalósítást. Ezeknek a kiválasztásához nyújt segítséget az 
érdekcsoportok bemutatott elemzése.

4.1.2. Porter általános versenystratégiái

Az első fejezetben láthattuk, hogy ha a vállalatok egy adott iparágban a lehető 
leghatékonyabb gyakorlatot alkalmazzák a beszerzéstől kezdve a gyártáson 
keresztül az értékesítésig és a kapcsolódó szolgáltatásig, választaniuk kell,
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milyen értéket kívánnak nyújtani a fogyasztóiknak. A választásuk ugyanakkor 
determinálja a költségpozíciójukat is, azaz a legjobb gyakorlat alkalmazásánál 
már csak úgy lehet növelni a fogyasztónak nyújtott értéket, hogy romlik a 
költségpozíció. Mindez továbbvezet minket Porter általános stratégiáihoz, 
amelyek valójában az alapját képezik az előbbi gondolatmenetnek. Porter4 
három olyan általános stratégiát különböztet meg, amelyek meghatározzák, 
hogy egy vállalat milyen értéket nyújt a fogyasztóinak, és az milyen 
költségpozíciót tesz lehetővé. A három stratégia

• az átfogó költségvezető szerep,
• a megkülönböztetés
• és az összpontosítás.

4-3. ábra: Porter általános stratégiái

Stratégiai előny

A vásárló által 
érzékelt különlegesség

Alacsony
költségpozíció

A teljes 
iparág

Stratégiai
cél

Csak

szegmens

Megkülönböztetés
Átfogó

költségvezető
szerep

Összpon
I
tosítás

Forrás: Porter, M.E. Versenystratégia, Akadémiai Kiadó 2006, 59.

Amint azt az ábra érzékelteti, az általános stratégiák közül kettő az iparág teljes 
piacát, az úgynevezett „átlagfogyasztót” célozza, míg az összpontosítás egy 
meghatározott piaci fülkét. Az átfogó költségvezető szerep az alacsony 
költségpozíció előnyeit igyekszik megragadni, míg a megkülönböztetés a 
termék vagy szolgáltatás különlegessé tételével versenyez. Az összpontosító
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stratégián belül a vállalat egyaránt törekedhet az átfogó költségvezető szerepre 
vagy a megkülönböztetésre.

Az átfogó költségvezető szerep nem azt jelenti, hogy alacsony árért alacsony 
minőségű terméket vagy szolgáltatást kínálunk. Ennek a stratégiának a lényege 
abban áll, hogy a vállalat megpróbálja az értéklánc-funkcióit olyan 
hatékonysággal végezni, hogy az a versenytársaknál kedvezőbb költségpozíciót 
tegyen lehetővé. A kedvező pozíció adódhat a begyakorlási görbe hatásának 
kihasználásából, az optimális üzemméretekből, a szigorú költségellenőrzés 
hasznából és a kutatás-fejlesztés illetve marketingtevékenységek 
visszafogásából. A pozíció működéshez kapcsolódó javítása láthatóan nem 
megy a termékminőség rovására. A kutatás-fejlesztés visszafogása sem a 
meglévő termékek minőségének a romlását eredményezi, hanem az innováció 
feladását. Az átfogó költségvezető szerepre törekvő vállalatok nem lépnek be új 
iparágakba, mert nem erősségük a termékfejlesztés. A marketingkiadások 
visszafogása is elsősorban azért válik lehetővé, mert a termék már egy bejáratott 
darab, ismerik a fogyasztók. Meg kell jegyeznünk, hogy Porter említi a 
vevőszolgálati tevékenység visszafogását is, mint a költségpozíció javításának 
eszközét. Napjainkra azonban a vevőszolgálat számos termék részévé vált, ezért 
ennek elhagyása már az érzékelt minőség romlását eredményezheti.

Az átfogó költségvezető szerep védelmet nyújt éles verseny esetén, hiszen a 
vállalat alacsony árakkal dolgozhat. Az alacsony árak belépési korlátot is 
jelentenek, hiszen egy adott sorozatnagysághoz és tapasztalathoz kötődnek, 
amit az új versenytársak nem tudnak azonnal elérni. A jó költségpozíció előnyt 
jelent, ha a vevők erős alkupozícióban vannak, hiszen ez az alacsony árú 
termékek felé tereli őket. A szállítók esetében hasonló a helyzet, mert ha az erős 
pozícióban lévő szállítók emelik az árat, a jó költségpozícióban lévő vállalatnak 
ezt kevésbé kell érvényre juttatnia saját áraiban, mint annak, aki drágábban 
termel.

A megkülönböztetés stratégiája azt jelenti, hogy a vállalat eléri, hogy termékét 
vagy szolgáltatását az egész iparágban sajátosnak, egyedinek ismerjék el. Ehhez 
a minőségi dimenziók közül egyben vagy többen magasabb szintet kell kínálni, 
mint a versenytársak. Ha a működés tekintetében a szervezet a legjobb 
gyakorlatot folytatja, a magas minőség biztosítása csak úgy lehetséges, hogy 
közben romlik a költségpozíció. Mindez a versenytársakhoz képest magasabb 
árhoz vezet. A megkülönböztetés stratégiáját követő vállalat fogyasztói köre 
kisebb, de olyanokból áll, akik számára az adott minőségi dimenziók fontosak, 
ezért márkahűek maradnak a magasabb ár ellenére is.
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Az egyedi termékekkel lojális, kevésbé árérzékeny fogyasztók lehetővé teszik, 
hogy a vállalatnak ne kelljen belemennie egy árversenybe, ha az kialakul a 
piacon. A fogyasztók esélye a helyettesítésre az egyediségből adódóan 
alacsony, ezért alkupozíciójuk se nagy. Ugyanebből kifolyólag a helyettesíthető 
termékek fenyegetésével sem kell számolni. Az egyediség és a fogyasztók 
lojalitása egyben belépési korlátot is jelent a potenciális új versenytársak 
számára. A magas ár pedig magasabb haszonkulcsot is jelenthet, amelynek 
révén kezelni lehet a szállítók alkupozícióját is.

Az összpontosítás stratégiáját követő vállalat az előzőekkel ellentétben egy 
szigorúan körülhatárolt piacot céloz meg. Míg a megkülönböztetés stratégiája a 
versenytársakhoz viszonyítva kínál magasabb szintet a kiválasztott minőségi 
dimenziókban, addig itt a stratégia kimondottan egy adott vásárlói kör, földrajzi 
terület kiszolgálására, vagy a termékválaszték egy meghatározott szegmensére 
irányul. Ebbe a kategóriába sorolható például egy egyetem távoktatási 
programja, ami a szabvány tananyagot sajátos módon, internethasználatra épülő 
on-line kommunikációval, kevés személyes találkozást szervezve, rugalmas 
időbeosztással tanítja annak a fogyasztórétegnek, akinek nincs lehetősége részt 
venni a tantermi órákon. Az összpontosító stratégiát követő vállalat azt reméli, 
hogy speciális kompetenciákra tesz szert az adott fogyasztói csoport 
kiszolgálásában, ami jó költségpozíciót eredményez, vagy a megcélzott szűk 
csoport egyedinek ismeri el a terméket illetve a szolgáltatást, esetleg mindkét 
cél megvalósul. Porter megszabja a fenti stratégiák érvényesülési feltételeit, 
amit a (4-4. ábra) összegez.

A feltételekből is láthatjuk, egy szervezet csak egyet választhat az általános 
stratégiák közül, nem kombinálhatja őket. Porter megfogalmazza azokat a 
kockázatokat is, amelyekkel az egyes stratégiák kapcsán számolnunk kell4:

Az átfogó költségvezető szerepnél
• a technológiai változás, amely megsemmisíti a múltbeli beruházások 

vagy tapasztalatok értékét,
• az iparágba újonnan belépők vagy a követő stratégiát megvalósítók 

olcsó tanulási folyamata utánzással vagy annak a lehetőségnek révén, 
hogy a legkorszerűbb berendezésekbe fektessenek be,

• az ilyen vállalat képtelenné válhat a szükséges termék- vagy 
marketingváltoztatás végrehajtására, mivel minden figyelme a 
költségekre összpontosul,

• a költséginfláció, amely szűkíti a vállalat lehetőségét arra, hogy olyan 
árkülönbséget tartson fenn, amely elegendő a versenytársak 
márkahímevének vagy egyéb megkülönböztetési törekvéseinek 
ellensúlyozására.
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4-4. ábra: Az általános stratégiák követelményei

Általános stratégia Szükséges szakértelem 
és erőforrás

Szükséges szervezeti 
feltételek

Átfogó költségvezető 
szerep

Tartós tőkelekötés és 
tökéhez való hozzáférés 
Műszaki szakértelem 
Intenzív munkafelügyelet 
A termék gyárthatóságát 
figyelembevevő tervezés 
Olcsó elosztási rendszer

Szoros költségellenőrzés

Gyakori, részletes 
beszámoltatás 
Strukturált szervezet és 
hatáskörök 
Szigorú, mennyiségi 
célok elérésén alapuló 
ösztönzés

Megkülönböztetés

Erős marketingképesség 
Kreativitás
Képesség az alapkutatásra 
Jó minőséggel vagy 
technológiai vezető 
szereppel szerzett vállalati 
hímév
Hosszú tradíció az 
iparágban vagy más 
üzletágak révén 
megszerzett szakértelem 
kivételes együttese 
Szoros együttműködés az 
értékesítési csatornákkal

A kutatás-fejlesztés, a 
termék és a marketing 
szoros összehangolása 
Szubjektív megítélés és 
ösztönzés a mennyiségi 
mérőszámok helyett 
Kedvezmények a magas 
szakképzettségű 
munkaerő vagy kreatív 
emberek vonzása 
céljából

Összpontosítás
A fenti politikák 
kombinációja az adott 
stratégiai célra irányozva

A fenti politikák 
kombinációja az adott 
stratégiai célra irányozva

Forrás: Porter, M.E: Versenystratégia, Akadémiai Kiadó, 2006, 60.

A megkülönböztetésnél
• Az alacsony költséggel termelő versenytársak és a 

megkülönböztetésre törekvő vállalat közötti különbség túl nagy lesz, 
semhogy a megkülönböztetés képes legyen fenntartani a 
márkahűséget. A vevők ily módon feláldozzák a megkülönböztetésre 
törekvő vállalat termékével járó tulajdonságokat, szolgáltatásokat 
vagy márkahímevet, a nagy költségmegtakarítás kedvéért,
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• Csökken a vásárlók igénye a megkülönböztető tényező iránt. Ez 
akkor fordulhat elő, ha a vevők igényei kifinomultabbá válnak,

• Az utánzás szűkíti a vevők számára érzékelhető megkülönböztetést, 
ami gyakran előfordul, ahogy egy iparág érettebbé válik.

Az összpontosításnál
• a széles választékot gyártó versenytársak és az összpontosító vállalat 

közötti költségkülönbség annyira kiszélesedik, hogy megszűnik a 
szűk vevőkör kiszolgálásával járó költségelőny, vagy ellensúlyozza 
az összpontosítással megvalósított megkülönböztetés értékét,

• szűkül az a különbség, amely a kívánt termékekben vagy 
szolgáltatásokban a stratégiai vevőkör és a piac egésze között addig 
fennállt,

• a versenytársak a stratégiai vevőkörön belül találnak részpiacokat, és 
éppen az összpontosításban szárnyalják túl az összpontosító 
vállalatot.

4.1.3. További általános stratégiák

A Porter-féle általános stratégiákat két újabbal egészíthetjük ki2, ha az ár és a 
vevőnek nyújtott hozzáadott érték dimenzióiban határozzuk meg őket (4-5. 
ábra).

Az ábrán az „alacsony ár” kategória jelenti az átfogó költségvezető szerep 
stratégiát, és feltüntetve látjuk a megkülönböztető és az összpontosító 
stratégiákat is. Ezeken kívül, ha az iparágban vannak olyannyira árérzékeny 
fogyasztók, akik a standardnál alacsonyabb minőséget is elfogadják, a vállalat 
megcélozhatja ezt a szegmenst az alacsony ár alacsony hozzáadott érték 
stratégiájával. Egy olyan fogyasztói csoportról beszélünk, amelyik a „magas” ár 
miatt nem vásárolja a terméket, ha az a standard szintet nyújtja az egyes 
minőségi dimenziókban. Miután nem a teljes iparágról beszélünk, a vállalatok, 
amelyek ezt a réteget célozzák, nem építhetnek a begyakorlási görbéből így a 
nagy piacrészesedésből származó költségcsökkentő hatásra. Az alacsony árat 
ezért a termelési hatékonyság biztosítása és a nagyon szigorú költségellenőrzés 
mellett a termék meghatározott minőségi paramétereinek lerontásával lehet 
biztosítani. Fontos azonban végiggondolni, hogy milyen paraméterek ronthatok 
le úgy, hogy ne csökkentsük jelentősen a keresletet, de elérjük a kívánt 
költségmegtakarítást.
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4-5. ábra: A „stratégiai óra”

Magas

Érzékelt
hozzáadott

érték

Alacsony

Alacsony Ár Magas

Forrás: Johnson, G. -  Scholes, K: Exploring corporate strategy, Prentice Hall, 
Europe 1997, 251.___________ ________________________________

A porteri általános stratégiák mellett a másik új elem az úgynevezett hibrid 
stratégia. Ezt követik azok a vállalatok, amelyek alapvető kompetenciájukra 
építve biztosítják a költséghatékonyságot, emellett a termék vagy szolgáltatás 
minőségi dimenzióit úgy kezelik, hogy a fontos paraméterekben magas értéket, 
míg a kevésbé fontos paraméterekben a standard szintet vagy még annál is 
kevesebbet nyújtanak. Ilyenek az illusztrációkban már bemutatott Southwest 
Airlines vagy a Formule 1 szállodák.

Az általános stratégia megválasztásánál figyelembe kell venni a versenytársak 
által követett irányokat. Ha például megjelenik az iparágban egy hibrid 
stratégiát követő vállalat, a választ éppen a megkülönböztetésre építő stratégia 
adhatja5.
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4.1.4. Az erőforrások és kompetenciák szerepe a stratégiaválasztásban

A vállalat erőforrásai és kompetenciái általában az egész szervezetet jellemzik. 
Felmerül a kérdés, mennyiben felel meg a választott stratégiai irány az 
erőforrásoknak és a kompetenciáknak. Ha látjuk, hogy egy üzleti egység 
versenyképességéhez szükséges kompetenciák és erőforrások nem felelnek meg 
azoknak, amikkel a szervezet rendelkezik, dönthetünk arról, hogy az üzleti 
egységtől válunk meg, vagy az erőforrás-szerkezetet illetve a tevékenységek 
illesztésének a módját alakítjuk át. A kérdés csak azoknál a vállalatoknál ilyen 
egyszerű, ahol egyetlen stratégiai üzleti egység van. Azoknak a szervezeteknek 
az esetében, amelyek több SBU-val rendelkeznek, az erőforrások vagy 
kompetenciák más üzleti egységek versenyképességét is érintik, ezért a 
választásnál ezeket az SBU-kat is figyelembe kell venni. Johnson és Scholes2 az 
üzleti egységeket amellett, hogy mennyire illeszkednek a vállalati szinten 
követendő stratégiai irányhoz aszerint is kategorizálják, hogy mennyire képesek 
építeni a vállalat képességeire (4-6. ábra).

A hátország kategóriájába tartozó stratégiai üzleti egységekre építhet a 
szervezet, illetve támogatandó az az SBU-ra vonatkozó stratégia is, amelyik az 
azzal jár, hogy az üzleti egység ebbe a kategóriába fog kerülni.

Az idegen kategóriába tartozó üzleti egységekkel kapcsolatosan is könnyű 
döntenünk, mert a vállalat által követett irányvonalhoz, és a vállalat 
képességeihez sem illeszkednek. Az ilyen üzleti egységeket le kell építeni vagy 
át kell pozícionálni, valamint el kell utasítani azt a stratégiát, ami azzal járna, 
hogy az SBU ebbe a kategóriába kerül.

A ballaszt kategóriába azok az üzleti egységek tartoznak, amelyek stratégiája 
megfelelne az általános vállalati törekvéseknek, ugyanakkor nincs a 
szervezetnek olyan képessége, amelyre alapozhatnánk a versenyelőnyt. Egy 
vállalat kitűzheti például célként a növekedést, és ebből adódóan a begyakorlási 
görbe hatásainak kihasználását. Ebben az esetben, ha az üzleti egység egy 
külföldi piacot szolgál ki, illeszkedik a vállalati szándékokhoz, hiszen a 
nemzetközi szintű terjeszkedés a növekedés egyik alapja lehet. Ezzel szemben, 
ha a szervezet logisztikai rendszere nem képes alkalmazkodni a piac földrajzi 
értelemben vett növeléséhez, az adott SBU ballaszttá válik és inkább azokat 
érdemes támogatni, amelyek a hazai fogyasztók számának növelésére 
törekednek.
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4-6. ábra: Illeszkedés a vállalati szándékokhoz és képességekhez

Magas

Ballaszt Hátország
SBU-k SBU-k

Illeszkedés az SBU
stratégiája és a 

vállalat szándékai,
törekvései között

Idegen
Értékcsapda

SBU-k
SBU-k

Alacsony

Alacsony Magas

Illeszkedés az SBU támogatási igénye 
és a vállalat képességei között

Forrás: Johnson, G. -  Scholes, K: Exploring corporate strategy, Prentice Hall, 
Europe, 1997, 271.__________________________________________________

Az értékcsapda kategóriába tartozó üzleti egységek az előző kategóriának pont 
a fordítottját jelentik. Olyan stratégiát követnek, amely a vállalat képességein 
alapul, de nem illeszkedik az általános törekvésekhez. Ilyen szituáció lehet, ha a 
vállalat az átfogó költségvezető stratégiát követi, és ehhez kapcsolódóan nagyon 
hatékony termelési és logisztikai rendszerrel rendelkezik. Ha egy üzleti egység 
a hatékonyságot kihasználva az alacsony hozzáadott érték- alacsony ár 
stratégiáját követné, értékcsapdát jelentene, mert bár a kedvező költségpozíció 
ezt támogatja, a stratégia rontaná a vállalat márkáihoz társított minőségképet, és 
ezzel összezavarná a fogyasztókat.

Az eddigiekből láthattuk, hogy milyen megfontolásokat kell alapul vennünk, 
amikor a követendő irányról határozunk egy termék, üzletág vagy az egész 
vállalat vonatkozásában. A következőkben magukról a követhető stratégiai 
irányokról ejtünk szót.
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4.2. A stratégia irányai
A stratégiai irányok azt jelölik ki, hogy a vállalat merre fog tartani a jövőben. 
Az irányokat a jelenlegi helyzet meghatározása alapján definiálhatjuk, hiszen a 
jelenlegi helyzethez képest határozzák meg a tennivalókat. A követhető irányok 
adódhatnak a SWOT elemzés eredményeiből és vonatkozhatnak a környezeti 
vagy a szervezeti tényezők kihasználására, semlegesítésére vagy elkerülésére. 
Másrészt, a stratégiaalkotás pozícionáló iskolájának gyökereit a stratégiai 
irányok meghatározására kidolgozott módszerek jelentik. Ezek a módszerek 
általánosan alkalmazható stratégiai irányokkal dolgoznak, az elemzőnek 
mindössze azt kell eldönteni, hogy melyik vonatkozik az adott vállalatra. A 
technikák voltaképpen a döntéshez adnak segítséget. A növekedés lehetőségeit 
emellett megragadhatjuk a termék és a piac viszonylatában is. Ekkor a kérdés 
úgy hangzik, hogy az expanziót a meglévő termékek fogyasztásának 
növelésével, vagy a termékkör illetve felhasználási módok bővítésével, esetleg 
ez utóbbi kettő kombinációjával érjük el. A továbbiakban részletesebben 
foglakozunk a stratégiai irányok meghatározásának e módjaival.

4.2.1. A stratégia irányainak meghatározása SWOT elemzéssel
A 4-1. illusztrációban láthattuk, hogyan foglalhatók össze a lehetőségek és 
veszélyek, amelyeket a környezeti tényezők jelentenek, illetve az erősségek és 
gyengeségek, amelyek a szervezet tulajdonságaiból fakadnak. A négy kategóriát 
kombinálva különböző, a szervezet számára eltérő cselekvési irányokat kijelölő 
stratégiák fogalmazhatók meg (4-7. ábra).

Az SO stratégiákat alkalmazva a szervezet az erősségeire alapozva próbálja 
kihasználni a környezetből adódó lehetőségeket. Ezzel szemben, a WO 
stratégiákat alkalmazva úgy próbálják a vállalatot képessé tenni a lehetőségek 
kihasználására, hogy leküzdik, kiküszöbölik a gyengeségeket. Az ST 
stratégiával a szervezet az erősségeire támaszkodva igyekszik elkerülni a 
fenyegetéseket. A WT stratégiák esetében pedig olyan akciókba kezd, amelyek 
egyszerre irányulnak a fenyegetések elkerülésére és a gyengeségek leküzdésére.

Az irányok különbözőségének szemléltetéséhez tegyük fel, hogy egy vállalat 
eddig csak a hazai piacon volt jelen, és eddig meghatározó szereplőnek 
számított jól ismert termékével. A piacok integrálódása miatt azonban számolni 
kell azzal, hogy megjelennek olyan, jó költségpozícióban lévő versenytársak, 
akik letörik az árakat. Az integrálódás ezzel együtt vállalatunk számára is 
lehetőséget ad a nemzetközi nyitásra. A szervezetről elmondhatjuk, hogy hazai 
működése során megteremtette egy hatékony és erős logisztikai rendszer 
alapjait. Az intenzív verseny hiánya miatt ugyanakkor keveset áldozott a 
kutatás-fejlesztés kapacitásának fejlesztésére, ezért nem mondható
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innovatívnak. A helyzetet elemezve a következő stratégiai tényezőket 
azonosíthatjuk:

• Erősség (S): hatékony logisztikai rendszer
• Gyengeség (W): innováció hiánya
• Lehetőség (O): nyitás a nemzetközi piacok felé
• Veszély (T): új versenytársak árversenyt indítanak

4-7. ábra: Stratégiák a SWOT analízis eredményeiből

Lehetőségek
(Opportunities)

Fenyegetések
(Threats)

Erősségek Gyengeségek
(Strengths) (Weaknesses)

SO WO
stratégiák stratégiák

ST WT
stratégiák stratégiák

Ha a vállalat az SO stratégiát követi, megpróbálja növelni az értékesítést a 
nemzetközi piacokon. A logisztikai rendszerére alapozva hatékonnyá teheti 
működését a földrajzilag kiterjedt piacon. Ez a stratégia azt jelenti, hogy a szűk 
hazai piac helyett illetve mellett olyan régiókra koncentrál, amelyek esetében a 
logisztika költségei meghatározóak a költségszerkezetben.

Az ST stratégia esetén a vállalat azzal próbál meg javítani a költségpozícióján, 
hogy a logisztikai rendszert felhasználva alacsony költségű országokba helyezi 
ki a termelést. Ebben az esetben a termékeket továbbra is a hazai piacon 
értékesíti, és a jobb költségpozícióból adódóan belemegy az árversenybe.
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A WO stratégia esetünkben azt jelenti, hogy a vállalat a K+F fejlesztésébe ruház 
be, és képessé teszi magát arra, hogy prémium termékekkel jelenjen meg. 
Ezekhez a nemzetközi piacok biztosítanak széles vevőkört. Az SO stratégiától 
eltérően itt nem a piac földrajzi kiterjedtségére, hanem a prémium termékben 
érdekelt vevőkör elérésére koncentrálunk.

A WT stratégia szintén a K+F fejlesztését jelenti, de a nemzetközi jelenlét 
helyett a hazai piacon próbálja elismertetni a terméket. Ez a kutatás-fejlesztés 
mellett jelentős marketingkiadásokkal és imázs-átpozícionálással jár.

Láthatjuk, hogy a négy kombináció négy, egymástól eltérő irányt határoz meg, 
a piacok megválasztása, a termelés módja és a beruházások súlypontjainak 
tekintetében.

4.2.2. A stratégiai irányok és a portfolió módszerek
A portfolió módszerek eredeti célja a stratégiai irányok meghatározása az egyes 
üzleti egységek versenypozíciójától függően. Az egyik legismertebb technikát a 
Boston Consulting Group fejlesztette ki6. Az elgondolás hátterében az áll, hogy 
a követendő stratégiát az határozza meg, mekkora az üzleti egység relatív 
piacrészesedése, illetve milyen ütemben növekszik ez a piac. E két dimenzió 
mentén négy kategória képezhető (4-8. ábra), amelyekkel kapcsolatosan 
eltérőek a tennivalók. A piac növekedési üteme iparáganként változik, de az 
eredeti elképzelés szerint az évi 10%-os bővülést már nagynak értékeljük. A 
relatív piacrészesedés a legjelentősebb versenytárshoz mért piaci részesedést 
jelenti. Az ábrán például a „2x” azt jelenti, hogy a vállalat piacrészesedése 
kétszer akkora, mint a legjelentősebb versenytársáé. A határvonalat itt az 
képezi, hogy a versenytárs részesedése nagyobb-e, mint a vállalaté vagy sem.

Az alkotója után BCG mátrixnak is nevezett keret voltaképpen két elméletet 
ötvöz: a termék vagy iparág életgörbéjét, és a begyakorlási görbéből, illetve 
gazdaságos sorozatnagyságból származó, PIMS eredményekkel alátámasztott 
elméletet, amely szerint stratégiai előnyhöz vezet a piacrészesedés növelése. A 
piac növekedésének üteme és az üzleti egység relatív piaci részesedése alapján 
meghatározható kategóriák eltérő stratégiai jellemzőkkel bírnak7 és a stratégiai 
lehetőségeik is különbözőek:
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4-8. ábra: A piacrészesedés-piacnövekedés mátrix

22%

A piac 
növekedésibe 

üteme 10%

2%

0%

Sztárok Kérdőjelek

Fejőstehenek Döglött
kutyák

lOx 4x 2x lx 0.4x 0.2x O.lx
Relatív piaci részesedés

Forrás: Kotler, P. Marketing management, Műszaki Könyvkiadó 199,. 55.

A kérdőjelek általában újdonságok, az iparág életgörbéjének kezdeti vagy 
növekvő szakaszában vannak, de nem piacvezetők. Miután újdonságok, 
általában új eszközökkel állítják elő őket, így magasak a termékhez vagy az 
előállításuk folyamatához kapcsolódó kutatás-fejlesztés költségei. Az alacsony 
relatív piacrészesedésből adódóan szűk a keresletük, ami a kapacitások alacsony 
kihasználtságával jár. A siker érdekében ezért növelni kell a piacrészesedést, 
ami magas marketingkiadásokat igényel. A szűk kereslet, az alacsony 
kapacitáskihasználtság miatt dönteni kell arról, hogy fejleszti-e őket a vállalat 
felvállalva a további beruházásokat vagy sem. Pénzáramuk általában negatív, 
ezért csak akkor finanszírozhatók, ha van olyan üzleti egység is, amely ehhez 
elegendő mennyiségű profitot termel.

A sztárok olyan üzleti egységek, amelyek meghatározóak egy gyorsan növekvő 
piacon. Általában a sztárok termékeit is új eszközökkel állítják elő, és ebben a 
kategóriában is intenzív a kutatás-fejlesztési tevékenység. A 
kapacitáskihasználtság ugyanakkor magas, és a nagy piacrészesedés az egy főre
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jutó értékesítés magas szintjét eredményezi. A pénzáram tekintetében a 
sztárokkal szemben sem lehetnek nagy elvárásaink. A termék és a termelés 
eszközeinek, folyamatának tökéletesítése nagy költségekkel járhat, emellett a 
gyorsan bővülő kereslet miatt a kapacitások folyamatos bővítésére van szükség, 
ha a vállalat meg szeretné őrizni piacvezető szerepét.

A fejőstehenek a vállalat igazi pénztermelői. Ezek az üzleti egységek többnyire 
az életgörbe érett szakaszában lévő iparágak piacain töltenek be domináns 
pozíciót. A lassú növekedés miatt nem jelent magas beruházásigényt a 
kapacitások bővítése, és a fogyasztók már elfogadták a termékeket, ezért 
kutatás-fejlesztésre fordított kiadásokkal sem kell számolni. A magas 
piacrészesedés miatt ugyanakkor a vállalat élvezheti a gazdaságos 
sorozatnagyságból és a begyakorlási görbéből származó hatásokat. Az ide 
tartozó üzleti egységek termékei magasabb értéket nyújtanak a fogyasztók 
számára, mint versenytársaik.

A döglött kutyák termékeit olyan piacokon találjuk, amelyek növekedése 
lelassult, vagy már meg is szűnt. Ráadásul ezek az üzletágak nem piacvezetők, 
hanem legjobb esetben valamelyik piaci fülkét foglalják el. Ha a fejőstehén 
kategóriából kerültek át, az előállításukhoz felhasznált kapacitások 
túlméretezetté válnak. Kutatás-fejlesztési tevékenységet nem igényelnek, a 
marketingre viszont fordítani kell, ha a vállalat tartani akaija a megcélzott 
fogyasztói csoportot.

Az üzleti egység stratégiáját az határozza meg, hogy melyik kategóriába kerül. 
A kérdőjelek esetében két lehetséges irány van: visszafejlesztés, vagy a 
piacvezető szerep elérésére való törekvés. A sztároknál elsődleges fontosságú 
feladat a piacrészesedés fenntartása, mert ha az iparág eléri az érett szakaszt, 
ezek a termékek fejőstehenek lesznek. A fejősteheneknél a termelés 
racionalizálása kerül előtérbe abból a célból, hogy minél több profitot 
aknázhassunk ki az üzletágból. A döglött kutyák esetében azt gondolnánk, hogy 
azonnal meg kell szüntetni őket. Ez azonban nem teljesen igaz. Egy üzleti 
egység termelhet nyereséget, ha a hanyatló szakaszban lévő iparágban elfoglal 
egy biztos piaci fülkét. Miután sem kapacitásbővítésre, sem kutatás-fejlesztésre 
nem kell pénzt fordítani, a költségek alacsonyan tarthatók. Az ilyen üzletágak 
esetében a feladat mindenekelőtt a hatékonyság biztosítása, a kapacitások 
megfelelő méretezése. Ha ez nem lehetséges, például, mert a gazdaságos 
sorozatnagyság nagyobb annál a mennyiségnél, amit a vállalat el tud adni, el 
kell gondolkodni az üzleti egység megszüntetéséről. A megszüntetésnél át kell 
tekinteni, milyen eszközök, erőforrások vagy képességek vihetők át más 
üzletágakba.
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Bár a BCG mátrix módszere prompt választ ad arra a kérdésre, hogy mit 
tegyünk az üzleti egységek szintjén, mégis leegyszerűsítjük a problémát, ha 
kizárólag a relatív piacrészesedést illetve a piac növekedésének ütemét vesszük 
alapul. Ha az üzleti egység például csak a „második legnagyobb” 
piacrészesedéssel bír, az életgörbe növekvő szakaszában végig kérdőjel marad, 
majd amikor az iparág az érett szakaszba jut, azonnal döglött kutya lesz belőle. 
Azt is nehéz eldönteni, hogy mint tekintsünk nagy növekedésnek. Ahelyett 
ezért, hogy a konkrét stratégiai irányokat döntjük el a mátrix alapján, célszerűbb 
a módszert arra használni, hogy átfogó képet kapjunk az üzleti egységek alkotta 
portfolióról. Egészségesnek mondható a portfolió, ha mindegyik kategóriába 
tartoznak üzleti egységek. Ezzel szemben, ha a vállalatnak például csak 
fejőstehén kategóriájú üzleti egységei vannak, baj lehet abból, ha az iparág a 
hanyatló szakaszba kerül, mert nincsenek olyan kérdőjelek, amik 
továbbfejlesztve majd átveszik a szerepet.

4.2.3. Stratégiai irányok a piaci vonzerő versenyképesség alapján

A BCG mátrix mellett a másik, GE mátrix néven ismertté vált modellt a 
McKensey tanácsadó cég dolgozta ki a General Eletric felkérésére. A stratégiai 
irányokat ebben az esetben a piac vonzereje és az üzleti egység 
versenyképessége alapján határozzuk meg. Ez az eljárás kifinomultabb, mint a 
BCG modellje, mert a két dimenzió több, a versenypozíciót meghatározó 
tényezőből tevődik össze. Maga a mátrix itt még hangsúlyozottabban fogható 
fel egy olyan térképnek, amely megszabja a követendő stratégiai irányt (4-9. 
ábra).

A követendő stratégiai irányok tehát adottak, és az határozza meg, hogy 
melyiket kell követni, hogy a mátrix melyik tartományába sorolható az adott 
üzleti egység. Az alacsony vonzerejű piacokon gyenge pozícióban lévő 
egységeket le kell építeni. A fő kérdés itt az időzítés, vagyis az, hogy mikor 
számoljuk fel az üzleti egységet. Ahogy a pozíció javul, úgy változik a 
követendő stratégia is. A nyereségmegőrzés jelentheti a magas jövedelmet 
biztosító piaci fülkék elfoglalását és megvédését, de egyben jelentheti a 
termékminőség javítását is, hogy mindez lehetővé váljék. A védekezés és 
újraösszpontosítás esetén a vonzó szegmentumok elfoglalása, védelme nem 
követeli meg a termék vagy szolgáltatás fejlesztését, tekintve, hogy annak 
minősége már most is erős pozíciót tesz lehetővé.
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4-9. ábra: A General Eletric mátrix
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Forrás: Kotler, P. Marketing management, Műszaki Könyvkiadó 1991, 57.

A közepesen vonzó piacon a kockázatok kerülése és a szelektivitás jellemzi a 
magatartást. Gyenge versenypozíció esetén bővítést csak a kockázatmentes 
esetekben célszerű alkalmazni, egyébként a tevékenység hatékonyságának a 
javításával, fejlesztések nélkül kell biztosítani a nyereséget. Jobb 
versenypozíció esetén a védelem mellett a fejlesztéseket a nyereségesebb, de 
kockázatmentes piaci szegmentumok lefedésére és védelmére érdemes fordítani. 
Ha a vállalat versenypozíciója erős, vállalhat kockázatot a jövedelmező 
szegmentumok lefedésére. Ezzel együtt a kompetenciáinak fejlesztésével és a 
hatékonyság biztosításával védenie kell versenypozícióját is.

Ha a piac vonzereje nagy, de a versenypozíció gyenge, a vállalat 
megpróbálhatja leküzdeni gyengeségeit. Sikertelenség esetén dönthet a 
visszavonulás mellett, vagy koncentrálhat azokra a részterületekre, amelyeken 
kevésbé sebezhető. Ha jobb a versenypozíciója, a követendő irány egyértelműen
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a versenypozíció megerősítése, javítása, míg kifejezetten erős versenypozíció 
esetén annak megtartásába kell beruházni.

Láthatjuk tehát, hogy a követendő irányok egyértelműek. A kérdés az, hogyan 
határozzuk meg, melyik vonatkozik az adott üzleti egységre, a mátrix melyik 
mezőjében helyezkedik el az adott termék vagy termékcsoport? A válaszhoz a 
vonzerőt és a versenyképességet meghatározó tényezőket kell feltérképezni és 
értékelni8 (4-10. ábra).

A kritikus belső tényezők azok a faktorok, amik meghatározzák a 
versenyképességet a piacokon, amelyeken a vállalat jelen van. Ilyen tényezők 
lehetnek például:

• a piacrészesedés,
• a termék vagy szolgáltatás minősége,
• az egységköltség,
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• a pénzügyi erőforrások,
• a kutatás-fejlesztés színvonala stb.

Fontos látnunk, hogy iparágról-iparágra, piacról-piacra változnak azok a 
tényezők, amelyek meghatározzák, melyik vállalat van jobb versenypozícióban. 
Azokat az elemeket kell ezért összegyűjtenünk, amelyek a mi vállalatunk 
piacain jellemzőek.

A tényezők nem egyforma mértékben befolyásolják a versenypozíciót, ezért 
súlyoznunk kell őket. Előfordulhat például, hogy a termék jó színvonala 
egyszerre több minőségi dimenzióban fontosabb, mint azok a költségelőnyök, 
amelyekkel a nagyobb piacrészesedés jár. Más esetekben ennek éppen a 
fordítottja lehet igaz. A feltérképezés és a súlyozás után a vállalatot minősíteni 
kell az egyes tényezők alapján. Ehhez használhatunk egy ötfokú értékelő skálát, 
ahol az 1-es érték a rendkívül gyenge, az 5-ös érték pedig a nagyon erős 
versenypozíciót jelenti.

A kritikus külső tényezők azok az elemek, amelyek eldöntik, hogy a vállalat 
számára vonzó egy piac vagy sem. A tényezők nagymértékben függenek a 
szervezet kompetenciáitól, strukturális elemeitől és nem utolsósorban 
kultúrájától. A külső tényezők például:

• a piacralépés korlátái,
• a verseny intenzitása,
• környezeti hatások,
• integrációs lehetőségek,
• műszaki követelmények stb.

A külső tényezők súlyozása itt az alapján történik, hogy mely tényezők fontosak 
vagy kevésbé lényegesek a vállalat számára, amikor a piac vonzerejét határozza 
meg. Az értékelésnél itt azt minősítjük, hogy az adott piac, amit a vállalat 
kiszolgál, mennyire felel meg az egyes szempontoknak. A belső tényezőkhöz 
hasonlóan, ötfokú skálán az 1 érték jelenti, hogy egy piac egyáltalán nem 
vonzó, míg az 5 érték a nagyon vonzó piacot jelöli.

Az értékekből súlyozott átlagok képezhetők mind a piac vonzerejére, mind a 
versenyképességre. A mátrixot ugyanígy beskálázhatjuk: az 1-es jelenti a 
minimumot és az 5-ös a maximumot, a határvonalak pedig a 2,33 és a 3,67 
értékeknél húzódnak. A versenyképességre és a piac vonzerejére kapott 
súlyozott átlagok így meghatározzák az üzleti egység helyét a mátrixban (4-3. 
illusztráció).
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4-3. illusztráció: Az üzleti egység pozíciójának meghatározása a General 
Electric mátrixban

Tegyük fel, hogy egy vállalat számára éppen a felsorolt tényezők a fontosak 
a piacok és a versenyképesség megítélésénél. A táblázatba foglalt súlyok 
tükrözik az egyes tényezők szerepét abban, hogy az üzleti egység piacán melyik 
vállalat lesz piacvezető:

Tényező Súly
Piacrészesedés 0,20
Termék vagy szolgáltatás minősége 0,05
Egységköltség 0,05
Pénzügyi erőforrások 0,30
Kutatás-fejlesztés színvonala 0,40

összesen: 1.00

A súlyok egy kialakulófélben lévő iparágat jellemeznek, ahol a begyakorlási 
görbe hatása még nem érvényesül, a fogyasztók minőséggel szembeni elvárásai 
még nem rögzültek. Ezzel szemben az a versenyző kerül jobb pozícióba, aki 
innovatív, és finanszírozni is tudja az ehhez szükséges kutatás-fejlesztést.

Vállalatunkat az egyes szempontok szerint a következőképp minősíthetjük:

Tényező Érték
Piacrészesedés 1
Termék vagy szolgáltatás minősége 4
Egységköltség 2
Pénzügyi erőforrások 5
Kutatás-fejlesztés színvonala 4

Vagyis nagyon kicsi a piacrészesedésünk, és rossz a költségpozíciónk, de a 
termék jó minőségű, és képesek vagyunk a folyamatos fejlesztésére, mert mind 
a szellemi, mind az anyagi kapacitásaink megvannak ehhez.

A külső tényezők, amelyek meghatározzák, hogy vállalatunk milyen piacot 
részesít előnyben, a következőképp rangsorolhatók:
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Tényező Súly
A piacralépés korlátái 0,20
A verseny intenzitása 0,30
Környezeti hatások 0,05
Integrációs lehetőségek 0,05
Műszaki követelmények 0,40

összesen: 1.00

A súlyok olyan vállalatot tükröznek, amelyik termékeivel magas műszaki 
színvonalat és minőséget képvisel, ugyanakkor viszonylag gyengén teljesít a 
marketing-funkciója, ezért kerüli az intenzív versenyt és a nyitott piacokat. A 
vizsgált üzleti egység piaca a következőképp értékelhető:

Tényező Érték
A piacrealépés korlátái 3
A verseny intenzitása 1
Környezeti hatások 5
Integrációs lehetőségek 1
Műszaki követelmények 5

Az adott piacon a belépési korlátok se nem magasak, se nem alacsonyak, 
ugyanakkor a már bennlévő vállalatok nagyon intenzív versenyt folytatnak 
egymással. Az iparágban a termékek műszaki színvonala az egyik 
legmeghatározóbb minőségi dimenzió. Integrációra egyenlőre nincs lehetőség. 
A fogyasztók fontosnak tartják, hogy a termékek és előállításuk ne terheljék a 
környezetet.

A súlyozott átlag a fentiek alapján a belső tényezőkre 3,6, a külső tényezőkre 
pedig 3,2. A piaci vonzerő-versenyképes ség mátrixban az üzleti egység ezzel a 
középső mezőt foglalja el.
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A BCG módszeréhez hasonlóan, a McKinsey imént bemutatott eljárása is 
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hogy a különböző iparágakban vagy piacokon más és más tényezők alapján dől 
el, ki lesz kedvező versenypozícióban, ezért a McKinsey elemzést az üzleti 
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4.2.4. A növekedés stratégiai irányai
Ansoff 1957-ben publikált egy eljárást azzal a céllal, hogy segítse a különböző 
diverzifikációs stratégiák közötti választást9. Ebben egy fogalmi keretet is 
felvázolt, hogy elkülönítse a vizsgálat tárgyát képező diverzifikációs lépéseket a 
többi, termékvonal és piaci szegmentum alapján meghatározható stratégiai 
iránytól. Mára a diverzifikáció módjának kiválasztását segítő eljárás feledésbe 
merült, a fogalmakat meghatározó keret viszont szinte valamennyi üzleti kurzus 
tananyagát képezi. Ennek oka talán az, hogy a termék-piac keretben világosan 
és egyértelműen fogalmazhatók meg a növekedési irányok.

158



Egy vállalat termékvonalait 7r-vel a termékek felhasználási módjait pedig /r-vel 
jelölve négy fő termék-piac stratégia különíthető el (4-11. ábra).

4-11. ábra: Az Ansoff-féle termék-piac mátrix
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Forrás: Ansoff I. H: Strategies fór diversification, Harvard Business Review, 
1957 september-october 114.

A mátrixban az egyes piacok az adott termék illetve termékvonal elemeinek 
különböző felhasználási módjait, így eltérő fogyasztói csoportokat jelentenek. A 
négy növekedési stratégia ezek kombinációiból adódik:

• A piaci térhódítás esetén a vállalat anélkül próbálja meg növelni az 
eladásait, hogy újabb termékvonallal jelenne meg a piacon, vagy 
újabb felhasználási lehetőséget keresne a terméknek. Ezt egyrészt 
elérheti úgy, hogy ráveszi fogyasztóit, gyakrabban illetve nagyobb 
mennyiséget vásároljanak, másrészt ugyanarra a felhasználási módra 
keres új fogyasztókat. Miután a felhasználási mód nem változik, 
ebben a dimenzióban a fogyasztói csoport is változatlan marad, ezért 
ugyanarról a piacról beszélünk. Egy asztali számítógépeket gyártó és 
forgalmazó vállalat például, amelyik eddig a kiskereskedelmen
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keresztül értékesített, most nyithat az intézményi és üzleti 
felhasználók felé, és megpróbálhatja a közvetlen, nagyobb tételű 
értékesítést ezeknek a szervezeteknek (4-4. illusztráció)
A termékfejlesztés azt jelenti, hogy a vállalat több olyan 
termékvonalat fejleszt ki, amelyek ugyanarra használhatók. Az imént 
említett vállalat megpróbálkozhat notebook-ok és PDA-k gyártásával 
is. Ezeket a termékeket nagyjából ugyanarra a célra használják, mint 
az asztali számítógépeket, ezért a piac ebből a szempontból nem 
változik.
Ha a vállalat a piacfejlesztés stratégiáját követi, nem változtat 
termékei lényegi tulajdonságain, de igyekszik újabb és újabb 
felhasználási lehetőségekhez adaptálni azokat. Példánkban a vállalat 
maradhat az asztali számítógépek hardverelemeinél, de azokat 
konfigurálhatja hálózatok kiépítéséhez és üzemeltetéséhez, vagy 
beépítheti különböző integrált rendszerekbe.
A diverzifikációs stratégia esetén a szervezet olyan elemekkel bővíti 
termékskáláját, amiket az általa még ki nem szolgált piacokra szán. 
Ezt többféleképpen is teheti. Vertikális integráció esetén a vállalat 
átveszi az iparági vertikumban közvetlenül előtte vagy utána lévő 
szervezet tevékenységét, ami lehet a beszállító vagy a vevő. Ez 
általában a korábbihoz képest bővebb termékskálát és újabb piacokat 
is jelent. Számítógépes vállalatunk dönthet úgy, hogy saját 
kiskereskedelmi hálózatot nyit. Hogy boltjai versenyképesek 
legyenek kénytelen más termékeket is árulni, például különböző 
operációs rendszereket és alapszoftvereket. A diverzifikáció másik 
módja a horizontális integráció. Ekkor a vállalat olyan termékekkel 
bővíti a választékát, amelyek nem kapcsolódnak a meglévőkhöz, de 
illeszkednek a vállalat erőforrásaihoz és kompetenciáihoz. A 
horizontális irányra példa, ha a vállalat smart-phoneokkal, 
kommunikátorokkal bővíti termékskáláját. Ezeket nem teljesen arra 
használják, mint a számítógépeket, funkcióikban különböznek is 
azoktól, mégsem idegenek a számítógép komponensek gyártóinak 
profiljától. Végezetül beszélhetünk oldalirányú diverzifikációról is, 
amikor a vállalat olyan területre tör be, amely nem köthető korábbi 
tevékenységéhez. Ilyen lehet például, ha vállalatunk kábeltelevíziós 
vállalkozásba kezd.



4-4. illusztráció: Egy asztali számítógépeket gyártó vállalat növekedési 
lehetőségei

Piacok

Meglévő

Term ékek

Uj

Meglévő Új

/ * Nyitás az 
intézményi 

felhasználók 
felé

Hálózatok

.................../  Notebook,
PDA gyártása

Smart-phone 
Kommunikátor 
Szoftverek más 

platformra 
Kábeltévé

A stratégiai irányok tehát jelenthetik a stratégiai üzleti egység fejlesztését, piaci 
pozíciójának megtartását vagy visszafejlesztését. Árnyaltabb közelítésben 
jelenthetik azt is, hogy a fejlesztésnek mely piaci szegmentumokra kell 
koncentrálnia, illetve mikor célszerű a kompetenciák fejlesztése. Stratégiai 
irányokról beszélünk akkor is, ha a vállalat a környezetből adódó lehetőségek 
kihasználására, vagy éppen az elkerülésükre koncentrál. Ekkor a tényleges 
irányok az alapján határozódnak meg, hogy mindezt az erősségek 
felhasználásával vagy a gyengeségek kiküszöbölésével teszi. Végezetül 
növekedés esetén a stratégiai irányok adódhatnak abból is, hogy hogyan 
kombináljuk a termékválasztékot és a kiszolgált piaci szegmentumokat.
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Feladatok, vitakérdések
1. Azonosítsa az érdekcsoportokat egy telefonszolgáltatást biztosító 

vállalat, egy olajipari cég és egy iskola esetében.
2. Keressen példákat az átfogó költségvezető stratégiát, a termék 

megkülönböztetésének stratégiáját és az összpontosító stratégiák 
valamelyikét követő multinacionális vállalatokra.

3. Dolgozzon ki növekedési stratégiákat egy elképzelt hazai, kerékpárokat 
gyártó és forgalmazó cég számára.

4. Végezze el egy tetszőlegesen választott vállalat BCG analízisét az 
interneten fellelhető adatok alapján.

5. Dolgozzon ki SO, ST, WO és WT stratégiákat az előző fejezetek
illusztrációiban bemutatott Maytag vállalat számára. ______

Ajánlott irodalom
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5. Stratégia megvalósítása és kontrollja
A stratégia alapjainak és irányainak kijelölésével meghatároztuk hova 
szeretnénk eljutni és kiválasztottuk, melyik ösvényt szeretnénk végigjárni. A 
stratégiai menedzsment nyelvén fogalmazva megalkottuk a stratégiai 
koncepciókat. Ezzel azonban még nem értünk a stratégiaalkotás folyamatának 
végéhez. Ahhoz, hogy valóban eljussunk a kijelölt célhoz azt is végig kell 
gondolnunk, mit jelent a stratégiai koncepció gyakorlati megvalósítása. Ha 
például be szeretnénk lépni egy adott piacra kérdés, hogy a termékvonal 
valamelyik végét jelentő termékkel jelenjünk meg először, vagy vegyük fel a 
versenyt a piacot kiszolgáló összes típussal. Ha le szeretnénk küzdeni 
gyengeségeinket kérdés, hogy felvásárlással szerezhetünk-e olyan
kompetenciákat, amelyekre alapozhatjuk az új versenypozíciót, vagy 
szervezeten belül kell kiépíteni azokat. Fontos az is, hogy tisztában legyünk, az 
új stratégia változásokkal jár, ezért a sikeréhez el kell érnünk, hogy a szervezet 
tagjai elfogadják a változásokat, megtalálják a helyüket a megváltozott 
rendszerben.

Ebben az utolsó fejezetben ezért a stratégiák alkalmazásának módjával és a 
végrehajtás menedzselésével foglalkozunk. A taktikák tárgyalásával kezdjük, 
mert ezek határozzák meg a piaci pozíció megszerzésének és megtartásának 
lehetséges variációit. A taktikák egy része kompetitív, míg egy másik részük 
kooperatív, így átvezetnek minket az együttműködés formáinak, elsősorban a 
stratégiai szövetségek témájához. Ha a vállalatok közötti együttműködés teljes 
összeolvadáshoz vezet, külön stratégiai feladat a szervezetek hatékony 
illesztése. Foglalkozunk ezért az összeolvadások és akvizíciók kérdéseivel is. A 
stratégiák ugyanakkor célozhatják a struktúra a tevékenységi háló 
racionalizálását, egyszerűsítését, így érinteni fogjuk az outsourcing témakörét 
is. Bár nem tartozik szigorúan a stratégiai menedzsment tárgykörébe, a 
változások menedzseléséről is szót kell ejtenünk, mert gyakran ennek sikerén 
múlik az, hogy végrehajtható-e a stratégia, vagy elbukik. A stratégiaalkotás 
témáját a végrehajtást ellenőrző és ösztönző rendszer kérdéseinek tárgyalásával 
záijuk.

5.1. A stratégia végrehajtása a taktikákon keresztül
Hadászati értelemben a taktika a konkrét csapatmozgatásokat, támadási vagy 
védekezési manővereket, illetve a csapatok harc közbeni irányítását jelenti. Ha 
ebből a meghatározásból indulunk ki, az üzleti Jetben taktika alatt a stratégia 
végrehajtásának adott módját értjük (eltérően Barakonyi1 modelljétől, ahol a



taktika az időtáv tekintetében is elkülönül a stratégiától). Az előző fejezetből 
megismert diverzifikációs stratégia esetén például a taktika arra vonatkozik, 
hogy zöldmezős beruházásként valósítsuk meg az oldalirányú diverzifikációt, 
vagy az egyik lehetséges partnerrel alapított vegyesvállalattal próbáljunk 
betömi a piacra. Ha a stratégiákat csoportosítjuk aszerint, hogy egy piacra való 
belépésre, a versenyelőny növelésére vonatkoznak, vagy éppen a piac illetve a 
pozíció megvédésére, a taktikákat is kettéoszthatjuk támadó és védekező 
kategóriákra. Ebben az esetben a piac elfoglalásának vagy a pozíció 
megvédésének lehetőségeit jelentik. A másik fontos csoportképző ismérvet az 
jelenti, hogy a vállalat a versenyzést vagy az együttműködést választja a piacok 
megszerzésére vagy éppen megvédésére. Ha az előbb felvetett példában a 
vállalkozás a zöldmezős beruházást választja, kompetitív taktikát folytat, a 
vegyesvállalat alapítása esetén pedig kooperatív taktikát alkalmaz. A verseny 
vagy együttműködés egyaránt megjelenhet a támadó és a védekező taktikákban 
(5-1. illusztráció).

5-1. illusztráció: Támadó védekező, kompetitív kooperatív taktikák.

Verseny Együttműködés

Támadás

A vállalkozás 
zöldmezős 

beruházással 
belép egy piacra

A vállalkozás 
vegyesvállalaton 
keresztül belép 

egy piacra

A vállalat hosszú
A vállalat távú szerződésekkel

Védekezés árháborút indít leköti beszállítóit,
ezzel emeli a

belépési korlátokat

A piaci pozíció megszerzésére vagy megvédésére irányuló cselekvések között _ 
könnyen meghúzható a határvonal. Ezzel szemben az együttműködés különböző 
fokai ismertek, sőt lehetséges az együttműködés a verseny megtartása mellett is. 
Célszerű ezért a két szempontrendszert külön-külön vizsgálni.
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5.1.1. Támadó és védekező taktikák
A támadó taktikák azokat a manővereket takarják, amelyekkel a vállalat helyet 
szoríthat magának egy piacon a már meggyökeresedett vállalkozások között. 
Ebben az esetben ugyanis el kell dönteni, hogy konkrétan melyik piaci 
szegmentumban veszi fel a vállalat a versenyt, és a versenytársakhoz képest 
milyen jellemzőkkel ruházza fel termékét vagy szolgáltatását az egyes minőségi 
dimenziókban. Egy vállalat támadó manővereket alkalmaz akkor is, ha a 
piacrészesedését szeretné növelni valamelyik kiszemelt versenytárs rovására. 
Wheelen és Hunger2 öt lehetséges módot mutat be a támadásra:

• a frontális támadást,
• a szárnyak támadását
• a bekerítést
• a megkerülő támadást
• és a gerilla hadviselést.

A frontális támadást alkalmazva a kiválasztott versenytársat a termékvonalának 
teljes hosszában támadja a vállalat. Ez azt jelenti, hogy valamennyi fogyasztói 
csoportnak kínálunk valamit, akiket a versenytárs eddig megcélzott a 
termékvonalával.

r = >
l = >
l = >

____ J

A frontális támadás igen kockázatos, hiszen a termékvonal összes termékével 
egyszerre kell versenyezni. Ritkán használják ezért a vállalatok új piacok 
meghódítására, kiváltképp, ha attól lehet tartani, hogy az ott már gyökeret vert 
versenyzők összefognak. Abban az esetben viszont elképzelhető, ha egy 
földrajzilag elkülönült piacot eddig egyetlen vállalkozás szolgált ki és egy nála 
több szempontból erősebb tervezi a belépést.

A szárnyak támadása azt jelenti, hogy a vállalat a versenytársa által kínált 
termékvonal szélső elemeivel veszi fel a versenyt. Ezek a termékek a kínálat 
végleteit jelentik, ennél fogva jobban különböznek az „átlagostól” mint a többi 
elem.
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V

Miután a termékvonal szélein lévő elemek különülnek el a leginkább a többitől, 
a különbözőség miatt ezek illeszthetők a legkevésbé egy közös gyártási 
rendszerbe. Másképpen fogalmazva a gyártás hatékonysága vélhetően itt a 
legalacsonyabb, így e termékek piacain a legsebezhetőbb a vállalat. Ha valaki 
egy új iparágba szeretne belépni, a versenytárs termékvonal-széleinek piacai e 
sebezhetőség miatt jó lehetőséget kínálnak a térhódításra. A közismert 
autógyártók például igen hosszú termékvonalat kínálnak egy-egy márkából, 
amelyekben általában ugyanúgy megtalálhatók a nagyon alacsony fogyasztású, 
kisterű autók, mint a luxusmodellek is. A termékvonalak közepén található 
modellek viszonylag sok közös elemet tudnak megosztani egymással, a motor, 
futóművek vagy karosszériarészek közül, így hozzájárulnak a termelés 
hatékonyságához. A kisautó és a luxusmodell ugyanakkor eléggé különbözhet 
az „átlagos” típustól ahhoz, hogy csak kevés közös elemet tartalmazzon. 
Gyártásuk ezért kevésbé költséghatékony, piacaikon a vállalat relatíve 
sebezhetőbb.

A bekerítés esetén a vállalat elfoglalja a vetélytárs szegmentumai melletti 
piacokat, majd támadást indít a termékvonal teljes hosszában.

J
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A frontális támadásnál az ellenfélnek lehetősége van a kitörésre, a termékvonal 
szélei által kiszolgált piacok megerősítésével. A szárnyak támadásával éppen a 
termékvonal közepének piacai védhetők jobban, és újabb elemek illesztésével 
ezek a piacok tovább szegmentálhatok. A bekerítés taktikájával ezektől a 
lehetőségektől fosztjuk meg a versenytársat. Az elmondottakból láthatjuk, hogy 
a bekerítéshez jelentős erőfölényre van szükség, hiszen a meglévők mellett a 
versenytárs potenciális piacait is le kell fedni.

A megkerülő támadás esetén a vállalat olyan dimenzióban támad, ami korábban 
nem volt meghatározó a verseny számára. Ezzel az egész iparágat új alapokra 
helyezheti. Jó példa a megkerülő támadásra az alacsony költségű „fapados” 
légitársaságok megjelenése, amelyek a hagyományostól teljesen eltérő 
útvonalszerkezettel rendelkeznek és a szolgáltatásuk, a megszokottól eltérő

paramétereivel hívják ki a tradicionális társaságokat.

A gerilla-hadviselést elsősorban kis vállalkozások alkalmazhatják. A 
gerillaháborúban a támadó nem épít ki frontvonalat, hanem az ellenség egy-egy 
pontjára összpontosít, ahol lecsap, majd elmenekül, mielőtt komolyabb harcra 
kerülne sor. Legközelebb egy másik célpontot választ és ott csap le és megint 
eltűnik. Ezzel a taktikával nem vállal fel nyílt csatát, mégis lehetetlenné teszi, 
hogy az ellenség berendezkedjen a területen.

Az üzleti életben a gerilla hadviselést alkalmazva a támadó vállalat a 
versenytárs termékvonalának egyetlen pontjára összpontosít. Az autós példánál

J

J
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maradva, elképzelhető, hogy egyetlen típus cabrio verziójával veszi fel a 
versenyt. Az összpontosítás miatt a versenytársnak gyakran sokáig nem is tűnik 
fel, hogy megtámadták egy szűk szegmentumban. Ez az időszak, amelyből 
profitálni lehet. Amikor azonban a versenytárs észreveszi a támadást és reagál, 
az erőforrásokat arra kell felhasználni, hogy kivonuljunk az adott 
szegmentumból és egy másikon jelenjünk meg.

A védekező taktikák a piacrészesedés megőrzésére, vagy a potenciális belépők 
elrettentésére szolgálnak. Wheelen és Hunger három védekezési lehetőséget 
mutatnak be:

• a belépési korlátok emelését,
• a megtorlással kapcsolatos várakozások fokozását,
• a támadási szándék csökkentését.

A belépési korlátok emelésével a vállalat elsősorban a lehetséges új belépők 
ellen tud fellépni. A belépési korlátok egy része az iparági sajátosságokból 
adódik, mindazonáltal számos olyan is van, amire a vállalat hatni tud. így 
például a marketingtevékenység fokozásával és a termék vagy szolgáltatás 
minőségének emelésével erősítheti a márkanevet, ami egyben a termék 
megkülönböztetéséből adódó belépési korlát növekedésével jár. A belépési 
korlátokat emeli a vállalat, ha igyekszik lekötni a beszállítói vagy a forgalmazó 
csatornákat. Hasonlóképpen a belépési korlátok növelését jelenti, ha sikerül 
olyan technológiát vagy know-how-t kifejleszteni, amivel a termelés illetve 
forgalmazás jóval hatékonyabb, mint az új belépőké.

A megtorlással kapcsolatos várakozások fokozásával a vállalat a potenciális 
belépő, vagy a piacait potenciálisan támadó versenytárssal tudatja, milyen 
szigorú ellenlépésekre készül. A versenytársnak így kétsége sem lesz a 
megtorlás felől, ami fokozza a veszélyérzetét. A megtorlás lehet az árak 
drasztikus csökkentése, intenzív marketing, termékfejlesztés és minden más, 
amivel a vevők lojalitását növelni lehet. A megtorlásban a versenytárs akkor is 
biztosabb, ha a múltban már sikeresen alkalmazták.

Ha a vállalat a versenytársak vagy a lehetséges belépők támadási szándékait 
szeretné csökkenteni, kommunikálhatja azt, hogy milyen nehéz a piacon 
boldogulni. Ezzel azt szeretné elérni, hogy a versenytárs újra átgondolva a 
piacra lépést, ne tartsa a területet annyira jövedelmezőnek, hogy fedezze a 
belépésből származó költségeket és még az iparágban elvárható profitot is 
kitermelje.
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Láthatjuk, hogy míg a támadó taktikák piaci lépéseket jelentenek, a védekező 
taktikák esetében megjelenik ezek mellett a versenytárs felé irányuló 
kommunikáció is.

5.1.2. Kompetitív és kooperatív taktikák

Mint ahogyan már említettük, a stratégiák végrehajtását a szervezet alapozhatja 
a saját képességeire, de alapozhatja más vállalatokkal való együttműködésre is. 
Az első esetben kompetitív taktikáról beszélünk, mert ekkor a piac 
meghódításában vagy a pozíció biztosításában a vállalat nem számít 
együttműködésre, ezáltal nagyobb a lehetséges versenytársainak a köre. 
Kompetitív taktika például, ha a vállalat a frontális támadáshoz belső 
fejlesztéssel bővíti termékvonalát. A kompetitív taktikák alkalmazása során a 
vállalatnak mindig tisztában kell lennie azzal, hogy rendelkezik-e a megfelelő 
erőforrásokkal és kompetenciákkal a stratégia végrehajtásához. Ha nem, kérdés 
mennyi időbe ér ráfordításába kerül, míg ezeket kifejleszti.

Sok esetben az erőforrások illetve kompetenciák előállítása, kifejlesztése több 
energiát emészt fel, mint ha valaki egy a területen jártas partnerrel kezd 
együttműködésbe. Ez az oka annak, hogy a vállalatok gyakran választják a 
kooperatív taktikákat. Ilyen például, ha a vállalat a piacra lépéshez szükséges 
termékfejlesztést egy partner céggel közösen teszi, mint azt az autógyártók 
esetében több esetben is láthatjuk. Az empirikus kutatások eredményei azt 
támasztják alá, hogy a vállalatok elsősorban akkor alakítanak együttműködési 
hálózatot, ha ezáltal a gazdasági erőben vagy versenyképességben szinergia 
érvényesül, azaz a partnerek együttes ereje nagyobb, vagy pozíciójuk jobb, mint 
az egyes vállalatoké külön-külön3.

A kompetitív taktikák esetében egyszerű a kategória határainak meghúzása, 
hiszen ilyenkor a vállalat maga hajtja végre a stratégiához kapcsolódó összes 
feladatot. A kooperatív taktikák esetében viszont az együttműködés többféle 
módja képzelhető el, amelyek a feladatok megosztásában, menedzselésében és a 
kooperáció működtetésében lényeges különbségeket jelentenek. Antal és 
szerzőtársai4, az együttműködési lehetőségeket az együttműködő felek 
tevékenységi integrációjának foka és az együttműködés időtartama szerint 
csoportosítják (5-1. ábra).
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5-1. ábra: Vállalati együttműködési formák

Időhorizont

Forrás: Antal et al. Fejezetek a stratégiai menedzsment témaköréből, Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem 1996, 157. ______

A rövid időtávra formált együttműködési megállapodások ritkán kapcsolódnak 
a stratégiák megvalósításához. Az egyszerű szerződéses kapcsolatok vagy a 
rövid távú együttműködési megállapodások sokkal inkább egy-egy projekt 
végrehajtására vonatkoznak, és a feladat elvégzése után meg is szűnik az 
együttműködés. Ezek a kapcsolatok általában nem járnak az erőforrások tartós 
megosztásával, nincs szükség a szerződésen túlmutató koordinációra 
közreműködő szervezetek között.

A hosszú távú szállítási keretszerződések az előzőekkel ellentétben már 
irányulhatnak a forgalmazó csatornák lekötésére vagy a beszállítókkal való 
kapcsolat megerősítésére, így piacra lépési vagy piacvédelmi célokat is
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szolgálhatnak. A hosszú távú szállítási szerződések az iparág vertikális 
kapcsolatait erősítik meg. Lehetőséget biztosítanak arra is, hogy az egyik 
vertikális értékláncot hatékonyabbá, versenyképesebbé tegyék a másikkal 
szemben. A szállítási szerződések alapesetben nem követelik meg az 
erőforrások megosztását, a gyakorlatban mégis találunk erre esetet, például 
amikor a „just in time” rendszerben működő vállalat a beszállítójával közösen 
végzi a terméktervezést. A nagy ipari projektekre szerveződött 
együttműködések esetében a vertikális kapcsolatok mellett már megjelennek a 
horizontális viszonyok is. Ebben az esetben az egyébként kompetitív 
viszonyban álló cégek megosztják a részfeladatokat.

Az együttműködés másik végletét a teljes összefonódottságot képviselő 
centralizált és decentralizált struktúrák képviselik. Az ilyen együttműködés 
akvizíció vagy egyesülés során jön létre, és az erőforrások illetve a feladatok 
teljes megosztásával jár. A korábban különálló szervezetek koordinálása, az 
együttműködésből származó szinergiák biztosítása feladatként jelenik meg 
abban a stratégiában, amelyik a szervezetek egyesítését célozta. Erre a kérdésre 
a későbbiekben még visszatérünk.

Az egyszeri alkalomra, vagy rövidtávra szóló együttműködések menedzselése 
kevés stratégiai elemet foglal magába, a koordinációt általában maga a 
szerződés biztosítja. Az összefonódott struktúrák esetében a stratégia egyrészt 
az egyesülés megvalósítására vonatkozik, másrészt a már kibővült szervezet 
későbbi működésére. Ez utóbbi esetben a stratégia már ugyanazt jelenti, mint 
más, nem egyesüléssel vagy akvizícióval létrejött szervezeteknél. A két véglet 
között találjuk a stratégiai szövetségeket. Itt nem beszélhetünk teljes 
összefonódásról, ugyanakkor egyszeri alkalomra szóló együttműködésről sem. 
A szövetség általában valamilyen stratégiai cél megvalósítása érdekében jön 
létre, és miután nem történik meg az összeolvadás, a partnerek külön-külön 
menedzselik a szövetséget, hogy elérjék a kitűzött célt.

5.2. A stratégiai szövetségek
A stratégiai szövetségek definíciója tekintetében nincs egységes álláspont a 
menedzsment-irodalomban. Tari5 szerint a különböző együttműködési formák 
közül a stratégiai szövetségeket a következők jellemzik:

• az együttműködés a partnerek stratégiai céljainak megvalósítását 
szolgálja,

• megmarad az üzleti partnerek viszonylagos stratégiai önállósága,
• a tagok megosztják anyagi eszközeiknek és ismereteiknek egy részét,
• megvalósuló tevékenység bizonyos mértékű integrációja.
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A szerző négy fő okot lát a szövetségek megalkotására: a vállalatok akkor 
hoznak létre szövetségeket, ha nagyságrendi megtakarításokat érhetnek el 
általuk, ha ki tudják egészíteni műszaki-technikai ismereteiket, ha a szövetség 
lehetővé teszi a belépést új piacokra, illetve politikai és jogi természetű 
akadályok leküzdése várható tőle.

A megtakarítások egyrészt azáltal érhetők el, hogy a szövetségben résztvevő 
partnerek meg tudják osztani a kutatás-fejlesztésre fordított kiadásukat. Emellett 
ha a partnerek közösen állítják elő a termék valamely elemét, mint például 
egyes autóipari szövetségek esetében a motort, jóval nagyobb sorozatot 
gyárthatnak, mintha nem működnének együtt, és külön-külön állítanák elő az 
elemet. A nagyobb sorozat egyrészt a gazdaságos sorozatnagyságból másrészt a 
begyakorlási görbéből származó előnyök kihasználását teszi lehetővé. Ha tehát 
a stratégia alapja a termelés racionalizálása és a költségpozíció javítása, a 
végrehajtás módja lehet a szövetségre lépés.

A szövetség vonatkozhat az innovációra is. Ebben az esetben a partnerek 
műszaki-technológiai ismereteik kiegészítését, kombinálását váiják az 
együttműködéstől, ami biztosítja számukra az innovációs folyamatok 
felgyorsítását. Emellett az innovációra vonatkozó szövetségek lehetővé teszik a 
partnerek számára termékeik értékének, illetve a megkülönböztetés fokának a 
növelését. Példa erre a Sony és az Ericsson közös telefonja, ahol a Sony tudása 
elsősorban a kijelzőben és a digitális kamerában jelenik meg, míg az Ericsson a 
bluetooth technológiában rendelkezik különleges ismeretekkel.

A szövetségek létrehozásának célja lehet az új piacokra való belépés. Az 
újonnan alakuló piacok esetében szövetségbe tömörülhetnek a vállalatok, hogy 
minél szélesebb fogyasztói csoportot vonzzanak minél gyorsabban az iparág 
piacára. A piacszerzésre alakult szövetségek emellett vonatkozhatnak a 
részesedések növelésére a már meglévő piacokon. Az ilyen együttműködés 
példái a légitársaságok között, a járatok megosztásával létrejött szövetségek. A 
járatmegosztástól mindkét részvevő társaság az utasforgalom bővítését váija 
(5-2. illusztráció).
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5-2. illusztráció: A piacrészesedés növelése a járatok kapcsolásával a légi 
közlekedésben

Az utasok a csatlakozási pontot jelentő reptérre különböző légitársaságokkal 
repülhetnek, és több lehetőségük van arra is, hogy melyik társasággal repülnek 
tovább. Ha nem osztják meg a járatokat, a szürkével jelölt B légitársaságnak 
versenyeznie kell az összes utasért, akiket az A társaság és a többi szállított a 
csatlakozási pontra. Hasonlóképpen, az A társaságnak versenyeznie kell az 
összes olyan utasért, akik a csatlakozási ponton keresztül a B társaság és 
versenytársai által biztosított célállomásra utaznak.

_____
csatlako;

B-légi társaság
tási pont A-légitársaság

o«-----------
Versenyző q   ̂
légitársaságok *o«-----------

..------ o
y q  Versenyző 

' légitársaságok
« -----------o

Ezzel ellentétben, ha az A és a B társaság megosztja a járatot, valamennyi 
utas, aki az A társasággal utazott a csatlakozási pontra a B-vel fog továbbutazni 
és csak a fennmaradókért kell versenyezni. Hasonlóképpen, aki a csatlakozási 
ponttól a célállomásig a B társaságot preferálja a járatmegoztás miatt, ezentúl az 
A társaság járatával repül a csatlakozási pontig, így a légitársaságnak csak a 
fennmaradó utasokért kell versenybe szállnia.________ _________ ______
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A politikai és jogi természetű akadályok leküzdésére éppen a piacokra való 
belépés reményében szövetkeznek a szervezetek. Egy vállalat úgy tud belépni 
egy védett piacra, hogy közös gyártásra vonatkozó szövetséget alkot egy ottani 
szereplővel. Ha a hazai gyártó állítja elő a termék szabályozástól függő 
hányadát, a termék „hazainak” minősül és nem vonatkoznak rá többé a 
piacvédelmi intézkedések. Az Európai Unió piacán például a Magyarországon 
összeszerelt Suzuki autók EUs, és nem japán terméknek számítanak.

A stratégiai szövetségek alakulhatnak az azonos iparágban tevékenykedők vagy 
oda belépni szándékozók között. Ekkor horizontális szövetségekről beszélünk. 
A kooperáció eddig felsorolt motivációi közül valamennyi szerepelhet a 
horizontális szövetségek indokai között. Ha a partnerek egy vertikum mentén 
szövetkeznek, mint a vevő-szállító kapcsolatok esetében, vertikális szövetséget 
hoznak létre. Az ilyen kooperációk egy része az iparágban használt termelési 
technológiából adódik. A „just in time” termelési rendszernél a beszállítások 
nem az összeszerelési folyamatot megelőzően, hanem a folyamat közben 
érkeznek. Ehhez szükséges, hogy az összeszerelő megbízzon a beszállítóban, 
feltételezze, hogy az folyamatosan képes a megfelelő minőségi színvonal 
biztosítására és az ütemezés tartására. Az ilyen rendszerben termelő vállalatok 
ezért szoros kapcsolatban állnak beszállítóikkal, gyakran vonják be őket a 
terméktervezésbe és a termelés ütemezésének meghatározásába. A vertikális 
kapcsolatok még szorosabb szintjét jelentheti, ha a termelési lánc tagjai 
tudatosan összehangolják tevékenységüket azért, hogy jobb versenypozíciót 
éljenek el, mint a versenyző termékeket előállító láncok. A vertikális 
szövetségek így a hatékonyság növelését, a tagok versenypozícióinak javítását 
célozzák. Létrejöhetnek emellett a piacra lépést segítő vertikális szövetségek is. 
Ha egy vállalat be szeretne lépni egy földrajzilag elkülönülő piacra, de nincs 
tisztában a helyi viszonyokkal, az első lépés lehet egy kizárólagos forgalmazási 
szerződés megkötése valamelyik helyi disztribútorral vagy kereskedővel. A 
horizontális és vertikális kapcsolatok mellett létrejöhetnek úgynevezett 
diagonális szövetségek is, amiket a különböző iparágakhoz tartozó, és vevő
szállító kapcsolatban nem álló partnerek hoznak létre. Létrehozásukra akkor van 
leginkább esély, ha az iparági szerkezet átalakul, bizonyos tevékenységi 
ágazatok összefonódnak más iparágakkal. Jó példa erre a számítástechnika és a 
telekommunikáció összefonódása az elmúlt évtizedben. Hasonló eset, ha a 
korábban különálló iparágak új piacot teremtenek, amely az eddigiektől eltérő 
fogyasztói szükségletekre alapul. A kábeltelevíziózás elterjedése például 
összehozta a műsorszórással foglalkozó vállalatokat azokkal, amelyek 
hálózatokkal rendelkeztek vagy azok kiépítésében volt gyakorlatuk. Végezetül a 
saját iparágán túlmutató szövetségre léphet egy szervezet, ha oldalirányú 
diverzifikációs stratégiát hajt végre.
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Tari a fentiek mellett különbséget tesz a szövetségek között annak alapján is, 
hogy a partnerek által rendelkezésre bocsátott eszközök mennyire térnek el 
egymástól, illetve az előállított termékeket közösnek lehet-e tekinteni, vagy a 
részvevő vállalatok sajátjainak (5-2. ábra).

Az additív szövetség esetén a cél a közös termék kifejlesztése, gyártása és 
értékesítése, amihez a partnerek egyesítik erőforrásaikat a kapacitások jobb 
kihasználása vagy a sorozatnagyságból adódó előnyök elérése érdekében. Az 
ilyen szövetség alkalmas arra is, hogy a közös termék előállításában az egyes
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partnerek a kompetenciáiknak megfelelő részt vállalják, ezzel fokozzák a 
termék versenyképességét.

5-3. illusztráció: A VW és a Ford additív szövetsége

Az additív szövetséget példázza a Ford és a Volkswagen közös vállalata az 
Auto-Europa, amelyik az azonos alapmodellre épülő VW Sárán és Ford Galaxy 
minibuszokat gyártja. A két típus szinte teljesen egyezik, különbség csupán a 
speciális márkajegyekben mutatkozik. A két vállalat nemcsak a gyártást végzi 
közösen, hanem megosztja a fejlesztéshez és termeléshez kapcsolódó többi 
feladatot is:

Feladatok VW Ford
Auto-Europa 

(VW-Ford közös 
vállalat)

Termékfejlesztés és 
gyártásfejlesztés V

Logisztika V
Termelésirányítás és 

minőségbiztosítás V
Komponensek

gyártása V V V
Összeszerelés V

Elosztás, értékesítés VW sharan Ford Galaxy
Eladás utáni 

szolgáltatások V V

Forrás: Tari, E: Stratégiai szövetségek az üzleti világban, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó 1998, 58.

Az additív szövetségek esetében a partnerek egymásrautaltsága magas fokú, így 
ha a bármelyikük eláll az együttműködéstől, a közös terméknek is vége. Ezen 
felül, ha valamelyik vállalat kompetenciája veszít az értékéből, az a közös 
termék versenypozícióját is veszélyezteti. Az additív szövetségek csökkentik a 
piaci versenyt, hiszen a termékkategóriában a korábbi versenytársak együttesen 
jelennek meg.

A versenyt megőrző szövetségek esetében a partnerek általában egy, minden 
résztvevő számára felhasználható termékkomponens vagy részegység
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előállítására szövetkeznek. A másik eset, amikor a szövetség egy meghatározott 
közös funkció ellátására jön létre. A cél ebben az esetben is a 
méretgazdaságosságból származó előnyök kihasználása, csak ez most kizárólag 
a közös komponens esetében jelentkezik. A partnerek emellett szövetkezhetnek 
például a kutatás-fejlesztés, mint funkció közös ellátására, ha szinergiahatást, az 
innováció felgyorsulását váiják az együttműködéstől. A szövetség létrejöttének 
oka lehet az is, ha a partnerek ki szeretnének váltani egy külső szolgáltatót vagy 
szállítót, ezért ennek a feladatát látják el közösen a továbbiakban. Lényeges, 
hogy a versenyt megőrző szövetségnél a közös alkotóelem vagy funkció 
ellenére a végtermékek, így a vállalatok továbbra is versenyben maradnak 
egymással.

5-4. illusztráció: Az IBM, a Motorola és az Apple versenyt megőrző szövetsége

A versenyt megőrző stratégiai szövetségre szolgáltat példát az IBM, a 
Motorola és az Apple között létrejött szövetség. Ennek során az IBM és a 
Motorola közös, és szervezetileg elkülönült kutatóközpontjában fejlesztették ki 
a PowerPC mikroprocesszorokat, amelyeket egyaránt beépítettek az Apple 
Power Mac számítógépébe, az IBM egy szervertípusába, valamint a 
szövetségesek személyi számítógépeibe. Az Apple a projekthez 
szoftvertámogatással és alkalmazással járult hozzá.

Feladatok IBM-Motorola 
közös K+F centrum IBM Motorola Apple

Fejlesztés V V

Gyártáselőkészítés
---------------------------- !

V

Termelés V V

Beépítés termékbe V V

Értékesítés V d

Adaptálva: Tari, E: Stratégiai szövetségek az üzleti világban, Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó 1998, 62.............  ......

A versenyt megőrző együttműködéseket nehezítheti, ha a közös alkotóelem 
vagy az előállítás tekintetében eltérő nézeteket vallanak a partnerek. Ha az 
együttműködés egy közös vállalatban valósul meg, ennek a szervezetnek a
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vevői tulajdonképpen a szövetségben résztvevő cégek lesznek. Miután nincs 
közöttük verseny, a közös vállalat nem „igazi” piacra termel, így a piaci 
impulzusok hiányában romolhat a hatékonysága.

A komplementer típusú szövetségnél a cél, hogy kihasználják az erőforrások és 
kompetenciák kiegészítő jellegét. Az együttműködés során az egyik partner a 
hagyományos piacán forgalmazza a partner termékét is. Ez természetesen csak 
akkor lehetséges, ha a szövetséges forgalmazott terméke nem versenytársa a 
saját termékvonal egyetlen típusának sem.

5-5. illusztráció: A Matra Automobile és a Renault komplementer típusú 
szövetsége

A komplementer típusú szövetségre ad példát a Matra-Automobile és a 
Renault együttműködése. A Matra-Automobile a nyolcvanas években vette fel a 
kapcsolatot a Renault-al, hogy megnyerje egy egyterű, mikrobusz stílusú családi 
autó forgalmazásához. A Matra erőforrásai és képességei elegendőek voltak az 
ilyen típusú autó előállításához, de nem tudott kiépíteni egy megfelelő 
értékesítési hálózatot. A másik oldalról, a Renault nem rendelkezett ilyen stílusú 
autóval, így ha saját neve alatt árulta, azzal kibővítette termékvonalát. Az 
értékesítés és a marketing teljes átvállalása mellett beszállt a termékfejlesztésbe 
és komponensek gyártásából is átvette a motor, sebességváltó és egyéb 
tartozékok előállításának feladatát.

Feladatok Matra-Automobile Renault

Technológia V V

Termékfejlesztés V V

Komponensek gyártása V V

Összeszerelés V

Marketing V

Elosztás-értékesítés V

Szolgáltatások V

Forrás: Tari, E: Stratégiai szövetségek az üzleti világban, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó 1998, 68.
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A komplementer típusú szövetségekben erős függőségben van az a partner, 
amelyik nem foglalkozik az értékesítéssel, ezért megvan az esély arra, hogy a 
szövetséges versenytárs felülkerekedik és nem lesz kiegyensúlyozott az 
együttműködés.

Ahhoz, hogy dönteni lehessen a szövetség kiépítéséről, azaz arról, hogy a 
szövetség hatékonyabban támogatja-e a kiválasztott stratégia megvalósítását, 
mint ha a szervezet csak önmagára alapozna, vagy ellenkezőleg, teljes 
mértékben összefonódna egy másik vállalattal, az együttműködés típusától és 
szerepétől függően választ kell kapnunk az alábbi kérdésekre:

• Ha a szövetség a termelés feladatainak ellátására vonatkozik, 
érvényre jutnak-e a gazdaságos sorozatnagyságból illetve a 
begyakorlási görbéből származó költségelőnyök, illetve csökkenek-e 
számottevően a kihasználatlan kapacitások?

• Ha a szövetség a kutatás-fejlesztés bizonyos feladatainak ellátására 
vonatkozik, várható-e az innováció felgyorsulása illetve 
megerősödése? Biztosítja-e a szövetség a vállalat számára a 
hozzájutást az innovációhoz szükséges kompetenciákhoz anélkül, 
hogy kiadná azokat a képességeket amelyek a speciális 
versenypozícióját biztosítják a szövetség által nem érintett piacon?

• Olcsóbban jut-e a vállalat új piacokra, mintha azokat nem 
szövetségen keresztül próbálná elérni?

• Megerősíti-e a szövetség a piacra lépés korlátáit a vállalat 
iparágában?

• Kiegyensúlyozott lesz-e a szerepvállalás a szövetségben, vagy 
valamelyik vállalat dominanciája várható?

• Érvényesülnek-e a partnerek kompetenciái a szövetségben, illetve 
megfelelően illeszthetők-e a tevékenységek, amelyeket a 
feladatmegosztás során a különböző partnerek vállaltak el?

Mint azt láthattuk, a stratégiai szövetségek a kooperációnak csak egy fajtáját 
jelentik. A vállalat a stratégiájának megvalósítása érdekében túlléphet ezen a 
formán, és egyesüléssel vagy felvásárlással jóval szorosabb együttműködést 
alakíthat ki két vagy több szervezet között. A stratégia megvalósítása 
ugyanakkor mindennek az ellenkezőjével is járhat, vagyis valamelyik 
tevékenység leválasztásával, amelyet eddig a szervezeten belül végeztek. A 
következő pontban ennek a témakörnek szentelünk figyelmet.
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5.3. Akvizíció, egyesülés, outsourcing

5.3.1. Akvizíciók és összeolvadások

Az akvizíció egy vállalat felvásárlását jelenti. A felvásárló meghatározó 
tulajdonossá válik, és szervezeti struktúrájától függően integrálja a felvásárolt 
vállalat funkcióit. Holding esetében a felvásárolt vállalat akár önálló 
szervezetként is megmaradhat, míg ha a felvásárló egy lineáris funkcionális 
szervezet, valószínű, hogy „elnyeli” a felvásárolt céget. Az akvizíció okai 
részben megegyeznek a stratégiai szövetségek alakítását ösztönző tényezőkkel, 
csak más intenzitással jelentkeznek, részben különböznek azoktól. Johnson és 
Scholes6 alapján következőkben összegezhetjük az akvizíciót kiváltó 
tényezőket:

• Lépéstartás a változásokkal
• Az erőforrások vagy kompetenciák hiánya
• A piacra lépés megtorlásának elkerülése, a verseny korlátozása
• Költséghatékonyság növelése
• A belépési korlátok emelése
• Pénzügyi megfontolások

A lépéstartás a gyorsan változó piacok esetében indokolhatja az akvizíciót. 
Néhány esetben előfordulhat, hogy a technikai fejlődés hatására a termékkör, 
vagy más okokból a fogyasztók igényei annyira gyorsan megváltoznak, hogy a 
szükséges erőforrások kiépítése, illetve a kompetenciák kifejlesztése, a 
szövetségek kialakítása lassú ahhoz, hogy a vállalat lépést tudjon tartani és meg 
tudja őrizni versenypozícióját. Ekkor az akvizícióval a vállalat hamar pótolni 
tudja a felmerült hiányosságokat.

Az erőforrások vagy kompetenciák hiányának pótlása már a stratégiai 
szövetségeknél is felmerült kiváltó tényezőként. A felvásárlások esetében 
tipikus célpontoknak számítanak a kutatási-fejlesztési tapasztalatokkal 
rendelkező, illetve valamilyen a termeléshez vagy speciális termelési 
rendszerhez köthető tudás birtokában lévő vállalkozások.

Amennyiben egy piac jól védett és magasak a belépés korlátái előfordulhat, 
hogy csak valamelyik, ott már meggyökeresedett vállalat felvásárlásával van 
lehetőség a bejutásra. A telített piacok n?m tartják el azt a pótlólagos kapacitást, 
amit az új versenytárs megjelenése jelentene, ezért a belépés azonnali éles 
ellenlépéseket vonhat maga után. Ezzel szemben a felvásárlás esetén nem 
bővülnek az iparágban lekötött kapacitások, csak a tulajdonviszonyok 
változnak, ezért a megtorlásra sem kell számítani. A felvásárlás oka lehet a 
verseny intenzitásának csökkentése is. Növekvő, vagy érett szakaszban lévő
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iparágban társadalmilag nehezen tolerálható a verseny korlátozása. A hanyatló 
szakaszban lévő iparágban ugyanakkor folyamatosan csökken a kapacitásigény. 
Ha magasak a kilépési korlátok, irracionális mértékű háború indulhat meg a 
csökkenő piacok birtoklásáért, így a kapacitások lekötéséért. Ha a felvásárló 
más területen is tudja hasznosítani a felvásárolt vállalat kapacitásait, az 
akvizíció megfelelő megoldás arra, hogy az adott szereplő nagyobb veszteségek 
nélkül hagyja el a piacot.

Az akvizíció mögött meghúzódhat a költséghatékonyság szándéka is. Ha egy 
vállalat régóta szolgál ki egy piacot és előrejutott a tapasztalati görbében, jó 
felvásárlási célpont annak, aki ugyanezen a piacon szeretné javítani a 
költséghatékonyságát.

Az akvizíciót arra is fel lehet használni, hogy emeljük a belépési korlátokat. 
Ebben az esetben a cél ugyanaz, mind a hasonló indokból létrehozott vertikális 
szövetségé: lekötni a beszállítókat vagy a forgalmazási csatornákat.

Végezetül a felvásárlásnak lehetnek pénzügyi okai is. Ha egy vállalat részvényei 
valamilyen oknál fogva alulértékeltek, az célpontot jelent az olyan felvásárlók 
számára is, akik a tranzakciót pusztán a rövidebb távú nyereség elérése 
érdekében hajtják végbe. Az ilyen típusú akvizíciók extrém esete, amikor egy 
vállalatot alacsony áron felvásárolnak, majd részenként értékesítik.

Az összeolvadások okait megtaláljuk az akvizíciókat és a szövetségek 
alakítását motiváló tényezők között. Ebben az esetben azonban az egyesülő 
partnerek között megmarad a kiegyensúlyozott viszony. A fúzió feltétele, hogy 
a résztvevők kölcsönösen birtokában legyenek valaminek, amitől a másik a 
versenypozíció javulását reméli. A vállalatok, különösen az oligopol 
szituációban lévő nagyvállalatok megkísérelhetnek fúziókat a verseny 
korlátozására is, de az ilyen próbálkozásokat a legtöbb piacgazdaságra épülő 
országban árgus szemmel figyelik és a törvény erejével megakadályozzák.

5.3.2. Outsourcing
A szövetségek, összeolvadások, akvizíciók a korábban különálló szervezetek 
integrációját növelik. A stratégiák végrehajtásának gyakorlatában ugyanakkor 
megfigyelhető egy ellentétes irányú folyamat is: a nagyobb szervezetekből 
kiválnak bizonyos tevékenységek, amelyeket a vállalat többé nem saját 
erőforrásaival lát el, hanem szolgáltatásként megvásárol. Az „outsourcing” 
kifejezés eredetileg az „outside resource using” azaz a külső erőforrások 
használatának a fogalmát takarta és tág értelemben, az alvállalkozói viszonyok 
kezelésére használták. A 90-es években elterjedt gyakorlat nyomán a kifejezés 
kapott egy szükebb értelmezést is: az olyan tevékenységek szolgáltatókkal,
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alvállalkozókkal való elvégeztetését, amelyeket korábban maga a vállalat látott 
el. Esetünkben ezt a közelítést használjuk, vagyis az outsourcingot azonosítjuk 
az ilyen értelemben vett tevékenység-kihelyezéssel.

Az integráció növeléséhez hasonlóan, az outsourcingra is több ok késztetheti a 
vállalatokat, amiket az alábbiakban összegezhetünk7:

• Ha a vállalat kis hatékonysággal végez egy tevékenységet, vagy nem 
rendelkezik a szükséges kompetenciákkal költségcsökkentést érhet el, 
ha ezután a feladatot egy tapasztalattal rendelkező szolgáltatótól 
rendeli meg. Az outsourcing klasszikus területének számít az IT, 
vagy a könyvvitel, ahol a gyorsan változó technológia miatt az 
eszközök folyamatos cseréje és a munkatársak állandó képzése lenne 
szükséges egy olyan területen, ami nem a vállalat elsődleges profilja.

• Bármilyen tevékenységet végez a szervezet, az az erőforrások 
lekötésével jár. Az erőforrások lekötése másként fogalmazva 
kapacitások lekötését jelenti. Ha egy tevékenység bizonyos 
időszakokban sok, máskor kevesebb feladatot jelent, érdemes lehet 
elgondolkodni azon, hogy inkább szolgáltatásként rendeljük meg, 
mert így nem kell fenntartani a kapacitásokat kihasználatlanul a 
kevésbé intenzív időszakokban. A tevékenység kihelyezésével ekkor 
a szervezet rugalmasabbá válik.

• Az outsourcing megoldást jelenthet arra az esetre is, ha a szervezet 
mindössze néhány területre kíván specializálódni, itt kívánja a 
kompetenciáit fejleszteni. A más területre lekötött erőforrások ekkor 
átirányíthatók erre a célra.

• Az iparágak szerkezetének átalakulása is maga után vonhatja az 
outsourcing-döntést. Előfordulhat, hogy a korábban egy szervezetbe 
foglalt vertikumok felbomlanak, átlapoíásokat, kapcsolódási pontokat 
alakítanak ki más iparágakkal, ezért átalakul a korábbi 
munkamegosztás és a koordináció. A Ford művek például az iparág 
keletkezésének az időszakában lefedte a teljes vertikumot. Voltak 
bányái, sajtolóüzemei, gyárai, ahol az autók tartozékait készítették és 
összeszerelő üzemei is. Mára ez e helyzet megváltozott, az 
autógyártók elsősorban a marketingre, a termékfejlesztésre és az 
összeszerelésre koncentrálnak, a bányászatot és az elemek sajtolását 
meghagyják más vállalatoknak.

• A tevékenység kihelyezését vezérelheti a kockázat megosztásának 
szándéka. Ha egy tevékenység magas kockázattal és magas 
tőkelekötéssel jár, célszerű lehet bizonyos feladatait olyan 
szolgáltatótól megrendelni, aki azokat több partner számára is végzi. 
Ezzel a kihelyező és a szolgáltató megosztja a tevékenységhez 
kapcsolódó kockázatokat.
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• Az outsourcing oka lehet a direkt költségcsökkentés, amikor a 
vállalat a termék komponenseit általában alacsony költséget biztosító 
régiókban működő beszállítóktól viszi ahelyett, hogy maga állítaná 
elő őket.

• Végezetül, a kihelyezés mögé rejthetnek létszámleépítést is, de ebben 
az esetben az outsourcing csak ürügy és nem eszköz.

A tevékenység kihelyezése kockázatokat is rejt magában. Barakonyi1 munkája 
alapján több kockázati tényező is azonosítható:

Lehetséges, hogy a vállalat olyan tevékenységet helyezett ki, amely szervesen 
hozzájárul a versenyképességet biztosító kompetenciához. Ezzel az outsourcing 
nemhogy javítja, hanem rontja a versenypozíciót. Annak eldöntéséhez, hogy mit 
érdemes kiszervezni használható a Gottfredson és szerzőtársai által kidolgozott 
keret8 (Hiba! A hivatkozási forrás nem található.).

5-3. ábra: A kihelyezési lehetőségek térképe

A vállalat 
semmi

speciálisat nem 
birtokol

A vállalkozás az 
_  adatokat
"3 « birtokolja
c I
t i©2 3 A vállalkozás az
> üzleti folyamatot

birtokolja
9 'JÉ
■go A vállalkozás a 
^ .b profit-modellt

birtokolja ___________________________________
A folyamat vagy a funkció Közös az egyes 

Egyedi egyedigése iparágakban

Forrás: Gottfredson, et al.: Strategic sourcing: from periphery to the core, 
Harvard Business Review 2005 February 138._____ _______________ _____
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A térkép alapján célszerű minden olyan funkciót vagy tevékenységet 
kihelyezni, amelyben semmi olyan különleges nincs, amivel csak a vállalat 
rendelkezik és nem is mondható egyedinek. Ezzel szemben, ha a vállalat 
rendelkezik a funkciókhoz kapcsolódó egyedi profit- modellel, nemhogy 
kihelyezni nem szabad a tevékenységet, hanem el kell gondolkodni az 
integráción, ha nem rendelkezik vele. A közbülső kategóriában a döntés a 
szervezeti és iparági sajátosságoktól függ. Vizsgálni kell az iparág standardjait, 
a szabályozást, az alternatív termékeket és minden befolyásoló tényezőt ahhoz, 
hogy láthassuk, milyen szerepet töltenek be a kérdéses feladatok illetve 
funkciók a jövőben.

A kihelyezés további kockázata, hogy a jövőben a vállalat kisebb kontrollt 
gyakorol az adott funkció felett, és nem biztos, hogy a tervezett áron hozzájut a 
kívánt szolgáltatáshoz.

További probléma, hogy ha az outsourcing nem váltotta be a reményeket, 
hogyan tudja a vállalat visszaszerezni a kihelyezett funkciót. Barakonyi ezek 
mellett további kérdések felvetését is javasolja a kihelyezésről szóló döntés 
meghozatala előtt:

• Az outsourcing egybecseng a hosszú távú érdekekkel, vagy csak a 
pillanatnyi problémákra ad megoldást?

• Mi történjen a tevékenységet korábban a vállalatnál végző 
munkatársakkal?

• Okoz-e a kihelyezés olyan sebeket, amelyeket be kell gyógyítani?
• Hogyan alkotható meg olyan megállapodás, amely hosszabb távon is 

kielégíti a tevékenységet átadó és átvevő felek érdekeit?

A fentiek alapján, ha a stratégia végrehajtása valamely tevékenység 
kihelyezésével jár célszerű azt egy, a kockázatok minimalizálását célzó, 
általánosítható folyamat keretében elvégezni. Könczöl7 ennek folyamatának hat 
lépését különíti el (5-4. ábra).
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5-4, ábra: Az outsourcing általános folyamata

Az outsourcing-projekt 
megtervezése

Az outsourcing határainak 
részletes megfogalmazása

A tevékenység kihelyezés 
(outsourcing) megvalósítása

A kihelyezett tevékenységek 
működésének felülvizsgálata

Az outsourcing-lehetőségek 
megvizsgálása

A kihelyezendő tevékenység 
fogadójának vagy 

szolgáltatójának kiválasztása

Adaptálva: Könczöl, E: A stratégiai eszköztár egy új eleme: az outsourcing in: 
50 éves a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, BKE1998, 893.

Az outsourcing-projekt megtervezése során meghatározzák a projekt irányítási 
rendszerét és elkészítik a projekttervet3. Ebben a szakaszban döntenek arról is, 
hogy kik fognak részt venni a tevékenység kihelyezésében, és hogyan fogják 
megosztani a feladatokat.

Az outsourcing-lehetőségek megvizsgálása jelenti a stratégiai mozgatórugók 
definiálását. Ebben a szakaszban különítik el az outsourcing szempontjából 
alap- és nem alaptevékenységeket, és meghatározzák, hogy milyen módon lehet

A folymat az ábrában bemutatott modell kifejtése, forrás: Könczöl, É. uo.
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a kihelyezett tevékenységeket szolgáltatásként igénybe venni. Ez alapot ad a 
kihelyezés potenciális piaci lehetőségeinek vizsgálatára, ami után számításba 
lehet venni a kihelyezéssel járó költségeket, kockázatokat, szervezeti hatásokat 
és várható eredményeket.

Az outsourcing-tevékenység határainak részletes megfogalmazása alapján dől 
el pontosan, milyen feladatok maradnak, és melyek kerülnek kihelyezésre, 
valamint hol lesznek a feladatok kapcsolódási pontjai. Ebben a lépésben 
határozzák meg a szolgáltatás elvárt színvonalát és a színvonal értékelésének 
módját is.

A kihelyezendő tevékenység fogadójának kiválasztása a tevékenység átvételére 
vonatkozó pályáztatás lebonyolításával kezdődik, a szolgáltató kiválasztásával 
folyatódik, és az outsourcing-szerződés kidolgozásával majd megkötésével 
zárul.

Ezt követi a tevékenység kihelyezésének gyakorlati megvalósítása. A fogadó 
megtervezi a kihelyezendő tevékenység folyamatát, míg az átadó felülvizsgálja 
a vállalaton belül maradó tevékenységeket és folyamatokat. Ezután kerülhet sor 
a feladatok és az eszközök átadására.

A kihelyezett tevékenységek működésének felülvizsgálata a kihelyezett feladatok 
folyamatos ellenőrzését és az outsourcing-stratégia felülvizsgálatát jelenti.

Akár az integráció valamelyik formáját, akár az outsourcingot választja a 
vállalat a stratégia megvalósításához, az a szervezeti folyamatok 
megváltozásával jár. Fontos ezért, hogy a megvalósítás során gondunk legyen a 
változások elfogadtatására, a változásokkal szembeni ellenállás leküzdésére. A 
következő rész ezzel a témával foglalkozik részletesebben.

5.4. A stratégiával járó változások menedzselése
Az INNFORM (Innovative Forms of Organising), egy 1996-ban, a szervezeti 
formák alakulásával kapcsolatos, európai, amerikai és japán intézetek által 
végzett kutatási projekt volt. A felmérés a nem multinacionális, de legalább 500 
főt foglalkoztató vállalati körre vonatkozott. Az eredmények azt mutatják, hogy 
1992 és 1996 között a vállalatok nagyobbik része fokozta az outsourcing- 
tevékenységét, illetve lépett be hosszú távú stratégiai szövetségekbe (5-5. ábra).
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A kutatás eredményei azt mutatják, hogy az európai, nemzeti vállalatok nagy 
része olyan stratégiát követ, ami változtatja a munkamegosztási szerkezetét. A 
vizsgálat ezen túlmenően olyan trendeket azonosított amelyek további 
változásokat idéznek elő a szervezetek struktúrájában, vagy a 
feladatmegosztásban. A kutatók a szervezetek 41%-ánál regisztráltak 
megnövekedett stratégiai decentralizációt, és 74%-uknáI növekedtek a 
horizontális együttműködések. Ne feledjük, hogy a felmérés nemzeti, és nem 
multinacionális vállalatokra vonatkozott. Ez utóbbi kategóriában 
feltételezhetően még nagyobb arányú a feladatmegosztásra vonatkozó változás. 
Mindezek alapján láthatjuk, hogy a kilencvenes évek stratégiái gyakran olyan 
irányokat követnek, amelyek a tevékenységi struktúra, így a munkatársak egy 
körének mindennapi feladatai, kapcsolatai illetve a velük szemben 
megfogalmazott elvárások változását jelentik. A hatékonyság remélt 
növekedése vagy a szinergiák azonban csak akkor következnek be, ha ezek a 
munkatársak megfelelően tudnak alkalmazkodni az új körülményekhez.
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Az ember alaptermészetéből adódóan ódzkodik a változásoktól. Mindannyian 
ismerjük a „szokás hatalmát”, általában nem szeretünk változtatni napi 
rutinjainkon, megszokott viszonyainkon. Egy szervezetben emellett problémát 
jelent az is, hogy a beosztottak, mivel nem ők dolgozzák ki a stratégiát, nem 
mindig látják részletesen a végső célt, azokat az új körülményeket, amelyekben 
majd teljesíteniük kell. Félnek az ismeretlentől, félnek ezért magától a 
változástól is. A vezetők oldaláról is találunk okot a változásokkal szembeni 
ellenállásra9. Az új helyzet a hatalom megváltozásával, a szerzett jogok 
elvesztésével járhat. Emellett ha a vezetők az ellenőrzésük alá tartozó területen 
kezdeményeznek változásokat, azzal elismerik, valami jobban is mehetne, 
amiért ők a felelősek. Nem várhatjuk tehát, hogy kezdeményezni fognak, 
hacsak az eredmények nem jeleznek kimondottan bajt. Az egyéni okok mellett a 
szervezeti szinten is találunk tényezőket, amelyek a változások ellen hatnak. Az 
egyik ilyen elem maga a szervezeti kultúra, melynek normákat és mintákat 
rögzítő szerepéről már tettünk említést. Ott van emellett maga a struktúra is. A 
szervezet önmagában több mint az elemeinek összessége, az egységeket sűrű 
kapcsolati háló köti össze. Ha egy területen változás megy végbe, az a 
kapcsolatokon keresztül más területeket is érinteni fog, ahol nem feltétlenül 
fogják megérteni vagy elfogadni a rájuk vonatkozó változások indokait. A 
vállalat infrastruktúrája is okozhat emellett bizonyos merevséget szervezeti 
szinten, hiszen ha egy területen változás meg végbe elképzelhető, hogy át kell 
alakítani az információs és kommunikációs csatornák rendszerének egy részét 
úgy, hogy változatlanul illeszkedjen az érintetlenül hagyott elemekkel.

A változások ellen ható tényezőket kezelni kell, meg kell szüntetnünk a 
hatásukat ahhoz, hogy az érintettek elfogadják az új helyzetet és megtalálják 
abban a helyüket. Az idő előre haladtával az egyén eltérő, aktív és passzív 
érzelmi reakciókkal válaszol a változásokra.

Farkas, Dallavalle munkája alapján a változás folyamatának három olyan fázisát 
^mutatja be, amelyekben alapvetően eltérnek az egyéni hozzáállás és viselkedés 
jellemzői, ezért kezelésük, menedzselésük is eltérő módszereket igényel10.

Az első fázis a leválás szakasza, ahol az érintett egyének magatartását a 
következők jellemzik:

• kezdeti sokk,
• defenzív hátrálás,
• düh,
• ellenállás,
• depresszió,
• félelem és bizonytalanság.
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5-6. ábra: Az egyén érzelmi reakciói a változásokra

Ha sikerült kezelni a kezdeti negatív reakciókat az idomulás szakasza 
következik, ahol a viselkedés főbb jegyei:

• az előnyök és a hátrányok mérlegelése,
• tervezés,
• régi szokások megváltoztatása,
• felfedezés és kipróbálás.

Végezetül, ha az egyének elfogadják a változásokat, megtalálják a helyüket az 
új helyzetben, a következők jellemzik őket:

• új rutinok felépítése,
• kockázatvállalás,
• nyitottság,
• a feszültség csökkentése.

189



A változások véghezvitelére, az új állapot rögzítésére számos modellt dolgoztak 
ki, amelyek közül talán az egyik legismertebb Kotter nyolc szakaszból álló 
változásmenedzselési modellje9 (5-7. ábra).

5-7. ábra: A változás nyolcszakaszos modellje

Forrás: Szenté, B. Stratégiai Menedzsment, Bíbor Kiadó 2003, 252.

Ismerve a változással szembeni okokat, a változtatási folyamat egyik 
leghangsúlyosabb lépése a változás szükségességének felismerése és 
érzékeltetése a szervezet tagjaival. Ha ehhez nem elegendő a piaci kilátások és a 
verseny jellegéből adódó okok ismertetése, a válságok vagy potenciális 
válságok, illetve fő lehetőségek azonosítása és kommunikálása is elindíthatja a 
változási folyamatot.

Ahhoz, hogy a változás irányított módon és összehangoltan menjen végbe 
fontos, hogy egy olyan csapat menedzselje, amelyik össze tudja fogni, és végre
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tudja hajtatni a teendőket. A második lépés ezért az irányító team létrehozása. 
A csapatba olyan tagokat kell beválogatni, akik kellő hatalommal rendelkeznek 
a változások végrehajtásához, emellett képesek együttdolgozni, konszenzust 
teremteni.

A harmadik lépésben a csapat megalkotja a változást elősegítő jövőképet és az 
ahhoz vezető stratégiát. Ez a lépés határozza meg a változás „hogyanját”. A 
jövőkép itt nem azonos a szervezet jövőképével, mint ahogyan a stratégia sem 
magára a vállalati vagy üzleti stratégiára vonatkozik. Mindkettő a változáshoz 
köthető, azaz a jövőkép az egyének, szervezeti elemek új helyét, feladatait és 
kapcsolatait vázolja fel, a stratégia pedig azt az utat jelöli ki, ahogyan a jelenlegi 
helyzetből kiindulva eljutunk odáig.

A változtatás jövőképének kommunikálása azt jelenti, hogy az irányító csapat 
megismerteti az alkalmazottakkal a jövőképet és a stratégiát. Ehhez minden 
lehetséges médiumot igénybe kell venni a szervezetben. Másrészt a csapat 
illetve tagjai viselkedésükkel egyfajta mintát kell, hogy megtestesítsenek, a 
változásokhoz való hozzáállás tekintetében.

Ahhoz, hogy az alkalmazottak ne elszenvedői, hanem aktív részesei legyenek a 
változtatásnak, az egyéni gátló tényezők lebontásán túlmenően be kell vonni 
őket a folyamatokba. Fel kell ezért ruházni őket a változtatáshoz szükséges 
hatalommal, el kell érni, hogy legyen bátorságuk a tevékenységeket a 
megszokottól eltérő módon végezni, sőt újabb javaslatokkal, ötletekkel álljanak 
elő.

A változtatás folyamatát pozitív visszacsatolásokkal kell támogatni. Ehhez, 
köztes célokat lehet kitüni, és nyilvánosan elismerni, megjutalmazni azokat akik 
e célokat elérték. A szervezet tagjai ezt gyors és látványos győzelemként fogják 
megélni, ami nagyon erős ösztönzője lehet a változtatásnak.

Az eredmények megszilárdítása és a további változások elérése érdekében meg 
kell szüntetni az összes olyan folyamatot vagy rendszert, ami nem illik a 
változás jövőképéhez. Szélesíteni kell a változtatást végzők bázisát amit az 
elkötelezett szervezeti tagok képzésével, előléptetésével illetve új tagok 
beléptetésével lehet elérni.

Az utolsó szakaszban az új magatartásformák és a vállalati sikerek közötti 
összefüggések megvilágításával, a viselkedési formák normákként és 
rutinokként való rögzítésével meggyökereztetik az új megoldásokat a vállalati 
kultúrában.
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A fenti modell a változtatás általános sémáját adja. Annak megválaszolásához, 
hogy konkrétan mit tehetünk az egyén és a csoportok szintjén, célszerű 
visszakanyarodni a változás Farkas által tárgyalt három fázisához. Az egyes 
szakaszokban a változást irányító vezetők lehetőségei a következők:

Leválásnál
• rávezetés az útra,
• látható támogatás nyújtása,
• építés a múltra,
• közös alap keresése,
• a változás pozitív bemutatása,
• gondoskodás a stabilitásról,
• információelosztó központként való működés,
• kommunikációs csatornák megnyitása.

Az idomulásnál
• érzékenység az emberek iránt,
• az előrehaladás elismerése,
• biztonsági hálónak lenni,
• figyelni az ellenállásra,
• az információelosztás folytatása,
• bőségesen hagyni időt a fejlődésre,
• a támogatás folytatása.

A befogadásnál
• visszajelző csatornák kialakítása,
• idomulás a követelményekhez,
• a támogatás folytatása,
• az információelosztás folytatása.

5.5. A stratégia megvalósításának ellenőrzése és ösztönzése
A stratégiaalkotás témájának végéhez érve szót kell ejtenünk a stratégia 
megvalósításának ellenőrzéséről és ösztönzéséről is. Az ellenőrzés egyrészt 
lehetőséget ad a beavatkozásra, ha nem a kívánt irányba haladnak a dolgok, 
másrészt segíti a szervezeti tanulás folyamatát, hiszen láthatóvá teszi a stratégia 
alkalmazásának eredményeit. A stratégiai célok hosszabb távon teljesülnek, 
ugyanakkor a vállalatnak számos „napi” problémát is meg kell megoldania. Az 
aktuális operatív kérdések ezért gyakran előtérbe kerülnek, ami nem is baj, ha 
nem szorítják ki teljesen a stratégiai gondolkodást és a stratégiaalkotást. A
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stratégiai ösztönző rendszer ezt az aránytalanságot hivatott némiképp 
ellensúlyozni.

Mindenekelőtt arra kell emlékeznünk, hogy a stratégiának különböző szintjei 
vannak. Ezeken a szinteken eltérő jellegű feladatokat jelent a stratégia 
alkalmazása, ezért a megvalósítás kontrollja is különböző területekre 
vonatkozik. Eddigi ismereteink alapján az egyes szinteken a stratégia legfőképp 
a következőket jelenti:

Vállalati szinten
• Az értéklánc tevékenységi hálójának optimalizálása
• A fogyasztónak juttatott érték és az ár alapján meghatározható 

stratégiai pozíció kiválasztása
• Az alapvető képességek kifejlesztése
• Az erőforrások kezelése
• A stratégiai üzleti egységekből álló portfolió kezelése, az erőforrások 

allokációja
• A szervezeti struktúra alakítása
• A szervezeti kultúra alakítása
• A vertikális értéklánc menedzselése, döntés az integrációról vagy az

outsourcingról

A stratégiai üzleti egységek szintjén
• Az SBU versenypozíciójának fejlesztése
• A fogyasztói szegmensek és a kiszolgálandó szükségletek 

kiválasztása
• A termékvonal összetételének meghatározása
• A termékek minőségi paramétereinek definiálása
• Az árak meghatározása
• A támadó vagy védekező taktikák kidolgozása

A funkciók szintjén
• Az adott funkció hatékonyságának megőrzése, javítása
• A többi területhez való illeszkedési pontok menedzselése

Ahogyan a funkcióktól haladunk a vállalati szint felé, úgy válnak egyre kevésbé 
számszerűsíthetővé a tevékenységek eredményei. Egy vállalati funkció 
hatékonyságát többnyire még tudjuk mérni a könyvelésből megszerezhető 
adatokkal. Olyan mutatószámokra kell itt gondolnunk, mint az egy főre jutó 
értékesítés, az értékesítés növekedése egy adott reklámkampány hatására, a 
termelésnél a selejtarány, a ciklusidő, a kiegyensúlyozás szintje, a likviditási
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mutatók és így tovább. Bár már a funkcióknál is találkozhatunk kvalitatív 
elemekkel, a stratégiai üzleti egységek szintjén számuk tovább növekszik. A 
piacrészesedés, az üzletág profitja, a beruházások megtérülése mellett a 
stratégia sikere függ attól, mennyiben sikerült a belépési korlátokat emelni vagy 
elrettenteni a potenciális belépőket az üzletág piacáról, mennyiben fedik le az új 
fejlesztések a vevők igényeit a minőség egyes dimenzióiban, stb. A vállalati 
szinten már leginkább csak az üzleti egységekből álló portfolióra vonatkozóan 
tudunk számszerűsíthető adatokkal dolgozni. A BCG és a GE mátrixok 
alkalmasak a portfolió kiegyensúlyozottságának megállapítására, bár az 
utóbbiban már megjelennek a szubjektív elemek. A PIMS adatbázis célja, hogy 
meghatározza bizonyos stratégiák, illetve funkciók számszerűsíthető 
sikerkritériumait, mégis inkább az iparági összehasonlítást szolgálja, mintsem 
egy konkrét stratégia minősítésére lenne alkalmas. Nem tudjuk mérni azt sem, 
hogy számszerűen mennyire egyedi egy alapvető képesség, vagy mennyire volt 
hatékony a kultúra megváltozása.

A stratégia megvalósulásának ellenőrzése tehát nemcsak tartalmában, de 
jellegében is eltér az egyes szinteken. A funkcionális szinten kiköthető az adott 
mutatószámok optimális értéke, vagy elvárt javulása a stratégia 
megvalósulásának kritériumaként. Az SBU-k szintjén és a vállalati szinten a 
mutatószámok mellett már a nem számszerűsíthető elemekkel is foglalkozni 
kell. A mutatószámok esetében ugyanúgy ki lehet kötni a javulást, vagy 
bizonyos benchmark- értékek elérését, míg a nem mérhető esetekben elsősorban 
azt lehet vizsgálni, hogy megtörténtek-e azok a lépések, amelyek a stratégia 
végrehajtását jelenik: elindultak-e a szükséges fejlesztések, beruházások, 
létrejöttek és müködnek-e a megtervezett szervezeti egységek, fellazultak-e a 
megszüntetni kívánt normák stb. Ehhez különböző mérföldköveket lehet 
felállítani és az ellenőrzést arra végezni, hogy teljesültek-e a különböző 
mérföldkő- feladatok.

A monitoringnak nemcsak a stratégia megvalósítására kell vonatkoznia, hanem 
arra is, hogy a követett stratégia összhangban van-e a vállalat környezetével. A 
környezet megváltozása bizonyos esetekben szükségessé teheti a stratégia 
felülvizsgálatát, módosítását esetleg elevetését is. Barakonyi1, a vállalat 
kockázati portfoliója alapján különböző alapszituációkarKülönböztet meg (5-8. 
ábra). Ezekben az alapesetekben a kontroll fajtája és a lehetséges intézkedések 
módja is eltér egymástól.

Abban az esetben, ha a környezeti változások jól előre jelezhetők és a szervezet 
reagáló képessége is magas, olyan gyakorisággal kell a környezeti változásokra 
vonatkozó előrejelzéseket elkészíteni, hogy ha szükséges a stratégia módosítása, 
azt még időben el lehessen végezni. A beavatkozás módja ilyen esetben a
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vezérlés, ami az előrejelzések birtokában még a változások előtt lehetővé teszi a 
szükséges módosítások megtételét.

Ha a környezeti változások előre jelezhetősége alacsony, de a szervezet reagáló 
képessége még mindig magas, a beavatkozásokat leginkább a kontingencia- 
vezérléssel lehet megtenni. Ennek során először forgatókönyveket készítenek a 
lehetséges változási irányokra, majd mindegyikre kidolgozzák a megfelelő 
válaszlépést. A megfigyelő rendszer feladata ezután annak figyelése, hogy 
melyik forgatókönyv következik be. Amint ez nyilvánvalóvá válik, a vállalat 
azonnal reagálni tud.

Ha a vállalat reagáló képessége alacsony, nem tud érdemben változtatni a már 
megkezdett stratégiáján, maximum gyorsítani, lassítani tudja annak 
végrehajtását. Mindazonáltal érdemes kiépíteni a monitoring-rendszert, ha a 
változások előre jelezhetősége magas, mert ezzel még mindig mérsékelni lehet a 
káros hatásokat, vagy profitálni lehet a menet közben adódó lehetőségekből, ha 
nem is lehet teljesen elkerülni vagy kihasználni azokat.

Ha a vállalat reagáló képessége és a változások előre jelezhetősége is alacsony, 
minimális erőfeszítést érdemes tenni a monitoring kialakítására. A vállalatnak 
amellett, hogy a reagáló képességet növeli, azt kell vizsgálnia, hogy nem 
változik-e kedvező irányba a környezet előre jelezhetősége.
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5-8. ábra: A vállalat kockázati mátrixa
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Forrás^Barakonyi, K. Stratégiai tervezés, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1999, 204.

A stratégia megvalósulását követő és elősegítő eszköz a napjainkra népszerűvé 
vált Balanced Scorecard, vagy magyar megfelelőjével a Kiegyensúlyozott 
Stratégiai Mutatószámrendszer11 (5-9 ábra). Sajátosságát, és talán sikerének 
okát is két fő jellemzőjével lehetne megragadni: egyrészt pénzügyi szemlélet 
mellett a vevők, a működési folyamatok és a szervezeti tanulás nézőpontja is 
megjelenik a stratégiával összehangolt mutatószámrendszerben, másrészt a 
jelenleg zajló folyamatok kontrollja mellett hangsúlyt helyez a teljesítmény 
nagyarányú fokozására. Ez utóbbi feladat, az úgynevezett teljesítményokozók, 
azonosításával és alakulásuk nyomon követésével valósul meg.

/ ’
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5-9. ábra: A Balanced Scorecard rendszere

Mit várnak el 
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Pénzügyi teljesítmény

Tanulás és fejlődés

Működési folyamatok
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folyamatok terén 
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nyújtanunk?

Forrás: Káplán, S.R.-Norton, D.P.: Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott 
stratégiai mutatószám-rendszer. Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1999, 20.

A pénzügyi szemlélet megegyezik a vállalatgazdasági, pénzügyi-számviteli 
tárgykörbe tartozó mérőszámok figyelésével, elemzésével, illetve stratégiai
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célokhoz való hozzárendelésével. A Balanced Scorecard rendszere ezt a 
szemléletet három területen is megjeleníti azzal, hogy méri:

• az árbevétel növekedését és összetételét,
• a költségcsökkentést illetve termelékenység javítását,
• az eszközkihasználtságot.

A stratégiai céloktól függően olyan mutatókkal dolgozunk ebben a 
kategóriában, mint az értékesítési árbevétel növekedése szegmensenként, a 
vevők és termékvonalak jövedelmezősége, az egy alkalmazottra jutó árbevétel, 
a versenytárshoz viszonyított költségek, a megtérülési idő, a működő tőke 
aránya, stb.

A vevői nézőpont öt, egymással összefüggő terület mérésében jelenik meg:
• A piaci részesedés területe.
• Az új vevők területe, ahol az új vevők vagy megrendelések arányát 

mérik abszolút vagy relatív mutatószámokkal.
• A megtartott illetve visszatérő vevők területe, ahol az abszolút vagy 

relatív mutatók a megtartott vevők, vagy fenntartott kapcsolatok 
arányát mérik.

• A vevői megelégedettség területe, amely a minőség különböző 
dimenzióiban méri a vevőknek nyújtott értéket.

• A vevői jövedelmezőség területe, ami egy vevőtől vagy fogyasztói 
csoporttól származó profitban jelenik meg.

A működési folyamatok nézőpontjának érvényre juttatásához a Balanced 
Scorecard rendszer a folyamatokat három csoportra osztja:

• Az innovációs folyamatok csoportjára, amely a piac azonosításából 
és a termékfejlesztésből áll

• Az előállítási folyamatokra, amelyek a termék előállítását és 
vevőkhöz való eljuttatását jelentik

• Az értékesítés utáni szolgáltatások folyamatára, ami szűkén 
értelmezve a vevőszolgálatot jelenti.

Az innováció esetében a fő stratégiai kérdés a jövedelmező piaci szegmentumok 
azonosítása, így a mérés is a piaci szegmentumok jövedelmezőségére 
vonatkozik. Az előállításhoz kapcsolódik az új termékekre fordított beruházási 
kiadások nyomon követése és a beruházások megtérülése az új termékek 
esetében. A folyamatok minőségét jelzik a selejtek, a hulladék, a javított tételek 
és a visszaküldések számai is. Az értékesítés mérését szolgálják az egy 
értékesítőre eső szerződések számát, illetve az új termékekből származó 
árbevétel egy értékesítőre eső arányát jelző mutatók.
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A tanulási és fejlődési nézőpont az emberek, a rendszerek és a szervezet 
illeszkedését helyezi előtérbe, tekintve hogy ezek a szervezet fejlődési 
képességének forrásai. A mutatószámok kidolgozottsága ennél a nézőpontnál a 
legalacsonyabb. Az alkalmazottakra vonatkozó mutatók három fő csoportba 
sorolhatók amelyek:

• az elégedettség,
• a termelékenység,
• és a megtartás.

Az illeszkedés mértékét olyan mutatókon keresztül lehet megragadni, mint a 
stratégiai munkakör-lefedettség, az információ rendelkezésre állásának 
mutatója, valamint az egyéni a csoportos és a szervezeti egység céljainak 
illeszkedése a stratégiai célokhoz.

Fontos még egyszer kiemelni, hogy a rendszer nem csak a folyamatok 
alakulását méri, hanem az előrejelző mutatókban megjeleníti az elérni kívánt 
célokat is. Ehhez azonosítani kell azokat a területeket és folyamatokat, más 
néven teljesítmény okozókat, amelyek szerepet játszanak a célok elérésében. A 
Balanced Scorecard kidolgozói szerint ez adja a módszer másik nagy előnyét, 
mert gyakran az alkalmazás során derül ki, hogy a stratégia által indukált 
teljesítmény olyan folyamatokon múlik, amelyre eddig nem fektettek hangsúlyt 
a szervezetben.

Az ösztönzésnek természetesen a kitűzött célok elérésére kell sarkallnia. A 
stratégiai feladatok sikere ugyanakkor a legtöbb esetben különböző egységek 
együttes munkáján múlik. Ekkor az ösztönzést célszerű a csoportszinthez 
rendelni, és a csapat teljesítményét elismerni. A stratégiai feladatok másik, már 
említett jellegzetessége, hogy általában túlmutatnak egy-egy üzleti cikluson. 
Továbbmenve, lehet, hogy a stratégia sikere csak akkor igazolódik, amikor a 
kidolgozók vagy végrehajtók pozíciója már átalakul. Ebben az esetben az 
ösztönzés vonatkozhat a stratégia végrehajtására, a mérföldkövek elérésére, a 
siker elismerése helyett. Maguk, a stratégiához kapcsolódó ösztönzők 
megegyeznek a humánerőforrás-menedzsment tárgykörébe tartozó elemekkel, 
ezért itt most nem térünk ki rájuk részletesen.

5-6. illusztráció: Balanced Scorecard a Metró Banknál
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Stratégiai célok Stratégiai mutatók
Utólagos mutatók Előrejelző mutatók

Pénzügyi nézőpont
1. Az eredmény növelése
2. Az árbevételi skála 

szélesítése
3. A költségstruktúra 

megváltoztatása

• Eszközmegtérülés
• Az árbevétel 

növekedése
• A betétekkel 

kapcsolatos 
szolgáltatások 
költségeinek 
változása

• Árbevételi skála

Vevői nézőpont
1. Az ügyfelek 

elégedettségének 
növelése 
termékeinkkel és 
szolgáltatásainkkal

2. Az ügyfelek 
elégedettségének 
növelése az 
„értékesítés után”

• A bank részesedése 
az adott szegmensből

• Az ügyfelek 
megtartása

• A kapcsolat 
mélysége

• Elégedettségi 
felmérés

Működési folyamatok
nézőpont
1. Az ügyfelek 

megértése
2. Innovatív 

termékek/szolgál tatás 
ok kifejlesztése

3. Kapcsolt értékesítés 
növelése

4. Elmozdulás a 
megfelelő értékesítési 
csatorna felé

5. A működési 
problémák 
minimalizálása

6. Gyors reagálás

• Az új termékekből 
származó árbevétel

• A kapcsolt 
értékesítés aránya

• Az értékesítési 
csatornák változása

• A szolgáltatási 
hibaarány

• Az igény 
kielégítésének ideje

• A
termékfejlesztési
ciklus

• Az ügyfelekkel 
töltött órák száma

Tanulási és fejlődési
nézőpont
1. Stratégiai képességek 

kialakítása
2. A stratégiai 

információ biztosítása
3. Az egyéni és vállalati 

célok összhangja

• A munkatársak 
elégedettsége

• Az egy alkalmazottra 
jutó árbevétel

• A stratégiai 
munkakör
lefedettség

• A stratégiai 
információ 
rendelkezésre 
állásának aránya

• Az egyéni célok 
illeszkedése (%)
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Feladatok vitakérdések
1. Vizsgálja meg és értékelje a Daimler Chrysler egyesülést.
2. Milyen szinergiák képzelhetők el vegyesvállalatok alapításánál?
3. Hozzon példát a termelés kihelyezésére. Vizsgálja meg az eset előnyeit 

és hátrányait.
4. Dolgozzon ki egy változásmenedzselési programot arra az esetre, 

amikor egy európai vállalat kihelyezi az összeszerelést egy távol-keleti 
országba.

5. Dolgozzon ki mutatószámokat egy tetszőlegesen választott vállalat 
stratégiájának a tárgyalt négy szempont szerinti értékeléséhez.
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