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1. tanulmány
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Filep Bálint4 – Nagy Éva5: A stratégiai gondolkodás kialaku-
lása a felsőoktatásban6

1. A stratégiai gondolkodás eredete, története, alapjai

1.1. A stratégia fogalma

Stratégia, stratégiai gondolkodás, stratégiai szemlélet, taktika és stratégia – napjainkban ezekkel a kife-
jezésekkel úgy a mindennapokban, mint a különböző szaknyelvekben (legyen az műszaki, közgazdasági 
vagy társadalmi), lépten-nyomon találkozhatunk. Érdemes vázlatosan áttekinteni, mit is takarnak ezek a 
kifejezések, hogyan „szivárogtak” be a köztudatba? Ha elővesszük a különböző lexikonokat, szótárakat, 
időrendben a következő magyarázatokra bukkanunk:

•  Stratégia: fn. 1. Kat Hadászat. 2. Pol Politikai, kül. forradalmi harc irányításának tudománya, főbb 
elveinek összessége. (Magyar Értelmező Kéziszótár. Akadémiai Kiadó, 1982)

•  Stratégia: gör– lat 1. kat hadászat; hadjáratok és háborúk vezetésének tudománya. 2. szervezett, 
nem fegyveres küzdelem tervezésének és irányításának tudománya. 3. hadművelet v. nagyobb ará-
nyú szervezett küzdelem során alkalmazott eljárás v. eljárások összessége. 4. mat a játékelméletben: 
a játékos következő többféle javaslatot is tartalmazó, az ellenfél előző lépéseinek elemzésén alapuló 
utasításrendszere. (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, 1986)

•  Stratégia (gör): a hadvezetés tudománya. (Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Merényi Kiadó, 
1996)

•  Stratégiai tudomány (strategic studies): Elméleti tudomány, amely azt vizsgálja, hogy a nemzetek 
közötti kapcsolatokra hogyan hatnak hadi, politikai, gazdasági és technológiai, műszaki tényezők. 
A hadtudománytól eltérően, ami az ókortól a háborúban részt vevő személyi állomány és a hadiesz-
közök csatarendbe állításával, problémáival foglalkozik, a stratégiai tudományok a hadi viszonylatok 
folyamatát vizsgálják háborúban és békében egyaránt, amelyek kiemelkedő fontosságúvá váltak az 
atomfegyverek korszakában. (Cambridge Enciklopédia. Maecenas Könyvkiadó, 1997)

•  Stratégia (hadászat): a hadtudománynak azon ága, amely a fegyveres küzdelmek egészével, egy-egy 
nemzet összes katonai, gazdasági, politikai és egyéb erőforrásának a háborús célok érdekében törté-
nő optimális felhasználásával foglalkozik. (Britannica Hungarica)

4 A szerző a Széchenyi István Egyetem egyetemi adjunktusa (a szerk.).
5 A szerző a Nyíregyházi Főiskola címzetes főiskolai tanára, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Területfejlesztési és Környezetgaz-
dálkodási Ügynökség igazgatóhelyettese (a szerk.).
6 A tanulmány szakmai lektora Balaton Károly, az MTA doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára volt (a szerk.).
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•  Stratégia: 1. Kat Hadászat. 2. Pol is Nagyobb arányú szervezett tevékenységben alkalmazott eljárások 
összessége. 3. Tud Sikerre vezető céltudatos cselekvés terve, módja. (Magyar Értelmező Szótár. Akadé-
miai Kiadó, 2008)

•  A stratégia kifejezés a 18. és a 19. században vált általánossá, s a haderő háborús mozgásainak és 
harcrendjének megtervezését és vezetését jelentette, azaz a stratégia (a hadászat) „a teljes hadszín-
térrel és a csatáknak a háború megnyerését célzó alkalmazásával foglalkozik, míg a harcászat [azaz a 
taktika – megjegyzés a szerzőtől] elsősorban az élőerő felhasználására, valamint az ütközetek meg-
nyeréséhez szükséges felszerelésre és utánpótlásra összpontosít.” (Britannica Hungarica – Wikipédia)

A stratégia a hadviselésben a nemzet vagy a koalíció összes katonai, gazdasági, politikai, pénzügyi és 
egyéb erőforrásai alkalmazásának tudománya és művészete, mégpedig annak érdekében, hogy elérjék 
a háború, a hadviselés céljait. A stratégia ilyenfajta értelmezése tükrözi az általános, katonai, gazdasági 
és más jellegű mozgósítások szükségességét, természetesen a hadviselés érdekében.
A stratégia egyike az emberiség legrégebben használt fogalmainak, bár kezdetben kizárólag katonai 
területen értelmezték. Az ókori görögök már Kr. e. 400 körül használták. A görög városállamok egymás 
közötti háborúi és a perzsa háborúk kikényszerítették, hogy a hadjáratok során világos célokat fogal-
mazzanak meg, s ezek eléréséhez a stratégiai erőforrásaikat minél jobban felhasználják. A hadsereg 
görög neve stratos (sztratosz), maga a stratégia pedig a hadászat, hadviselés művészete. A stratégák 
(sztratégoszok) a hadsereg, illetve a seregrészek vezetői voltak.
A stratégiai gondolat a másik nagy ókori birodalomban, Kínában is több mint kétezer évvel ezelőtt meg-
jelent. Az első írott stratégiaelmélet (Kr. e. 500 körül) a kínai Sun Zi (Szun-ce) generális nevéhez fűződik 
(Fülöp, p. 11.). A stratégia fő alkotóelemei – a célhoz vezető út kidolgozása mellett – olyan tényezők, 
amelyeket még az összecsapás előtt ki kell fejleszteni, és eleve eldönthetik a csata kimenetelét. Ezek a 
fegyverzet, a kiképzett és motivált harcosok (az emberi tényező), valamint a csata helyszíne.
A stratégia mint fogalom a 18. és a 19. század elején vált általánosan elfogadottá és elterjedtté, a had-
járatok megtervezését, vezetését, a katonai erők mozgatásának és elhelyezésének, illetve a harcrendbe 
állításának művészetét értették alatta (Csath, 1990). A stratégiát hagyományosan az különböztette meg 
a harcászattól (taktikától), hogy míg a stratégia a teljes hadszíntérrel és a harcokkal, csatákkal, ütköze-
tekkel foglalkozik, mégpedig a háború megnyerése érdekében, addig a taktika (a harcászat) alapvetően 
a csapatoknak és eszközöknek a csaták megnyerése érdekében történő felhasználása. A harcászat a csa-
patok harcmezőn való alkalmazásával, a stratégia pedig a csapatok kedvező elhelyezésével és szétbon-
takozásával, mintegy a csata előjátékával egészül ki és válik teljessé. Mindezek alapján az olyan kiemel-
kedő történelmi személyiségeket, hadvezéreket, tábornokokat, mint Nagy Sándort, Hannibált és Julius 
Caesart, szinte egyedüliekként tekintették a modern stratégiai művészet előfutárainak, hiszen ezek a 
kiemelkedő képességű stratégák messzelátón és igen gondosan tervezték meg az ismert hadjáratokat 
akkor, amikor a régi hadviselési művészet alapjai a harcászat és a csaták voltak.
A stratégia több mint kétezer éven át hagyományossá vált tisztán katonai felfogásával szemben Carl von 
Clausewitz hadtörténész már a 19. század elején felhívta a figyelmet a stratégia nem katonai dimenziói-
nak, a politikai célrendszernek, az államhatalmi szervezet rendelkezésére álló végrehajtási eszköztárnak 
és a társadalmi akaraterőnek a jelentőségére. Clausewitz elsőként határozta meg a stratégiát úgy, mint a 
csaták alkalmazása a háború céljainak elérése érdekében (Kádár, 1981, p. 36.).
A 18. század végén és a 19. század elején a stratégiai gondolkodásról és elméletről számos iskola nyil-
vánított határozott véleményt. Az akkori porosz iskolán felnevelődött katonai vezetők a győzelem el-
érésével kapcsolatban azt hangsúlyozták, hogy a döntő csata sikeres megvívása csak a jól begyakorolt 
támadó tevékenység révén érhető el. Ettől a felfogástól eltért az amerikai Alfred Thayer Mayan, aki új-
szerűen a gazdasági hadviselésre helyezte a fő hangsúlyt, mégpedig úgy, hogy abban a haditengerészet 
ellenőrzése alá kerül a világkereskedelem. Alfred Thayer Mayan a logisztikát okként fogalmazta meg, és 
a fegyveres erők támogatását a nemzetgazdasági és ipari támogatás útján képzelte el.
A stratégia szót tehát eredetileg a hadászatban használták, a háború megnyerésének művészetét, a 
seregek mozgatását és ellátását jelentette. Napjainkban ez a terminus már sokkal szerteágazóbb jelen-
téstartalommal rendelkezik.
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A stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve egy bizonyos cél elérése, legtöbbször a győzelem vagy 
valamilyen probléma megoldása érdekében. Megkülönböztetjük a taktikától és az azonnali akcióktól, 
mivel a stratégia a cselekvések és azok végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítását időben kiter-
jedten gondolkodva tervezi meg.
A taktika szorosan kapcsolódik a stratégiához, s szintén katonai eredetű fogalom. Konkrétabb eljárást 
jelent, a stratégia végrehajtásának eszköze. Általában a stratégiai tervezés a még figyelmet érdemlő leg-
hosszabb, a taktikai tervezés pedig a még figyelmet érdemlő legrövidebb időszakra irányul. Az irányítás 
harmadik szintje az operatív szint. Amikor már megkezdődik a konkrét összecsapás, a csapatok hogyan 
hajtják végre a taktika alapján a közvetlen operatív feladatokat a csapattisztek irányítása alatt (Fülöp, 
2008, p. 12.).
Összefoglalva: a stratégia egymással összehangolt szándékok, döntések együttese, amelyben az adott cél 
eléréséhez szükséges útvonalak, lépések kerülnek meghatározásra. A szakirodalomban gyakran megfi-
gyelhető a célok és a stratégiák fogalmának különválasztása, amikor a stratégiát úgy definiálják, mint 
a célok megvalósításának eszközeit és módszereit, azaz a stratégiák magukban foglalják a szervezet 
jövőjére vonatkozó célok kitűzését, valamint a célok elérését szolgáló eszközök és módszerek meghatá-
rozását (Balaton–Tari, 2007, p. 13.).
A 20. században a stratégiának három szintjét különítették el (Bíró, 2003):
•  totális, nemzeti, integrális stratégia,
•  általános (diplomáciai, katonai, gazdasági) stratégia,
•  operatív stratégia, azaz a konkrét háborús célok kijelölése.

A fenti szinteken belül a stratégia lehet offenzív vagy defenzív, illetve közvetlen vagy közvetett. Az 1960-
as évek végén úgy tűnt a politikai gondolkodók számára, hogy a nukleáris fegyverek megjelenése miatt 
a stratégia fogalma elvesztette értelmét. Az 1990-es évek elején azonban a világ különböző pontjain ki-
robbant alacsony intenzitású fegyveres konfliktusok és gerillaháborúk visszaadták a stratégia szó hagyo-
mányos értelmét. Lawrence Freedman szerint stratégia mindenhol van, ahol van politika, és a stratégiai 
tanulmányok tárgya továbbra is a haderő szerepe.
A stratégia és politika viszonyát kettősség jellemzi: összefonódás és elkülönülés.
A stratégia és a politika azokban az államokban fonódott össze, ahol mindent egy támadó háborúra 
való felkészülés alá rendeltek. Azok az államok, amelyekben így kapcsolódik a két terület, biztonsági 
kockázatot jelentenek. A stratégia és a politika fogalmának elkülönülése ugyanakkor előfeltétele a had-
sereg polgári irányításának. A hadvezetés műveleti parancsaival a hadsereget célozza, amely egy szigorú 
hierarchiában működő, jól elkülönített szereplői kör. A hadseregben a parancs kiadása után visszavon-
hatatlan, és végre kell hajtani. A politika szférájában viszont van mód a korrigálásra.

1.2. Stratégiai gondolkodás

A stratégia nem katonai összetevőinek felértékelődését a haditechnika fejlődése és alkalmazási korlátai 
kényszerítették ki, alkalmazási lehetőségeit pedig a 20. század gazdasági-politikai folyamatai teremtették 
meg. „A tudatos előrelátáson alapuló stratégiai gondolkodás elsőként a vállalatvezetési gyakorlatban tör 
magának utat, ezt követően – bizonyos fáziskéséssel – az elméleti alapokat is lerakják a stratégia úttörő 
(főként angolszász) teoretikusai. A továbbiakban az elmélet és a gyakorlat egymást áthatva, kölcsönös 
meghatározottságban fejlődnek oly módon, hogy egyes időszakokban a stratégia elmélete (és módszer-
tana) »szalad előre« a vállalati gyakorlathoz képest, más periódusokban viszont a praktikus vállalatpoliti-
kai kezdeményezések mutatnak irányt az elméleti koncepcióalkotásnak” (Balaton –Tari, 2009, p. 22.).
A stratégiai gondolkodásmód azt jelenti, hogy a jelenben hozunk olyan döntéseket, amelyek alapvetően 
befolyásolják a jövőnk alakulását, s tesszük mindezt jövőbeli eredménypotenciálok konzisztens azonosí-
tásával és valószínűségének elemzésével.
Egyes, a vezetői munkát vizsgáló felmérések azt bizonyítják, hogy a felső vezetők idejük jelentős részét, 
mintegy negyedét a stratégiával kapcsolatos teendőkkel töltik, bár ennél lényegesen többet szeretnének 
ezzel a feladattal foglalkozni, csak hát a sürgős és kevésbé fontos feladatok ebben gyakran megaka-
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dályozzák őket (Klein, 2008, p. 45.). Kétségtelen ugyanakkor, hogy a stratégiai gondolkodás képessége 
egyike a legfontosabb vezetői kompetenciáknak.
A stratégiai gondolkodás tényezői (Klein, 2008, p. 50.):
•  az elképzelés kialakítása (ehhez az elméleti gondolkodás képessége, képzelőerő és alkotó gondolko-

dás szükséges);
•  a tények kritikus értékelése (ehhez elemző és logikus gondolkodás szükséges);
•  döntéshozatal (a lehetőségek mérlegelésével, a valószínűségek súlyozásával, ésszerű kockázatválla-

lással);
•  megvalósítás (a terveket át kell fordítani megvalósítandó részfeladatokká, tudni kell optimalizálni a 

meglévő források felhasználását).
A stratégiai gondolkodás (stratégiai szemlélet) fő jellemzői:
•  proaktív,
•  a célokból indul ki,
•  a célokhoz prioritásokat állít fel,
•  tudatos választás alapján dönt,
•  a döntés során az összes következménnyel számol.

Meg kell jegyezni, hogy a magatartástudományi döntéselmélet vitatja azt a felfogást, amely a stratégiák 
kialakítását racionális döntési folyamatként tárgyalja. Herbert Simon különbséget tesz programozott és 
nem programozott döntések között: a programozott döntések rendszeresen ismétlődnek, rutinszerű-
ek, megoldásukra algoritmusok fejleszthetők ki, míg a nem programozott döntések egyediek, rosszul 
strukturáltak és újszerűek (Simon, 1982, p. 48.). Ebbe a körbe taroznak a stratégiai döntések is, mivel a 
döntési alternatívák következményeire befolyással lévő feltételekről meglévő tudás hiányos, a jövőbeli 
események értékelése nehéz, a döntési alternatívák kiválasztása korlátozott (Antal-Mokos et al, 1997, p. 
90.). Mindez azt jelenti, hogy bár a szervezetek tagjai racionalitásra törekednek a döntéshozatal során, a 
gyakorlatban rendszerint nem állnak rendelkezésre teljes körűen a racionális döntések meghozatalához 
szükséges feltételek.
A stratégia legfőbb szerepe az, hogy képessé tegye a szervezetet a környezet változásaihoz való alkal-
mazkodásra. A környezeti változások előrejelzésére számos kifinomult módszer jött létre, azonban a 
tapasztalatok szerint az előrejelzések gyakran hibásak, összefüggésben a környezeti változások felgyor-
sulásával. Az élenjáró, legsikeresebb vállalatok példáját látva a legjobb megközelítés az, ha elfogadjuk 
a bizonytalanság meglétét, és megpróbáljuk megérteni azokat. A bizonytalanság kezelésének egyfajta 
módja a szcenáriótervezés, azaz szcenáriók (forgatókönyvek) készítése (Imre, 1996, p. 36.).
A vállalatoknak a környezeti feltételek változására adott válaszaik alapján három csoportja különböz-
tethető meg: az első elébe megy a változásoknak, a második válaszolni próbál arra, ami bekövetkezett, 
a harmadik pedig folyamatosan azon problémázik, hogy már megint mi történt vele – ez a szervezeti 
hozzáállás összefügg a környezeti változások felgyorsulásával és a verseny egyre kiélezettebbé válásával. 
Főképp ennek a következménye, hogy a jövőt aktívan formáló menedzsmentmódszerek között az elmúlt 
évtizedekben kiemelkedő szerep jutott a stratégiának. A 21. századba átlépve a változások üteme és 
komplexitása láthatóan fokozódik, így a napjainkra jellemző átalakulások – például a globalizáció, az 
e-business, a fenntartható növekedés, a növekvő kulturális diverzitás és az óriási méretűvé növekedett 
vállalkozások hatékony irányítása – alapvetően új szemléletet igényelnek. Ez az oka, hogy a társadalom 
minden szintjén, a tevékenységek legkülönbözőbb területein és valamennyi szervezeti típusnál előtérbe 
került a stratégiai gondolkodás megújítása.
A stratégiai gondolkodás és az innováció között szembeötlő a kapcsolat: új szemlélet, rugalmasság, meg-
újulásra és alkalmazkodásra való képesség. Ezek a legfontosabb kifejezések, amelyek mind a két foga-
lomtárban megjelennek. Ez egyben arra is következtetni enged, hogy a stratégiai gondolkodás legfőbb 
gátjai – hasonlóan az innováció áramlásához – a következők (Lengyel – Rechnitzer, 2004, p. 264.):
•  természeti környezet (a területek eltérő jellege, azok közti természeti különbözőségek);
•  kulturális, mentális akadályok (a kulturális, vallási, fogyasztási, életmód-tradíciók különbözősége);
•  politikai akadályok (a politikai rendszer jellege, nyitottsága vagy éppen zártsága);
•  finanszírozási akadályok (a pénzügyi eszközök hiánya);
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•  infrastrukturális/fizikai akadályok (az infrastruktúra fejletlensége, a települések közti kapcsolatok, a 
centrumok elérhetőségének hiánya);

•  emberi/humán akadályok (az egyének ismereteinek, képzettségének szintje, az újdonságok befoga-
dására és alkalmazására való képesség).

2. Stratégiai gondolkodás a gazdaságban

2.1. A stratégiai gondolkodás kialakulása és fejlődése a gazdaságban

A gazdaságban a stratégiai gondolkodás kialakulása szervesen kötődik a kínálati, piaci viszonyokhoz, a 
vállalati gazdálkodás, a vállalati tervezés fejlődéséhez. Első jelei az 1920-as, 1930-as években a modern 
piacgazdasági viszonyok kibontakozása időszakában mutatkoztak meg az iparilag fejlettebb térségek-
ben. A stratégiai elmélet és gyakorlat kérdéseinek mélyrehatóbb, tudományos igényű vizsgálata néhány 
évtizeddel később, a II. világháború után kezdődött el, ugyancsak az Egyesült Államokban és Nyugat-
Európában.
A stratégiai gondolkodás először a vállalatvezetési gyakorlatban jelentkezett. Az 1960-as évektől kezdő-
dően a következő öt periódus különböztethető meg a tudatos előrelátáson alapuló stratégiai gondolko-
dás fejlődésében (Fülöp, 2008, p. 21.).

a) A stratégiai modellalkotás elméleti kezdetei (kb. 1965–1970)

A II. világháború után a gazdasági fellendülés együtt járt a tudományos-technikai szféra intenzív fejlődé-
sével, valamint a háborús évek miatt elhalasztott fogyasztói kereslet növekedésével. A gyors és egyenle-
tes gazdasági növekedés a bővülő üzleti lehetőségek kihasználására, illetve a tömegtermelés kiépítésére 
ösztönözte a vállalatokat. A tartós konjunktúra kilátásai közepette a vállalatok egyre inkább törekedtek 
olyan stratégiák kialakítására, amelyek jövőjüket hosszabb távon biztosítják. Ennek megalapozását a 
távlati (többnyire 5–7 évre) szóló tervezés, a célok írásban történő dokumentálása jelentette.
A „vállalati stratégia” és a „vállalatpolitika” kifejezések 1960 előtt csak elvétve fordultak elő a szakiroda-
lomban. Az első stratégiaelméleti munkák az 1960-as években jelentek meg a Harvard Business School 
négy tanára (Learned, Christensen, Andrews és Guth) tollából, akik oktatási esettanulmányokból szűrték 
le következtetéseiket. Ők fogalmazták meg a vállalati stratégia egyik központi kérdését: „Milyen üzleti 
területeken van jelen a vállalat, és milyen üzletágakban szándékozik tevékenykedni a jövőben?” Ugyan-
csak a Harvard-iskola nevéhez fűződik a vállalati stratégiát megalapozó diagnózis első modellje, az ún. 
SWOT-analízis, amelynek továbbfejlesztését Andrews (1971) végezte el.
A SWOT-analízis fő elemei:
•  a vállalat képességeinek, azaz belső erősségeinek (strengths) és gyengeségeinek (weaknesses) feltér-

képezése a versenytársakkal való összehasonlítás céljából;
•  a vállalat környezetének elemzése, azaz lehetőségeinek (opportunities) és veszélyeinek (fenyegetett-

ségei – threats) feltárása;
•  a belső adottságok és a külső tényezők illesztése.

A korai stratégiaelmélet egyik legjelentősebb műve Igor Ansoff Corporate Strategy című könyve (1965), 
amely a nagyvállalati stratégiaalkotás koncepcionális és módszertani kérdéseivel foglalkozott. Ansoff 
professzor először tett különbséget a stratégiaalkotás egyes szintjei között, felismerve, hogy a stratégia-
alkotás feladatai a vezetési szinttől függően eltérőek. Ansoff modelljében racionálisan felfogott, logiku-
san egymásra következő lépésekként értelmezte a stratégia elkészítésének folyamatát. A részletes terve-
zési séma szerint az előzetes vállalati elképzelésekből kiindulva szisztematikus elemzést kell végezni a 
környezet várható alakulására, valamint a szervezet belső jellemzőire és korábbi működési tapasztala-
taira vonatkozóan. A vállalati tervezők a külső és belső diagnózis nyomán fogalmazzák meg a lehetséges 
stratégiákat, majd a felső vezetés dönt – számos stratégiaértékelési szempont figyelembevételével – a 
kiválasztandó alternatíváról (Balaton –Tari, 2007, p. 25.).
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b) A klasszikus portfóliómodellek időszaka (kb. 1970–1980)

Az 1960-as évek második felétől az iparilag fejlettebb országokban lelassult a gazdasági fejlődés nö-
vekedési üteme, csökkent az ipar szerepe a nemzetgazdasági folyamatokban. Az 1973. évi olajválság 
által kiváltott recesszió krónikus kapacitás-kihasználatlansághoz, éleződő piaci versenyhez és fokozódó 
értékesítési nehézségekhez vezetett.
A vállalatok magatartására ebben az időszakban a termékek és technológiák diverzifikációja, azaz az 
új profilok bevezetése lett jellemző. Előtérbe került az intenzív kutatási-fejlesztési tevékenység, csakúgy 
mint az intenzív marketing. Míg korábban a gyors és egyenletes gazdasági növekedés passzív kihasz-
nálásáról beszélhettünk, ekkorra a differenciálódó szükségletek és a minőségi igények kielégítése, a 
versenytársak legyőzése került a középpontba. Emellett olyan új érdekcsoportok is megjelentek (pl. kör-
nyezetvédelmi, érdekvédelmi, monopóliumellenes mozgalmak), amelyek elvárták, hogy a társadalmi 
felelősség is érvényesüljön a vállalatok stratégiai döntéseiben. Mindez azt jelentette, hogy a vállalatok-
nak „olyan stratégiai alapállásra volt szükségük, amely a »kifelé irányulás« elvét fokozattan érvényesíti, 
vagyis a vállalati jövő formálását a környezettel való aktív kölcsönhatásban képzeli el és valósítja meg” 
(Fülöp, 2008, p. 25.).
Fentiek alapján érthető, hogy erre az időszakra (amit a „mátrixok korszakának” is nevezünk) a vállalati 
stratégiai pozíció elemzésének a fejlődése jellemző. Az 1970-es évek elején három, ma már klasszikus-
nak számító portfóliómodell született (Fülöp, 2008, p. 25.).

ba) BCG-mátrix (piaci részesedés – piaci növekedés mátrix)

A Boston Consulting Group vezetési tanácsadó cég által kidolgozott BCG-mátrix – vagy más néven nö-
vekedés/részesedés mátrix – a portfóliómódszerek közül talán a legáltalánosabb, legismertebb. A BCG-
mátrix az adott vállalat vagy vállalati divízió termékeit, termékcsaládjait, szolgáltatásait vagy üzletágait 
vizsgálja a relatív piaci részesedésük és a piaci növekedésük alapján. A módszer jelentősége, hogy a 
vállalatok meghatározott, jól elkülöníthető termék/piac kombinációkat képviselő stratégiai üzleti egysé-
gekre tagolják tevékenységi körüket, s ezáltal elemezni tudják az üzleti egységek piaci pozícióit.

bb) McKinsey–GE-mátrix (piaci vonzerő – piaci versenyképesség mátrix)
A McKinsey tanácsadó iroda a General Electric számára dolgozta ki ezt a modellt, amely a BCG-mátrix 
egyfajta finomításának is tekinthető. A modell megőrizte a BCG-mátrix alapgondolatát a stratégiai üzleti 
egységek szerinti csoportosítást illetően, de a piaci részesedés változója helyett a piaci versenyképessé-
get, a piaci növekedés tényezője helyett pedig a piaci vonzerőt alkalmazta.

bc) ADL-mátrix (termék életciklus – piaci versenypozíció mátrix)
Az 1970-es évek végén vált ismertté az Arthur Little Inc. Tanácsadó cég modellje, amely kombinálta 
az életciklus fázisait a versenypozíciókkal: egyik dimenziója a piaci versenypozíció (hasonlóképpen a 
McKinsey–GE-mátrix „piaci versenyképesség” változójához), a másik pedig az ún. termékéletgörbe sza-
kaszait reprezentálja.

c) Az iparági szerkezet elemzésének időszaka (kb. 1980–1990)

Az 1973-as és 1978-as olajválságokat követő időszakban felerősödött a stratégiai gondolkodásban a ver-
seny tényezője, a vállalat-versenytárs kapcsolat elemzése. Michael Porter, a Harvard Egyetem profesz-
szora 1980-ban jelentette meg Competitive Strategy című művét, amelyben az iparági és versenyhelyzet-
elemzés új szempontjaira irányította a figyelmet. Porter a vállalati stratégia kérdését az iparági szerkezet 
oldaláról közelítette meg. Véleménye szerint kettős elemzésre van szükség: egyfelől meg kell ismerni az 
adott iparág strukturális változásait, fejlődési tendenciáit, másrészt meg kell vizsgálni a verseny „erőte-
rét” befolyásoló piaci szereplők, azaz a közvetlen versenytársak, valamint a potenciális új versenytársak 
magatartásának változását is. A „five forces modell” (öt erőhatáson alapuló modell) szempontjai a követ-
kezők (Balaton –Tari, 2007, p. 48.):
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•  a versengés mértéke (az iparágban lévő versenytársak hatalma, ereje, kompetenciája);
•  az új belépők fenyegetése;
•  a szállítók ereje, alkupozíciója;
•  a vevők ereje, alkupozíciója;
•  a helyettesítő termékek fenyegetése (annak ár-, költség- és egyéb vonzatai).

Az alapmodell később kiegészült egy hatodik erővel, a komplementer (kiegészítő) iparág hatásával.
Porter nevéhez fűződik az értékláncmódszer megalkotása is, ami az egyes üzleti egységek értékalkotó 
tevékenységeinek stratégiailag releváns fázisokra való szétbontásán alapul, s célja az üzletágak potenci-
ális versenyelőnyeinek, illetve a vállalat megkülönböztető képességeinek, kompetenciáinak kimutatása 
(Porter, 1985).
Porter munkásságára alapozódva az 1980-as években jött létre a „Stratégiai mező elmélet”, amely sze-
rint az értéklánc egyes tevékenységi fázisait több üzletág számára megosztva, költséghatékony módon 
lehet elvégezni.

d) Az erőforrás alapú megközelítés időszaka (kb. 1990–2000)

Az 1980-as és 1990-es évek fordulóján lényeges szemléletváltás következett be a stratégiai elemzés fejlő-
désében, amennyiben a figyelem középpontjába kerültek a vállalat belső anyagi és szellemi erőforrásai. 
Hamel (London Business School) és Prahalad (University of Michigan) két új fogalmat vezetett be: a stra-
tégiai szándékét és az alapvető képességekét. A stratégiai szándék (strategic intent) gyakran egy mondatba 
sűrítve jelenik meg a szervezet tagjai számára (küldetés, misszió), mozgósítva a tartós elkötelezettséget. 
Az alapvető képességek (core competencies) a japán vállalatok példáin alapulnak, s azokat a felhalmozott 
kutatási és termelési tapasztalatokat, szellemi tőkéket jelentik, amelyek döntő módon hozzájárulnak a 
fogyasztóknak szánt értékek előállításához, és egyidejűleg többféle termék versenyképességét alapozzák 
meg (Fülöp, 2008, p. 29.). Mint látható, ez a szemlélet megerősítette a SWOT-analízis W és S (erősségek és 
gyengeségek) dimenzióját.
Az erőforrás alapú megközelítést Barney (1991) fejlesztette összefüggő, koherens elméletté. Barney fel-
fogásában stratégiai eszközöknek (strategic assets) minősültek a vállalat megfogható és kevésbé meg-
fogható (immateriális) erőforrásai. „Milyen kritériumokkal kell rendelkeznie a stratégiai erőforrásoknak 
ahhoz, hogy a tartós versenyelőny forrásai a hosszú távú nyereség (járadék) biztosítékai legyenek az 
egyre fokozódó verseny feltételei között? Barney négy ismérvet sorolt fel a stratégiai horderejű kérés 
megválaszolásához: értékesség, ritkaság, utánozhatatlanság és helyettesíthetetlenség” (Balaton –Tari, 
2007, p. 31.).

e) A szervezetközi kapcsolatok, vállalati hálózatok analízise (kb. 1995–2005)

Az 1980-as évek második felében kezdett körvonalazódni a vállalati együttműködés gondolata a növek-
vő működési költségek és a piaci kockázat megosztásának szándékaként. A szervezetközi kapcsolatok 
alapjául az a szemlélet szolgál, amely szerint a vállalat nem elszigetelten tevékenykedik, hanem a többi 
szervezettel való interakciók bonyolult hálózatában. A létrejövő stratégiai szövetségek, vállalati háló-
zatok képesek szert tenni kapcsolati járadékra (relation rent) a csak versenyben álló egyedi cégekkel 
szemben. Ez a felfogás jelenik meg Smith, Carrol és Ashford (1995), valamint Dyer és Singh (1997, 1998) 
munkáiban.
A stratégia megvalósításának egyik új eszközeként értelmezték a vállalatok közötti menedzsment meg-
jelenését. Astley már 1984-ben kifejtette, hogy a stratégiakészítés során nem a versengésnek, azaz a 
kompetíciónak, hanem az együttműködésnek (a kollaborációnak) célszerű dominálnia. Később, 1998-
ban Dyer és Singh elméleti szinten is megmagyarázták, hogy a tartós versenyelőny forrását nem kis 
részben az egyedi (single) vállalat határain kívül kell keresni, azaz a stratégiai kooperációkból származó 
kapcsolati előnyök kiaknázásának fontosságát hangsúlyozták (Balaton –Tari, 2007, p. 33.).



20 ADAT TÁR AL APÚ VE ZE TŐI  INF ORMÁCIÓS RENDS ZER

2.2. A modern tervezési struktúrák kialakulása

Mint láttuk, a stratégia a szó eredeti értelmében a hadviselés művészete, a hadvezér döntéseit, vezetési 
elveit és útmutatásait foglalta magában. A hadtörténetben később újabb értelmezést kapott, hiszen 
megjelent a taktika fogalma is. A taktika jelentette a hadsereg alkalmazásának művészetét a csatában, 
a stratégia pedig a csaták alkalmazásának művészetét a háborúban.
A mai piaci viszonyok között az analógia kézenfekvő, a vállalat taktikája és stratégiája ennek megfelelően 
értelmezhető. A stratégia a szervezet hosszú távú „győzelmével” foglalkozik, homlokterében a vállalat 
versenyelőnyének létrehozása és megtartása áll. Pontos irányt ad, felméri és elemzi a külső és belső 
környezetet, hatást gyakorol a szervezet rendelkezésére álló források elosztására. Röviden: a stratégia 
a cég erőforrásainak hozzáértő és hatékony hasznosítása a vállalat tartós piaci sikereinek érdekében. 
Mindezeknek megfelelően a stratégiai menedzsment egy olyan sajátos vezetési mód, amelyre jellemző 
a jövőbe tekintő, jövőalkotó, integráló, motiváló és összhangteremtő tevékenység.
A gazdálkodó szervezetek vezetésében a tudatos előrelátás, a jövőbe tekintés természetesen valamilyen 
szinten mindig jelen volt, azonban ezek a tervek többnyire csak a vezetők „fejében” jelentek meg, s nem 
kerültek írásos formában kidolgozásra. A két világháború közötti időszakban, majd főként az 1950-es 
években a vállalatok növekvő méretei, a tevékenységi kör bővülése, a piaci verseny élénkülése és más 
környezeti tényezők módosulása fokozatosan kikényszerítette az előrelátás intézményesítését és doku-
mentálását, amit formalizált tervezésnek (formal planning) nevezünk (Balaton –Tari, 2007, p. 23.).
A stratégiai gondolkodás folyamata tehát a tervezés módjainak fejlődésében is nyomon követhető. Esze-
rint döntően négy periódus különíthető el a II. világháborút követően a vállalkozások tudatos előrelátá-
son alapuló stratégiaalkotási módjának fejlődésében (Fülöp, 2008, p. 37.).

a) A pénzügyi tervezés időszaka (kb. 1955-ig)

A formalizált tervezés első megnyilvánulási formáját az amerikai és a nyugat-európai vállalatoknál az 
egyszerű, rövid távú (többnyire egyéves) és bázisszemléletű tervezés képezte, amelynek lényege a rövid 
távú szemlélet és a pénzügyi jellegű mutatók felhasználása volt. Ez a tervezési rendszer előrelépést jelen-
tett a korábbi, informális jellegű módszerekhez képest, hiszen a vállalati tevékenység irányainak tudatos 
kijelölését jelentette, azonban a rövid távú pénzügyi egyensúly biztosításának elsődlegessége korlátozta 
a hosszabb távon realizálható haszon elérésére vonatkozó gondolkodást. (Meg kell azonban jegyezni, 
hogy egyes nagyobb cégek, például a General Motors, a DuPont vagy a Standard Oil, már korábban felis-
merték a jövőformáló cselekvés és a mindennapi, operatív feladatok elkülönítésének jelentőségét.)

b) A hosszú távú tervezés időszaka (kb. 1955–1970)

Az 1950-es évek második felében vette át a szerepet a formalizált hosszú távú tervezés az egyszerű pénz-
ügyi tervezéstől, s világos, jól definiált célok kitűzésével összhangot teremtett az egyenletesen bővülő 
piaci kereslet és a szervezet növekedési lehetőségei között.
A hosszú távú tervezés is pénzügyi alapokon nyugodott. Első lépésként a vállalati értékesítés növekedési 
trendjeit határozták meg, majd a termelési előirányzatokat. A növekvő termeléshez szükséges erőforrá-
sok biztosítása, valamint a már rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásának meghatáro-
zása adta a hosszú távú tervezés következő szakaszát. Végül elkészült a több évre szóló költségvetés és 
nyereségterv, amelyek tulajdonképpen az éves pénzügyi kalkulációk továbbfejlesztését, meghosszabbí-
tását jelentették.
A hosszú távú tervezés feladataira a vállalatoknál önálló tervezési részlegek jöttek létre, leválva a pénz-
ügyi, illetve a költségvetési területekről. A tervezés időhorizontjának kitágulása hozzásegítette a vállalati 
vezetőket ahhoz, hogy a szervezet egészét átlássák, illetve hogy összhangot teremtsenek a szervezet 
növekedési lehetőségei, valamint az egyenletesen bővülő piaci kereslet között. Gyakori hibának bizo-
nyult ugyanakkor, hogy számos vállalat az átfogó piacelemzés helyett csak az értékesítési előrejelzéseket 
végezte el, illetve a tervezők a látványos fejlesztést tekintették fő feladatuknak, s a tervidőszak végére 
nemegyszer irreális tervszámokat irányoztak elő.
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c) A stratégiai tervezés időszaka (kb. 1970–1980)

Az 1970-es évekre egyfelől a minőség előtérbe kerülése, másfelől a társadalmi prioritások átrendező-
dése, azaz a társadalmi felelősség kérdéskörének megjelenése volt jellemző. Mindez új típusú tervezési 
megközelítést igényelt, a stratégiai tervezést. A stratégiai tervezés lényege a környezet, a szervezeti célok, 
a stratégiák és akciók komplex, rendszerszemléletű kezelésére való törekvés.
A stratégiai tervezés első neves képviselője a már említett Igor Ansoff, aki felismerte, hogy más-más stra-
tégiai kérdések merülnek fel a vállalat egészének, az üzletágaknak (üzleti egységeknek), valamint a funk-
cionális részlegeknek a szintjén. Ansoff nevéhez fűződik az első tervezési folyamatábra megalkotása is.
A stratégiai tervezési iskola (strategic planning school) képviselői számos tervezési modellt és módszert 
ajánlottak a vállalati gyakorlat számára (pl. a portfóliómodelleket), amelyeket a gyakorlatban alkalmazó 
szervezetek többnyire eredményesnek ítéltek meg. A kedvező tapasztalatok ellenére már az 1970-es évek 
közepétől megfogalmazódtak az alábbi kritikai észrevételek (Balaton –Tari, 2007, p. 29.):
•  a stratégiai tervezés folyamata nem épült be a vállalati szervezet egészébe, a tervezőrészlegek belső 

ügye maradt;
•  a túlszabályozott stratégiai tervezés rugalmatlan, a környezeti változásokhoz való gyors alkalmazko-

dást nem teszi lehetővé;
•  a stratégiai tervezés elválik a stratégia megvalósításától.

d) A stratégiai menedzsment időszaka (kb. 1980 óta)

Az 1980-as években a környezet még változékonyabb lett, a verseny globálissá vált, s mindezek mellett 
az emberi tényező szerepe megnövekedett. A létrejövő stratégiai menedzsment a stratégiaalkotás és 
stratégiamegvalósítás olyan felfogásán alapul, amelyre erőteljes rendszemléletű problémamegközelítés 
jellemző. Itt a stratégia megalkotása nem kizárólag a tervezők feladata, hanem a felső vezetőké is, szük-
séges bevonni a teljes szervezetet, fő szemponttá válik a rugalmasság, azaz az egyén, az intuíció, a puha 
módszerek, az új elemzési, vezetési technikák nagyobb teret kapnak.
A stratégiai menedzsment kifejezés először 1973-ban hangzott el egy tudományos konferencián 
(Vanderbilt University, USA). A stratégiai tervezéssel foglalkozó szakemberek rájöttek ugyanis, hogy a 
működés és a döntéshozatal, valamint a jövő tervezése, azaz a stratégiai gondolkodás nem kezelhető 
különálló egységként a vállalaton belül. A tervezés és a működés együttesen alakítják a vállalat jövőjét.
Az alapvető menedzsment tevékenységi területek az elérendő célok időhorizontja szerint osztályozha-
tóak (Boda I, 2006):
•  Stratégiai menedzsment (ez a „top menedzsment” legfontosabb funkciója):
   hosszú távú vagy stratégiai tervezés: hosszú távú vagy stratégiai célok és az elérésükhöz szükséges 

tevékenységek (stratégia) meghatározása;
   szervezet kialakítása (a stratégiai célok megvalósítása érdekében).
•  Taktikai menedzsment:
   közép- és rövid távú tervezés: a stratégiai célok lebontása rövid távú célokra vagy mérföldkövek-

re, és az elérésükhöz szükséges feltételek és tevékenységek meghatározása;
   szervezés, irányítás és szabályozás (a rövid távú célok eléréséhez szükséges feltételek biztosítá-

sa, az erőforrások kiosztása és felhasználásuk figyelése) – az alaptevékenységek menedzselése, 
valamint a projektek, (egyedi) akciótervek megvalósításának menedzselése.

•  Operatív menedzsment:
   vezetés;
   közvetlen (direkt, az adott szituációtól függő) szervezés, irányítás és szabályozás;
   az erőforrások szétosztása;
   a konkrét tevékenységek elindítása, ellenőrzése, javítása, szükség esetén leállítása.
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2.3. Stratégiai elemzés

A stratégiai elemzés célja, hogy megvizsgálja azokat a legfontosabb tényezőket, amelyek kijelölik a szer-
vezet stratégiáját meghatározó lehetőségek körét. Ezek a tényezők részben a szervezet külső, részben 
a belső környezetének elemei. Ennek megfelelően a stratégiai menedzsment két szélsőséges megköze-
lítése közül az egyik a külső környezetre helyezi a hangsúlyt (ipari szervezet gazdaságtana – industrial 
organization), azaz a stratégiaalkotás lényege az iparági környezet lehetőségeinek felismerése és a lehe-
tőségek kiaknázását biztosító vállalati erőforrások megteremtése. A másik felfogás szerint a vállalatok-
nak a belső erőforrásaik és egyedi képességeik kiaknázását biztosító lehetőségeket kell elemezniük, és 
ezen erőforrások és képességek alapján dolgozhatják ki a stratégiákat (Balaton –Tari, 2007, p. 38.).
A környezet egy adott szervezetet körülvevő feltételek, hatások, tényezők összessége, amely befolyásolja, 
behatárolja, meghatározza a szervezet és az azt alkotó egyének vagy csoportok viselkedését, tevékenysé-
gét. A szervezetek túlnyomó többsége figyeli a változásokat, próbál alkalmazkodni, és ha lehetősége van 
rá, igyekszik befolyásolni a környezet alakulását. Egy vállalat akár az alkalmazkodást, akár a befolyáso-
lást tűzi ki célul, az első lépés mindig a környezet elemzése.
A stratégiai menedzsment szakirodalmában használnak egy szemléletes hasonlatot annak a jelenségnek 
a leírására, amikor egy vállalat nem figyel oda tudatosan környezetének lassú, észrevétlen változására. 
Ha egy békát beleteszünk egy forró vízzel teli edénybe, akkor az – érzékelve a veszélyesen magas hőmérsék-
letet – azonnal kiugrik. Ha viszont egy hideg vízzel telt edénybe helyezzük és fokozatosan melegítjük a vizet 
akár a forráspontig, a béka nyugodt marad, és halálát leli a forró vízben. A kísérletben a béka nem vette 
észre környezetének lassú és hosszú távon gyökeres megváltozását. A vállalkozások környezete is folya-
matosan, sokszor alig észrevehető módon változik, amelyek lassan ugyan, de alapjaiban változtathatják 
meg a vállalkozói környezetet.

1. ábra. Környezettípusok és elemzési módszerek (Fülöp, 2008, p. 78. alapján saját szerkesztés)

Állandó vagy lassan változó környezet Gyorsan változó környezet

Kevés elemből álló, egyszerű, kevéssé 
kölcsönhatásban lévő környezet

STABIL KÖRNYEZET
Kiszámítható, meglepetések nélküli 
jövő
Elemzési módszer: trend-extrapoláció

DINAMIKUS KÖRNYEZET
Nehezen előre jelezhető jövő, gyakran 
szükséges elemzést végezni
Elemzési módszer: szakértői becslés 
(Delphi)

Nagyon sok elemből álló, bonyolult 
módon összekapcsolódó környezet

KOMPLEX KÖRNYEZET
Nehezen előre jelezhető jövő
Elemzési módszer: szimuláció

TURBULENS KÖRNYEZET
Kiszámíthatatlan jövő, a bizonytalan-
ság mértéke nagy
Elemzési módszer: forgatókönyvírás

A vállalkozások környezetükbe beágyazott módon fejtik ki működésüket. Környezeten a vállalati rend-
szerre ható tényezők összességét értjük: azon hatásokat, feltételeket, elemeket, amelyek befolyásolják a 
vállalat (és a vállalatot alkotó személyek, csoportok) viselkedését, mozgásterét.
Stabil környezetben könnyű és egyszerű a tervezés, a piaci tendenciák hosszú távon jól előre jelezhe-
tők. A környezeti stabilitás azonban a 20. század második felétől kezdődően egyre kevésbé jellemző, 
a 21. századra pedig a legtöbb vállalat környezete turbulenssé vált. Egész iparágak jönnek létre vagy 
tűnnek el akár néhány év alatt. Előfordul, hogy a stratégiai tervezés időhorizontja egy évre vagy néhány 
hónapra csökken.
A környezet egymásra épülő, egymástól viszonylag jól elkülöníthető, s így külön-külön vizsgálható szin-
tekből áll. A vállalkozást körülvevő környezetet réteges szerveződésűnek tekinthetjük, ahol az egyes 
szintek egymással összefüggő, de jól elkülöníthető teret képeznek. Az egyes rétegek hatásgyakorlásának 
időtávja és mechanizmusa eltérő. A stratégiai elemzés a külső réteg, a széles környezet elsődleges ten-
denciáinak azonosításával indulhat. Ez a tartomány magában foglalja a tág makrokörnyezetet, a világ-
gazdaságot és a nemzetgazdaságot, az iparágak sorát.



231.  t anulmány:  A s t r até g ia i  gondolkodás k ia lakulás a a  fe l s őok t at ásban

2. ábra. A környezet szintjei (Forrás: Kurucza, p. 15.)

4. szint: 
Maga a szervezet (belső környezetével) pénzügyi, 

technológiai, emberi erőforrások, telephelyek, kultúra, 
vezetési szintek stb.

3. szint: 
Működési környezet – a vállalat hitelezői, beszállítói, 

vásárlói, a munkaerőpiac stb.

1. szint: 
Tág környezet – gazdasági, társadalmi, politikai, 
technológiai, ökológiai, szabályozói környezet

2. szint: 
Iparági környezet – beszállítók, vásárlók, potenciálisan 

piacra lépők, helyettesítő terméket gyártók, versenytársak

2.4. Stratégiaalkotás

A 20. század elejéig a vállalkozások jellemzően informális tervezést alkalmaztak, azonban később, a 
piaci verseny éleződésével, a kockázati tényezők növekedésével rákényszerültek döntéseik egyre körül-
tekintőbb megalapozására – ez vezetett a stratégiai gondolkodás, a stratégiai tervezés kialakulásához.

3. ábra. A stratégiai tervezés folyamata (Forrás: Marcsa, 2006, p. 11.)

Külső 
környezet
elemzése

Belső 
környezet
elemzése

Küldetés
megfogalmazása

Stratégiai célok
kialakítása

Stratégiai akciók
meghatározása

A stratégia feladata, hogy azt követve olyan cselekvési sort valósíthasson meg a vállalat, amelynek segít-
ségével a kiválasztott célpiacokon nagyobb értéket nyújthat a fogyasztóknak a versenytársaknál (Chikán, 
2008, p. 506.). A stratégia ugyanakkor csakis dinamikus fogalomként értelmezhető, hiszen a fogyasztói 
igények állandóan változnak, rendszeresen módosul a piac, egyrészt az új versenytársak belépésével, 
másrészt a meglévő versenytársak újfajta megoldásaival. Chikán értelmezésében azt a folyamatot, 
amelynek során a vállalat állandóan újraértékeli helyzetét és a jövőre vonatkozó várakozásait, ennek 
alapján megformálja stratégiáját, s gondoskodik az abban foglalt cselekvési tervek megvalósításáról, 
stratégiai menedzsmentnek nevezzük. Az ily módon értelmezett stratégia fő elemei az alábbiak:
•  helyzetértékelés a vállalat jelenlegi és várható jövőbeli helyzetéről;
•  algoritmus(ok) arra nézve, hogyan juthat a vállalat egy kedvező jövőkép megvalósításához;
•  egy teljesítményértékelő és visszacsatoló mechanizmus a tervezett és tényleges kimentek viszonyá-

ról, a kedvezőbb állapothoz vezető korrekciós cselekvésekről.
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Leegyszerűsítve a stratégiaalkotás és -megvalósítás az alábbi szakaszokból áll:
I. Elemzési fázis
 1. Jövőkép és a misszió megfogalmazása
 2. Környezetelemzés
 3. Szervezetelemzés (SWOT)
II. Értékelési fázis
 1. Stratégiai alternatívák kidolgozása és értékelése
 2. A legjobbnak tűnő stratégiai alternatíva kiválasztása
 3. A kiválasztott stratégia megvalósításának akcióterve
 4. Időszakonkénti ellenőrzés

A stratégiaalkotás első elemének általában a jövőkép és a misszió megfogalmazását tekintik. A jövőkép 
(vízió) a szervezet által felvázolt, elérni kívánt jövőbeli állapotot rögzíti, a misszió pedig azt a küldetést, 
amelyet a vállalat betölteni szándékozik.
A misszió (küldetés) megmutatja, mi a cég működési köre (azaz milyen fogyasztók, milyen igényeit, mi-
lyen eljárással kívánja kielégíteni), melyek a belső működési elvei, és milyen elvekre építi kapcsolatát a 
működése által érintett személyekkel, csoportokkal, intézményekkel. A küldetés tehát kifejezi a vállalat 
üzleti tevékenységének lényegét, körülhatárolja működési körét, és megkülönbözteti más vállalatoktól 
(Chikán, 2008, p. 30.). A küldetés megvalósításához a vállalatnak számos tevékenységet kell végrehajtani. 
Ezek közül kettő, a marketing és az innováció az üzleti vállalkozás létének és működésének elengedhe-
tetlen feltételei, s egyszerre jelentenek szemléletmódot és tevékenységrendszert. A marketing a vállalat 
fogyasztóorientáltságát, az innováció a fogyasztói igények új, magasabb minőségű kielégítésének mód-
ját, a versenyfeltételekhez való alkalmazkodást fejezi ki.
A vállalatnak úgy kell végrehajtania küldetését, hogy lehetőleg tartós versenyelőnyre tegyen szert. Ehhez 
az szükséges, hogy ne csak azt vizsgálja, mit akar és mit tud végrehajtani, hanem azt is, hogy mit tud 
másoknál jobban elvégezni. Össze kell tehát hasonlítania a piaci lehetőségeket és fenyegetéseket (veszé-
lyeket) saját erős és gyenge pontjaival.
A jövőkép megfogalmazása és a stratégiai elemzés után következik a stratégia megfogalmazása.
Vállalatok esetében többnyire három stratégiai szint különböztethető meg, így beszélhetünk a vállalat 
egészére, az egyes üzleti egységekre, illetőleg a vállalat funkcionális részegységeire vonatkozó stratégi-
ákról. (Kisvállalatok esetében ezek a szintek egybeeshetnek, ugyanakkor minél nagyobb és összetettebb 
egy szervezet, annál inkább célszerű a stratégiai szintek világos szétválasztása.)
A vállalati szintű stratégia megmutatja a vállalat átfogó céljait, szervezeti struktúráját, valamint a szerve-
zeti egységek és a központ közötti kapcsolatot.
A vállalati szintű stratégiák alaptípusai:
Növekedési stratégiák. A növekedési stratégiák négy altípusát Ansoff azonosította a következők szerint.
A stratégiaalkotás szempontjából fontos, hogy a vállalat hogyan, milyen eszközöket bevetve használja 
ki a kínálkozó lehetőségeket. A fejlesztés szóba jöhető alternatíváit az Ansoff-féle termék/piaci mátrix 
elemzésével kaphatjuk meg.

4. ábra. Az Ansoff-mátrix (Forrás: Fülöp, 2008, p. 199.)

Jelenlegi termék Új termék

Jelenlegi piac A piackihasználás stratégiája:
a piaci részarány növelése,
a termék használatának növelése,
a használat gyakoriságának növelése,
a használat minőségének javítása,
új alkalmazások bevezetése.

A termékfejlesztés stratégiája:
a termék tökéletesítése,
új termék kifejlesztése ugyanarra a piacra,
a termékvonal kiterjesztése.

Új piac A piacfejlesztés stratégiája:
a már létező termék piacának kiterjesztése,
földrajzi terjeszkedés,
új piaci szegmens meghódítása.

A diverzifikáció stratégiája:
vertikális integráció,
előreirányuló integráció,
hátrairányuló integráció,
az eddigi tevékenységgel kapcsolatos diverzifikáció,
az eddigi tevékenységgel nem kapcsolatos diverzifikáció.
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Az Ansoff-mátrix szerint egy vállalat négy stratégiai fejlesztési lehetőség közül választhat:
•  piaci behatolás (a vállalat már meglévő termékeivel jelenlegi piacán továbbra is működni kíván, a 

fejlődés érdekében azonban növelni akarja a piaci részesedését – ezt a stratégiai változatot sokan 
követik, mivel viszonylag kicsi a kockázata, a siker különösen függ a piac aktuális állapotától, és a 
vállalat erős versenyhelyzetre számíthat);

•  piacfejlesztés (a vállalat meglevő termékeivel új piacokra akar betörni, védi meglévő termékeit, a 
termelésben a már megszokott működés stabilitását kívánja megőrizni – a piac-, illetve a termékfej-
lesztés stratégiáját általában együtt alkalmazzák a vállalatok);

•  termékfejlesztés (a vállalat úgy érzi, hogy a piacon szereplő jelenlegi termékeivel már nincs lehetősé-
ge a további előrelépésre, ezért a már ismert és jelenlegi termékeivel részben uralt piacon – felhasz-
nálva a megszerzett tapasztalatokat és a már kiépített piaci hálózatot – új termékkel jelenik meg);

•  diverzifikáció (a vállalat ilyenkor megtartja jelenlegi, hagyományosnak számító termékeit és már 
meghódított piacát, de ezzel egy időben új piac felé is orientálódik, amelyre újonnan kifejlesztett 
– vagy például felvásárlással átvett – termékekkel kíván betörni).

Adaptációs stratégiák. Miles és Snow (1978) négy ágazatban (könyvnyomtatás, élelmiszeripar, egészség-
ügy és elektronika) végzett empirikus kutatásai eredményezték az adaptációs stratégiák csoportosítását 
a következők szerint:
•  Innováció (kutató): folyamatosan új megoldások keresése, gyakran párhuzamos fejlesztések folyta-

tása. Többnyire felfutó iparágakban jellemző, ahol folyamatosan változó a környezet.
•  Védő: jellemzően egyetlen központi technológia alkalmazása és ennek a technológiának a hatékony-

sága jelenti a sikeresség alapját. Érett vagy hanyatló iparágakra jellemző, ahol stabil a környezet.
•  Elemző: a kutató és védő pozíciók közti egyensúlyozás, alapvetően néhány technológiát használva, 

de egyik mellett sem véglegesen elköteleződve. Az elemző stratégia egyszerre biztosítja a szervezet 
rugalmasságát és stabilitását. Főként a felfutó, növekvő iparágakra jellemző, de a vállalatok iparág-
váltásánál is sikeres stratégia lehet.

•  Sodródó: kései reagálás, a trendek kései követése, a már jól bejáratott technológiák alkalmazása. 
Érett, de inkább hanyatló iparágakban jellemző.

Az üzletági stratégia létjogosultsága azt fejezi ki, hogy az egyes üzleti egységek egymástól eltérő fogyasz-
tói igényeket kívánnak kielégíteni, s így többnyire eltérő piacokon jelennek meg, ahol más vállalatok 
stratégiai üzleti egységeivel versenyeznek.
Ezen a területen találkozhatunk a portfólióstratégiákkal (BCG-mátrix), valamint az üzletági versenyelőnyt 
kifejező versenystratégiákkal.

Versenystratégiák: a Porter-mátrix

A modell alapfeltevése szerint a vállalatok piaci és gazdasági sikert a megfelelő versenyelőny megtalálá-
sával és alkalmazásával érhetnek el. A Porter-mátrix a lehetséges előnyöket foglalja rendszerbe, és nyil-
vánvalóvá teszi a követendő utat. Porter az alkalmazni kívánt versenyelőny és a megcélzott szegmensek 
száma alapján a stratégia három típusát különböztette meg (Porter, 2006):
•  Költségdiktáló stratégia: az adott iparágon belüli legkedvezőbb költségpozíciót kívánja elérni, ezért 

tervezi a kapacitásokat, a gyártási folyamatot, lehetőség szerint minimálisra szorítva az általános 
költségeket, a reklámra, a K+F-re stb. fordítandó kiadásokat.

•  Megkülönböztető (differenciáló) stratégia: célja olyan jellemzők kifejlesztése, amelyek az iparágon 
belüli versenytársaktól megkülönböztetik a vállalatot, illetve annak termékét/szolgáltatását, így 
egyedi formák, márkanév, speciális szolgáltatások stb. bevezetésével akarja elérni a fogyasztók már-
kahűségét, az „alacsonyabb árérzékenységet”, illetve a piaci pozíció megőrzését vagy növelését.

•  Összpontosító stratégia: célja, hogy a piac egyetlen vagy néhány szegmensére összpontosítva, az 
előző két stratégia valamelyikére támaszkodva, egyedi előnyöket kínáljon a magas nyereséghányad 
elérése érdekében.
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5. ábra. A Porter-mátrix (Forrás: Chikán, 2008, p. 519.)
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(egyszerre több szegmens)

KÖLTSÉGDIKTÁLÓ MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Szűk versenyterület
(egy-két szegmens)

KÖLTSÉGDIKTÁLÓ
ÖSSZPONTOSÍTÓ

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ
ÖSSZPONTOSÍTÓ

Stratégiai szövetségek

Amíg az 1970-es évtized vége felé csupán néhány tucat stratégiai együttműködési megállapodás szü-
letett évente a vállalatok között, az 1980-as évek közepére ez a szám már több százra, az 1990-es évek 
első felére pedig több ezerre emelkedett. Ebben a folyamatban különösen az a figyelemre méltó, hogy 
nemcsak a más-más ágazatban tevékenykedő szállító és vevő cégek, illetőleg az eltérő tevékenységet 
folytató szervezetek jutottak és jutnak egymással tartós megállapodásra, hanem a piaci versenyben 
hagyományosan szembenálló, azonos iparághoz tartozó vállalatok is.
A stratégiai szövetség válasznak tekinthető arra a kihívásra, amit a verseny világméretűvé válása, a pia-
cok globalizációja, a kutatási és fejlesztési ráfordítások ugrásszerű növekedése, s ezzel összefüggésben 
a technikai-technológiai haladás felgyorsulása jelent a piacgazdaság szereplői számára.
A stratégiai szövetségek kialakulásának és fejlődésének legáltalánosabb magyarázatát sokak szerint a 
tranzakciós költségelmélet szolgáltatja. Ez az elmélet a vállalat gazdasági tevékenységét tranzakciók (ügy-
letek) sorozataként fogja fel, és rámutat arra, hogy a vállalat minimalizálni kívánja a tranzakciókkal 
járó koordinációs, információs, tárgyalási, alkalmazkodási és ellenőrzési költségeket. A költségelmélet-
ből kiinduló szervezetteoretikusok szerint a stratégiai szövetség közbenső együttműködési formát jelent 
a piac és a hierarchia között, mivel a szövetségben résztvevők ügyleteiket részben egymás között és 
nem a piac közvetítésével intézik. Ugyanakkor tartózkodnak attól, hogy egyetlen döntési központtal bíró 
szervezetbe integrálódjanak, és a hierarchia belső szabályai szerint végezzék koordinációs műveleteiket. 
A megegyezés akkor jön létre, ha a vállalatok tranzakciós (és termelési) költségei a nyílt piaci verseny 
feltételei között meghaladják egy másik állapotban remélt költségeiket (Tari, 1996).
A stratégiai szövetség versenyszempontú megközelítése: Amíg a tranzakciós költségelméleten nyugvó ér-
telmezés a stratégiai szövetségek létrejöttét a tranzakcionális költségek minimalizálásával magyarázza, 
addig a versenyszempontú megközelítés elsősorban a piaci konkurenciaviszonyok oldaláról vizsgálja a 
stratégiai jelentőségű együttműködéseket. A vállalati stratégia kialakításában hosszú ideig alábecsülték a 
kooperatív célzatú vállalkozások jelentőségét, és úgy vélték, hogy az együttműködésre való törekvés nem-
csak hátráltatja, de akadályozza is a versenyelőnyök megszerzését, illetve kiaknázását. A Porter által kidol-
gozott iparági modell világított rá, hogy a versenyhelyzet megítélésekor nem elég a közvetlen rivalizálás 
feltételeit megvizsgálni, hanem az üzletági környezet egyéb tényezőinek is szerepet kell tulajdonítani.
A stratégiai szövetségre lépők nem törekednek a konkurencia teljes kiküszöbölésére, hanem csak a nyílt, 
korlátlan piaci verseny játékszabályait igyekeznek módosítani. Az együttműködés révén ugyanis annak 
érdekében kívánják ellenőrizni és korlátozni a versenyt, hogy erősítsék, illetve megőrizzék helyzetü-
ket a szövetségen kívülállókkal szemben. Két vállalat kooperálhat például egy speciális gyártási eljárás 
kidolgozásában, de más technológiák terén vetélytársként léphetnek fel. Ugyancsak együttműködhet 
két vagy több cég az adott földrajzi régióban a közös értékesítési hálózat kiépítésén, miközben máshol 
változatlanul szemben állhatnak egymással.
A stratégiai szövetségek szervezetelméleti megközelítésben: A szervezetelmélet képviselői (lásd Pfeffer és 
Salancik, 1978) úgy vélik, hogy a vállalatok számára szükséges erőforrások megszerzésének bizonytalan-
ságát nagymértékben csökkenthetik a szervezetközi koordinációk, a közös vállalkozások. Mások a hosz-
szabb távú vállalati együttműködések kapcsán a szervezeti tanulás lehetőségére hívják fel a figyelmet. 
Ez a felfogás lényegében úgy tekinti a stratégiai szövetséget, mint a szakmai ismeretek és képességek 
(kompetenciák) transzferjére alkalmas keretet.
Tari Ernő a stratégiai célú vállalati együttműködéseknek három nagy területét különbözteti meg: a hori-
zontális szövetségeket, a vertikális szövetségeket és a diagonális szövetségeket.
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A horizontális szövetség az azonos tevékenységi szektorban működő versenytársak vagy potenciális ver-
senytársak stratégiai együttműködésének formája. A horizontális stratégiai szövetség sajátosan hibrid 
jellegű: a felek együttműködési készsége gyakorta párosul a szövetségen belüli versengés bizonyos ele-
meivel. Emiatt a horizontális szövetség könnyen felbomolhat, hiszen a korlátlan verseny vagy a teljes in-
tegráció irányába húzó erők megszüntethetik a szövetség teremtette egyensúlyt. Ilyenkor a felek kapcso-
lata visszarendeződhet tisztán piaci érintkezéssé, nyílt konkurenciává, vagy megvalósulhat az ellenkező 
véglet, a szervezeti koncentráció, a totális egyesülés.
A vertikális szövetség különböző ágazatokban tevékenykedő, de ugyanazon üzleti rendszerbe integrálódott 
szállítókat és vevőket kapcsol össze, viszonylag hosszabb időtávra. A vertikális stratégiai szövetségek szá-
mának gyarapodása az utóbbi időben észrevehetően felgyorsult. Ez azt jelzi, hogy amíg a múltban szinte 
kibékíthetetlen ellentét feszült az eladó és a vevő érdekei között, napjainkra előtérbe került a kockázat és 
a haszon megosztásának szempontja, az egymásrautaltság felismerése és lehetőségeinek kihasználása.
Diagonális irányú stratégiai szövetségről akkor beszélünk, ha a vállalat egy másik ágazathoz tartozó 
céggel jut együttműködési megállapodásra, de szállítói-vevői kapcsolat egyébiránt nincs közöttük. Pél-
daként említhetők az ismert márkájú síléceket gyártó cégek, amelyek szövetségre léptek a síkötések és 
sícipők előállítóival.

2.5. A stratégiák megvalósítása

A stratégiai alternatívák kidolgozása után kerül sor a stratégiai változatok értékelésére. Bármilyen módon 
is készül a stratégia, alapvető elvárás, hogy olyan változatok fogalmazódjanak meg, amelyek értékelése 
után dönteni lehet a legjobbnak tűnő javaslat kiválasztásáról. Ahhoz, hogy egy változat szóba jöhes-
sen, két alapfeltételnek mindenképpen teljesülnie kell: a megvalósíthatósága legyen egyfelől lehetséges, 
másfelől kívánatos (Chikán, 2008, p. 527.).
A lehetségesség azt jelenti, hogy ésszerű és ellentmondásmentes legyen, azaz:
•  nem tartalmaz egymást kölcsönösen kizáró célokat, eszközöket és eljárásokat,
•  összhangban van a környezeti adottságokkal, és
•  megfelel a szervezet alapvető adottságainak, hozzáilleszthető a vállalat életciklusának adott sza-

kaszban folytatott tevékenységeihez és a vállalat kultúrájához.
A kívánatosság kritériuma alatt ebben az esetben a következőket értjük:
•  a vállalat eredményességére gyakorolt hatások megfelelőek (a jövedelmezőség, a fogyasztói szolgálta-

tások színvonala, a költség-haszon szemlélet, illetve a tulajdonosok igényeinek kielégítése alapján);
•  az alternatívák bevezetésével kapcsolatos kockázatok kezelhetőek (a jövőbeli cselekvésekkel kapcso-

latos bizonytalanság mértékének és várható következményeinek mérlegelése kockázatkezelési mód-
szerekkel, érzékenységvizsgálattal, döntési fák és mátrixok alkalmazásával, illetve szimulációval);

•  a stratégiák illeszkednek a szervezethez, a várható fogadtatás, a belső érintettek viszonyulása meg-
felelő (a szervezeti ellenállás várható alakulása, az ösztönzés lehetőségei).

A legjobbnak tűnő alternatíva kiválasztását követi az ahhoz kapcsolódó megvalósítási akcióterv elkészí-
tése.
Általános tapasztalat, hogy egy sikeres stratégia kidolgozása még nem garantálja a sikeres megvalósí-
tást, illetve a stratégia elméleti kidolgozása sok esetben könnyebb, mint annak megvalósítása, mert míg 
előbbi csak deklarálja, hogy mi a teendő (intellektuális folyamat), addig a megvalósítás során ténylege-
sen végre is kell hajtani, amit elhatároztunk (cselekvési folyamat). A tervezéshez intuícióra és jó analizáló 
képességre van szükség, a megvalósításhoz pedig motivációra és vezetési képességre.
A megvalósítás vezetői feladatai, s ezzel együtt a stratégia megvalósítási akciótervének főbb elemei a 
következők (Bánky):
•  éves célok kitűzése (a forrásallokáció elvei, a vezetők értékelésének mechanizmusa, a hosszú távú 

célok megvalósulásának figyelése, a szervezeti egységek prioritásainak kijelölése);
•  belső szabályozás (a visszatérő problémák kezelése, az adminisztratív tevékenységek kereteinek kije-

lölése, a vezetői kontroll és koordináció elvei);
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•  erőforrás allokáció (a megvalósítandó stratégiához szükséges pénzügyi, tárgyi, emberi és technoló-
giai erőforrások biztosítása és összhangba hozása az éves tervekkel);

•  a meglévő szervezeti struktúra változtatása (üzletági struktúra, alap- és segítő funkciók biztosítása);
•  folyamatok újratervezése és szervezés (a költségcsökkentés céljából a céghierarchia lebontása, a 

dolgozói létszám felülvizsgálata, összevetés a versenytársakkal);
•  az érdekeltségi rendszer átalakítása (bónusz a teljesítményért jár, rugalmas érdekeltségi rendszer, 

éves és hosszabb távú érdekeltség, a profit megosztása);
•  a változtatásokkal szembeni ellenállás kezelése (az elkötelezettség erősítése, a félelemmel szemben 

a változtatások szükségességének megértetése, érdekeltség a változtatásban);
•  a működési folyamatok adaptálása a stratégiához;
•  humánerőforrás-menedzsment (a munkaerőigény és költség felmérése, teljesítményérdekeltség ki-

dolgozása, béren kívüli juttatások rendszere, közös programok szervezése, a munka és a szabadidő 
egyensúlyának megteremtése).

A vállalat külső és belső környezete dinamikusan változik, ezért előbb-utóbb a legjobb stratégia is el-
avulttá válik, szükséges tehát időközönként a stratégia ellenőrzése. Az értékelés három alappillére a 
következő:
•  a stratégia alapfeltételezéseinek felülvizsgálata,
•  a tervek összevetése a tényleges eredményekkel,
•  beavatkozás a teljesítményeltérés csökkentése érdekében.

2.6. Stratégiai szervezeti, irányítási rendszerek

A stratégiai menedzsment szerves részét képezi a stratégia megvalósításához kapcsolódó szervezeti, 
irányítási rendszerek fejlesztése. Ezzel kapcsolatban a következőkben néhány meghatározó témakört 
mutatunk be: a szervezetfejlesztést, a vezetői irányítási rendszert, a kontrolling rendszert, valamint az 
outsourcing rendszert.

Szervezetfejlesztés

A szervezetfejlesztés olyan fejlesztési tevékenység, amelynek a célja egy szervezet fejlődésének előse-
gítése, túlélési esélyeinek növelése. A szervezetfejlesztés fogalma az Organization Development (rövi-
den: OD) angolszász kifejezésből származik. Sokféle módszertan tartozik ez alá a gyűjtőfogalom alá. 
Az OD-irányzat (amelyet magyarul az igen hosszú „magatartástudományi alapú szervezetfejlesztés”-nek 
neveztek el) ezen módszertanok között egy jól definiálható terület. R. Beckhard (1974) klasszikus meg-
határozása szerint a szervezetfejlesztés:
•  tervszerű beavatkozás, mivel a szervezet szisztematikus elemzésére és állapotának diagnózisára 

épít;
•  a szervezet egészére kiterjed, a változtatás rendszerszerű, a teljes vállalatot (vagy egységet) érinti, a 

működés teljes átalakítását tűzi ki célul (pl. kultúraváltás);
•  felülről szervezett törekvés, azaz a vállalat felső vezetésének elkötelezettsége a program és annak 

eredményei mellett adja meg a siker lehetőségét, a vezetőknek aktív részvétellel kell a módszerek és 
program céljai mellett állnia;

•  célja a szervezet életképességének (adaptivitásának) és hatékonyságának növelése, a változni tudás 
erősítése és a készenlét megteremtése a változásra;

•  a szervezeti folyamatok megtervezett változtatását jelenti a magatartástudományi ismeretek fel-
használásával.

A szervezetfejlesztés a legfelsőbb menedzsment szintjén támogatott, hosszú távú erőfeszítés arra, hogy 
javítsuk a szervezet problémamegoldó és megújulási folyamatait, főleg a szervezet kultúrájának egy 
hatékonyabb és együttműködő diagnózisán és menedzselésén keresztül (különösen az állandó vagy 
alkalmi team munkára, valamint csoportok közötti kultúrára), egy konzulens közreműködésével.
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A problémamegoldó folyamatok javításának fogalma összefüggésben van a szervezet stratégiai folyama-
taival, ezen belül is megújulási folyamatainak javításával. Lippit összekapcsolja ezeket az elképzeléseket, 
amikor a szervezet megújítását így definiálja: „A szervezet megújítása szükséges változásokat elindító, 
létrehozó, azokat szembesítő folyamat azon célból, hogy lehetővé tegye a szervezetek számára, hogy 
életképessé váljanak, vagy azok maradjanak, hogy alkalmazkodjanak az új viszonyokhoz, hogy megold-
ják a problémákat és hogy tanuljanak a tapasztalatokból” (French – Bell).
A szervezetfejlesztési erőfeszítések mind a formális, mind az informális rendszerre koncentrálnak, de 
amint a szervezetfejlesztési program legitimizálódott a formális rendszeren keresztül, az első beavatko-
zási stratégia az informális rendszerre irányul, abban az értelemben, hogy az észlelések, magatartások 
és érzelmek rendszerint azok az adatok, amelyekkel szembekerülünk.

6. ábra. A szervezeti jéghegy (Forrás: French – Bell)
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A szervezetfejlesztési tevékenység kulcseleme a folyamatosan működő team, amely magában foglalja 
mind a vezetőt, mind a beosztottakat. Az egyénekkel szemben ez a csapatokra való koncentrálás kü-
lönbözik a szervezetek hagyományos módon való megreformálásától. A szervezetfejlesztés tehát lénye-
gében egy cselekvési program, amely érvényes információkon alapul a korábbi állapotra, a jelenlegi 
problémákra és lehetőségekre, valamint a tevékenységek hatásaira vonatkozóan, ahogy azok a célokhoz 
kapcsolódnak. Így a szervezetfejlesztési program diagnózissal kezdődik, és egész idő alatt folyamatosan 
gyűjti és analizálja az adatokat.
A szervezeti változások végrehajtásához szükséges új emberek felkutatása, szerződtetése, a szervezeten 
belüli átalakulások megszervezése önmagában is lendületet ad az érdekelteknek. A szervezetfejlesztés-
ben az emberi erőforrással való gazdálkodás azért a legkritikusabb, mert a mai technológiák két szélső 
ponton igényelnek munkavállalókat: az olcsó, képzetlen vagy betanítható munkás szintjén, valamint a 
drága, magasan képzett vagy megfelelő tapasztalatokkal rendelkező vezetői szinten.
A szervezetfejlesztés specialitása, hogy a szakértő konzulens a hagyományos értelemben nem tesz javas-
latot, hanem úgy segíti a kliens szervezetet, hogy az saját maga oldja meg problémáit.
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Vezetői információs rendszerek

A Dictionary of Accounting Terms szerint a vezetői információs rendszer (Management Information System, 
MIS) számítógép alapú vagy manuális rendszer, amely a döntéshozók számára használható információ-
vá alakítja az adatokat. Három fő feladata van (http://www.biprojekt.hu/Vezetoi-Informacios-Rendszer.
htm):
•  eseti (ad hoc) és ismétlődő riportkészítés (pl. pénzügy beszámolók, készletértéket vagy a vállalat 

teljesítményét bemutató jelentések);
•  a menedzsment „Mi lenne, ha…?” kérdéseinek megválaszolása (pl. milyen hatása lenne a vállalati 

cash-flow-ra, ha megváltoztatnánk a fizetési feltételeket);
•  a döntéshozás támogatása.

A vezetői információs rendszer egy részhalmaza a vállalat teljes üzleti folyamatát lefedő, a menedzserek 
által üzleti problémák megoldására használt dokumentumoknak, technológiáknak, eljárásoknak (pl. 
egy termék vagy szolgáltatás árazása vagy a stratégia meghatározása).
A hazai köznyelv szerint a vezetői információs rendszer egy olyan rendszer, amelyen keresztül az összeg-
zett adatoktól „lefúrhatunk” egészen az elemi adatokig (tranzakciókig).
A vezetői információs rendszerek fő célja, hogy a menedzsment számára a szükséges információkat a 
megfelelő időben, a megfelelő helyen, a megfelelő mennyiségben biztosítsa.
A vezetői információs rendszer nem független a napi ügyviteli rendszertől, sőt ráépül a rendszer által 
gyűjtött adatokra, azokból nyeri ki az információt elemzésre, összehasonlításra.
A vezetői információs rendszerek tervezői funkciójának szerepe, hogy választ adjon a „mi lenne, ha…” tí-
pusú kérdésekre – azaz, hogy egy termelési tényező megváltoztatása milyen hatással van az outputra –, 
s ezáltal tervezhetővé válik a működés.
A korábbi tapasztalatokat felhasználva jött létre az új információs rendszer legújabb típusa, a felső veze-
tői információs rendszer (EIS), melyre a következők jellemzők (Kő, 2007, p. 102.):
•  közvetlenül a felső vezetők használják;
•  a felhasználó felső vezetők egyéni igényeire van szabva;
•  nyomon követi, megszűri és sűríti a rendelkezésre álló adatokat;
•  könnyű hozzáférést biztosít az információkhoz;
•  grafikus, táblázatos és szöveges módon prezentálja az információkat;
•  felhasználóbarát alkalmazású, és így minimális képzést igényel.

Kontrolling rendszerek

A kontrolling ismeretanyaga nagyon sokrétű, ötvözi a számvitel, a vezetési ismeretek és az üzemgazda-
ságtan tudománykörét. Mivel alkalmazásával bizonyítottan eredményesebb lett a vállalatok működése, 
egyre több cégnél került bevezetésre.
A kontrolling az eredményorientált vállalatvezetés szolgálatába állított eszköz- és tevékenységrendszer, 
amely hatásosan támogatja az irányítási ciklus egészét, azaz a reális elvárások megfogalmazását, a tények 
visszamérését, értékelését, a beavatkozások előkészítését és hatásuk mérését. A kontrolling tehát egy szer-
vezeti alrendszer, amelynek feladata az irányítás hatékonyságának növelése (Boda – Szlávik, 2005, p. 14.).
A kontrolling segít megválaszolni a következő kérdéseket:
•  Adott vagy megteremthető feltételek mellett mi a maximum, ami a vállalkozásból kihozható?
•  Kihoztuk-e ténylegesen vállalkozásunkból azt, amit elterveztünk? Mik voltak a tényleges hozzájáru-

lások az eredményhez, a teljesítményhez?
•  Min kell változtatni, hogy jobb eredményt érjünk el?
A kontrolling funkciói:
•  Vezetési funkció. A menedzsmentkontroll az a folyamat, amely során a vezetők úgy befolyásolják 

a szervezet többi tagjának magatartását, hogy azok megvalósítsák a szervezet stratégiáit. Tovább 
pontosítva: olyan folyamat, amely által a vezetők biztosítják az erőforrások eredményes és hatékony 
elosztását és felhasználását a szervezet céljainak elérése érdekében.
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•  Vezetést támogató eszközrendszer. A kontrolling egy olyan funkciókat átfogó irányítási eszköz, amely-
nek rendeltetése a vezetés részeként végzett tervezés és ellenőrzés, valamint a vezetői döntésekhez 
szükséges információellátás összehangolása (koordinációja) és támogatása.

•  Szabályozási rendszer: olyan tevékenységek sorozata, amely egy összefüggő láncolattá kapcsolódik 
össze a vállalat működése során, s így válik körforgássá. Azért, hogy ezek a rendszerek létjogosult-
ságukat megtartsák, egyensúlyi állapotot kell megvalósítani a környezetükkel. Az egyensúly megte-
remtésének alapvető eszköze a szabályozás.

•  Információs rendszer. Minden vállalat jövője az információban rejlik, ez a legfontosabb tényező, haj-
tóerő és a biztosíték a sikerhez. Ezért elengedhetetlen az információ menedzselése. Az informá-
ciómenedzsment általános értelemben foglalkozik az információs környezet menedzselésével és az 
információszerzés eljárásainak optimális megszervezésével.

A stratégiai kontrolling kezeli a vállalati tevékenységben rejlő lehetőségeket és veszélyforrásokat, ame-
lyek hozzájárulnak a vállalat sikeréhez. A stratégiai kontrolling feladatai három területre terjednek ki 
(Árva, p. 2.):
•  a stratégiai tervezés támogatása speciális kontrolling eszközökkel;
•  a stratégiai tervek átültetése operatív tervvé, megvalósításának figyelemmel kísérése, ellenőrzése;
•  a stratégiai ellenőrzés felépítése és megvalósítása.

Az operatív kontrolling a stratégiai kontrollinggal szemben rövid távú, és mindig az adott célok és erő-
forrás-lehetőségek mellett biztosítja a körülményeket a kedvező döntések meghozatalához. A vállalat 
mindennapos működését szolgálja egy olyan információt rögzítő és feldolgozó rendszer segítségével, 
amellyel a tervezettől való eltérés időben felismerhető. Feladata az eredményesség, likviditás, gazdasá-
gosság tervezése, ellenőrzése és az igény szerinti beavatkozás.
A kontrollingot nem szabad összetéveszteni a számvitelben használatos ellenőrzés fogalmával, hiszen 
ez annál sokkal összetettebb feladat. A kontroller feladata, hogy kimutassa a kitűzött céltól való eltéré-
seket, és javaslatot tegyen a döntések meghozatalára, tehát alapvetően vezetői tanácsadónak lehetne 
nevezni.
Amíg a szervezetek kicsik, tevékenységeik homogének, környezetük egyszerű, addig a vezető egy sze-
mélyben el tudja látni az összes vezetési funkciót. Amint azonban a környezet és a szervezet elér egy 
bizonyos bonyolultsági és változékonysági szintet, bár továbbra is a vezetők adják a tervezés és kontroll 
tartalmát, szükség van olyan specializálódott kontrolling szervezetre, olyan szakemberekre, akik bizto-
sítják az ezek ellátásához szükséges eszközöket, információt és a közöttük lévő összhangot.

Outsourcing – egy folyamatos megújulásra képes stratégiai eszköz

Az outsourcing az 1980-as években még csak egyike volt azoknak a divatos menedzsmentmódszereknek, 
amelyeket főleg a „karcsúsítással”, illetve a költségcsökkentéssel összefüggésben emlegettek, az 1990-es 
évek második felére azonban már komoly növekedési dinamikával rendelkező üzletággá és kiemelten 
alkalmazott menedzsmentmódszerré vált (Balogh, 2006, p. 31.).
Az outsourcing (kiszervezés) mint megoldás rendszerint akkor vetődik fel, ha egy szállító az adott munkát 
hatékonyabban vagy olcsóbban tudja elvégezni, ezért a megrendelő részéről bárminemű beavatkozás 
nagy valószínűséggel csak a hatékonyságot rontaná. Ebben az esetben a vevő nem ad konkrét utasítá-
sokat a munkavégzéssel kapcsolatban, számára pusztán a végeredmény a fontos, a megfelelő minőség 
pedig a szállító felelőssége (Turcsányi, p. 2.).
A kifejezés jelentése az ezen a területen végbemenő fejlődés hatására nem kis mértékben módosult. 
Kezdetben a különböző tevékenységek kihelyezésétől a vállalatok elsősorban a nagyobb hatékonyságot 
és ebből kifolyólag a költségek csökkenését várták. Mára ez a szemlélet megváltozott: a költségcsök-
kentésen túl sokkal fontosabb szemponttá vált a stratégiai előny megszerzése. Ehhez kapcsolódóan új 
fogalom is született: a BPO (Business Process Outsourcing), az üzleti folyamatok kihelyezése.
Kezdetben csak olyan kiegészítő tevékenységek kerültek külső szolgáltatóhoz, mint az étkeztetés, ta-
karítás, őrzés-védelem vagy a portaszolgálat. Napjainkban már előfordul, hogy a nagy cégek a teljes 
munkafolyamatot részekre bontják, kis vállalatokhoz kihelyezik, és már csak koordináló szerepet tölte-
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nek be a termék piacra jutásában. Az egyre erősödő versenynek a fogyasztók igényeinek kiszervezéssel 
megfelelni akaró cégek koncentráltabban tudják erőiket a termékre, a piaci kihívásokra, elvárásokra 
összpontosítani, szemben az erőteljesen hierarchizált társaikkal, amelyek már nem tudnak elég rugal-
masan reagálni a piaci igények gyors változásaira.
A kihelyezésnek nemcsak előnyei, hanem hátrányai és kockázatai is vannak. A rosszul sikerült szerződés 
megkötésénél éppen a legnagyobb előny okozza a legnagyobb kockázatot: a megbízott cégek nem akar-
ják testre szabni szolgáltatásaikat, vagy nem sikerül igazodniuk a cégek változatos igényeihez. A külső 
cégek gyakran nehezen birkóznak meg azokkal a kihívásokkal, amelyeket a megbízóik állítanak velük 
szemben. Gondot okozhat, ha a megbízott vállalat beékelődik a megbízóba, és ezáltal szétválasztja az 
összetartozó részeket. Különösen igaz ez, ha olyan kihelyezésről van szó, mint egy vállalat informatikai 
részlege, ahol szinte minden vállalati tevékenység összekapcsolódik.
A partner nem helyes megválasztása is problémát vet fel. Csak az adott területen referenciával és nagy 
tapasztalatokkal rendelkező cég jöhet számításba. Ha a vállalatok nincsenek tisztában a partner cég 
múltjával, pénzügyi helyzetével, menedzseri struktúrájával, minőségbiztosítási rendszerével és relatív 
piaci helyzetével, sok nehézséggel kerülhetnek szembe (Turcsányi, p. 7.).
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