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ELŐSZÓ
A University of Pennsylvanián, Soros- és Fulbright-ösztöndíjjal eltöltött éveim idején PETER
LORANGE professzorral írt „Stratégiai management” című könyvünk 1991-ben jelent meg első
ízben, amit két további kiadás követett (1993, 1994). Az átfogó megközelítésre törekvő, a diszciplína
alapvető ismereteit összefoglaló könyv beépült a legtöbb hazai felsőfokú közgazdasági intézmény
tananyagába kötelező vagy ajánlott irodalomként, de vállalati szakembereink is sikerrel forgatták. A
könyv a 80-as évek végéig, a 90-es évek elejéig követte a stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment
elméleti irodalmának fejleményeit (elsősorban a Wharton School of Business és a Harvard Business
School oktatási tematikáira és tapasztalataira támaszkodva), hazai referenciák hiányában a tőkés
vállalatok gyakorlatának eredményeit és hibáit hozva fel példaként.
A 90-es évek végére olyan jelentős változások következtek be, amelyek indokolttá tették a könyv
újraírását. A stratégiai menedzsment elmélete számos új kutatási eredménnyel gazdagodott, amelyek
ismerete a gyakorlatban is nélkülözhetetlenné vált (stratégiai kontrolling, stratégiai szövetségek,
alapvető képességeken alapuló stratégiák, az intuitív stratégiaalkotás szerepének növekedése, az
információs technológiák által megnyitott távlatok stb.). Ezek az új irányzatok már önmagukban
is indokolttá tették a teljes átdolgozást. Ehhez járult a hazai piacgazdaság kifejlődése, ami
napjainkra lehetővé tette, hogy az elméleti megállapításokat nagyobb arányban szemléltessük hazai
vállalati példákkal, hogy az elmélet hazai adaptációja még határozottabb legyen. Mindezek mellett
figyelembe vettük a Janus Pannonius Tudományegyetem Stratégiai Management tanszékén és a hazai
társintézményekben szerzett oktatási tapasztalatokat is.
Jelen könyv a stratégiaalkotásról szól: felöleli mind a stratégiai tervezés témakörét, mind a stratégiai
menedzsment eszköztárát. Bár a két téma külön kötetben jelenik meg, a fogalmi rendszer, a
kifejtés logikája egymásra épül. Erre utal a fejezetek folyamatos számozása is. Az első kötetben
(Stratégiai tervezés) a stratégiai alapfogalmakkal, alapmódszerekkel, valamint a lassabban változó
környezetben alkalmazható stratégiaalkotási eszköztárral, a stratégiai tervezéssel ismerkedhetünk
meg. A második kötet (Stratégiai menedzsment) a turbulens, kiszámíthatatlan feltételek között
alkalmazandó stratégiaalkotási módokat veszi nagyító alá, amikor az intuíciónak, a vállalati
kultúrának, a szervezeti rugalmasságnak, a stratégiamegvalósítás irányításának nagyobb szerep jut.
A háttérkutatásokban, a példaanyag gyűjtésében, az oktatási tapasztalatok értékelésében és
beépítésében tanszéki kollégáim is részt vettek: köszönet Beke Mártának, Bencze Veronikának, Ilosvai
Péternek és Kiss Tibornak. Az első kötetben a 3.2.3–5. (környezeti elemzések), valamint a 3.3. fejezet
(forgatókönyvek) Ilosvai Péter munkája.
A háttérkutatások között kiemelném az OTKA T-13393 „A vállalati kultúra összehasonlító
vizsgálata”, az OTKA T-23487 „Vállalati kultúra”, az OTKA T-025031 „Felsőoktatási intézmények
vezetése”, az MKM-137 „Stratégiai döntések”, az MKM-409 „Stratégia, kultúra, kommunikáció”,
az MKM-182 „Magyar vállalati kultúra az ezredforduló után” projekteket, valamint a CEU egyéni
ösztöndíjas támogatását (CEU/RSS Nr.194\93: Exploring and Changing Hungarian Corporate
Culture). TEMPUS ösztöndíjasként tanulmányozhattam a témát a Nantes Business Schoolon, az
Universität Bayreuthon, a British Council támogatásával a Middlesex Universityn, az Aalborg
Universityn. Soros-ösztöndíjjal, majd Fulbright-vendégprofesszorként egy-egy évig kutathattam az
USA-ban (Wharton School of Business, University of Pennsylvania). E jelentős anyagi támogatások és
szakmai segítség nélkül ezeket a kutatásokat a stratégiai menedzsment, a stratégiai döntések, a vállalati
kultúra terén nem végezhettem volna el. Köszönet a támogatóknak. A kutatások eredményei beépültek
a könyv ismeretanyagába. A kézirat megírásához a Széchenyi Professzori Ösztöndíj biztosított
zavartalan hátteret.
Az arányok kialakításában, a vitás tartalmi kérdések tisztázásában Mészáros Tamás professzornak
tartozom köszönettel: kritikai megjegyzéseit már menet közben is hasznosítani igyekeztem. A magyar
nyelv szabályaihoz való jobb illeszkedés, az „olvashatóság” javulása Balassa Zsófia szerkesztő
munkáját dicséri – segítségével a könyv számos kisebb-nagyobb hibától szabadult meg. A szöveg
bevitelében és formázásában, az ábrák szerkesztésében Déri Judit volt segítségemre – mindkettőjüknek
hálával tartozom.
vi

ELŐSZÓ
Ezek után illik kijelenteni, hogy minden további hiányosság kizárólag a szerzőt terheli. Mindemellett a
szerző reméli, hogy az átdolgozott, bővített és aktualizált stratégiaalkotási ismerettár használhatósága
mind a felsőoktatásban, mind a vállalati gyakorlatban eléri az előző mű sikerszintjét.
Pécs, 1999. július
Barakonyi Károly DSc.
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1. fejezet - A STRATÉGIAI
GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE
Kinek készült a könyv?
Milyen ismeretek szükségesek a könyv olvasásához?
Mi a stratégia lényege?
Mi a tervezés lényege?
Mikor van szükség formális tervezésre?
Milyen utat járt be a stratégiaalkotás?
Hogyan függ a stratégiaalkotás formája a környezet változásaitól?
Mi jellemzi a stratégiai döntéseket?
Mi a különbség funkcionális stratégiák, stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment között?
Hogyan kapcsolódik a stratégiai menedzsment más üzleti diszciplínákhoz?
Mire használhatók a stratégiai menedzsment ismeretek?

Bevezetés
Sz̈ukség van-e stratégiai menedzsmentre?
A stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment már hosszú ideje foglalkoztatja a szakírókat. Időnként
feltesszük magunknak a kérdést: vajon még ma is érvényesek ezek a tézisek, elvek, módszerek?
Különösen érdekes ez a kérdés a posztszocialista országokban, ahol a rendszerváltást követő
gazdaságirányítási rendszerek rendre feladták a korábbi ötéves tervezési gyakorlatukat. Az erős
központi irányításhoz kötődő tervezésre valóban nincs szükség, de egy modern felfogású stratégiai
tervezés, stratégiai menedzsment hatékony és reális eszköz a sikeres vállalati működés kialakításához,
a piacgazdaság realitásaihoz való alkalmazkodáshoz. Ezzel kapcsolatban PETER LORANGE (a
Harvard és a Wharton School of Business korábbi professzora, a lausanne-i International Institute
for Management Development elnöke) nyomán néhány kritikus alapkérdésre szeretnénk elöljáróban
felhívni az olvasó figyelmét.

1. A gyorsan változó környezet folyamatos alkalmazkodást kíván – a stratégiai menedzsment
együttgondolkodást, gyorsabb adaptációt eredményez.
2. A stratégiai tervezés a kritikus környezet jobb megértéséhez vezet, a stratégia javításának
eszköze; a stratégiaalkotás tanulási folyamat.
3. Olyan ösztönzőrendszer szükséges, amelyben az egyéni motivációk összhangba kerülnek az
intézményi stratégiával, annak teljesülését szolgálják.
4. A stratégiai menedzsment egyik alapkérdése: hogyan alakíthatók ki és valósíthatók meg tartós
versenyelőnyt biztosító stratégiák?
5. A szükségszerű verseny mellett korunk új vonása a stratégiai szövetségek megjelenése,
harmonikus viszony a szövetségi háló tagjaival.
1

A STRATÉGIAI
GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE
Az első tézis szerint a gyorsan változó környezeti feltételek folyamatos alkalmazkodást kívánnak
meg. Nagy szerepet kap a hangsúlyok áthelyezése, még mielőtt a vállalat helyzete végképp
kritikussá válik. Ehhez viszont az szükséges, hogy a vállalati szervezet valamennyi tagja tisztában
legyen az alapvető kihívásokkal: az együttgondolkodás gyorsabb adaptációt eredményez. A modern
értelemben vett stratégiai tervezés, stratégiai menedzsment megteremti a vállalati stratégia iránti belső
elkötelezettséget, lehetővé teszi egymás segítését az új lehetőségekhez való alkalmazkodásban.
A második fontos szempont a piacgazdaság környezeti feltételeinek folyamatos – és néha gyors –
változásával kapcsolatos, ami egyben kérdésessé teszi a hosszú távra szóló írott tervek érvényességét.
Gyakran hiába készül el kemény munkával a vállalat stratégiai terve, a környezeti változások folytán
hamar érvényét veszti. Mégis: a terv alapos átgondolása, gondos kimunkálása a kritikus környezeti
tényezők alaposabb megismeréséhez és megértéséhez vezet, ennek alapján később könnyebb a
változások felismerése és a terv módosítása. A stratégiát körvonalazó dokumentumot tehát a stratégia
folyamatos javításának eszközeként kell felfognunk, és ez szinte mindennapos feladat. Állandóan fel
kell tennünk a kérdést: Mit tudunk jobban tenni? A stratégiaalkotás tehát ebben az értelemben tanulási
folyamat. Sokan ezt a folyamatot többre értékelik annak végeredményénél, a stratégiai tervnél is.
A harmadik szempont a központi tervezésről a piaci viszonyokon alapuló gazdálkodásra való áttérés
esetében különösen fontos. Itt a vállalati alkalmazottak, az egyes vezetők egyéni motivációjáról van
szó. Egy vezető minden bizonnyal elgondolkodik azon, hogy milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy
támogassa a tervben rögzített stratégiát, hogyan segíti a vállalat sikeres működése egyéni karrierjét,
növekszik-e a jövedelme, érdekesebb munkát jelent-e ez számára? Kulcskérdésnek tartjuk az olyan
ösztönzők kimunkálását, amelyek hatására az egyének a kiadott feladatokat legjobb tudásuk szerint, de
a választott stratégiával, a stratégiai tervvel összhangban végzik. A stratégiai tervezés így már stratégiai
folyamattá bővül, ahol a stratégiai irányítás, az emberi erőforrások kezelése és más alrendszerek,
funkciók is nagy szerepet kapnak.
További fontos kérdés: hogyan alakíthatunk ki olyan erős stratégiát, amely garantálja a
versenyben a győzelmet? Ilyen stratégiai előny lehet például technológiai knowhow kifejlesztése, a
versenytársakénál erősebb kompetencia megszerzése valamely területen, ami valamilyen befektetést
igényel. Például a szorosabb együttműködés a szállítóval (jobb minőségű alkatrészek szállítása
céljából) vagy a fogyasztóval (stratégiánk jobb megértetése) más-más típusú befektetést jelent. A
stratégiai tervezés során tehát az egyik alapkérdés: hogyan tudunk tartós versenyelőnyt biztosító
stratégiát kidolgozni és megvalósítani? Ennek a kérdésnek semmiképpen sem szabad elsüllyednie a
stratégiai menedzsment folyamatrendszerében, hiszen ez a tervezés célja...
A modern piacgazdaságban a vállalatok szükségszerűen versenyben állnak egymással. Ugyanakkor
azt is megfigyelhetjük, hogy a vállalatok között „szövetségek hálózata” is kiépül. Ez megnyilvánulhat
közös vállalkozások létrehozásában, de kevésbé formális együttműködésben is: így például abban,
hogy nem egymás megsemmisítése a cél, hanem együttélésre törekszenek még akkor is, ha bizonyos
területeken versenyben állnak egymással. A modern piacgazdaságban jelentősége lesz annak, hogy
jövőbeli szerepünkről egy „szövetségi háló” tagjaként gondolkodjunk és „békésebb” stratégiák
kidolgozására törekedjünk, a verseny ellenére harmonikus viszonyban maradjunk a „szövetségi háló”
tagjaival.
Meggyőződésünk, hogy a stratégiai gondolkodás, a stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment
viszonylag hosszabb ideje ismert alapelvei nem avulnak el. Ellenkezőleg: a vállalati irányításban
ma hasznosabbak, mint valaha. Ha egy vállalat valóban sikereket kíván elérni a piacgazdálkodás
körülményei között, ezek következetes alkalmazása elengedhetetlen. A sikerre törő vállalatnak nincs
más választása, mint a modern stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment elvei szerint dolgozni.

Kinek szól a könyv?
A könyv tanulmányozása során az Olvasóban joggal vetődnek fel különböző kérdések, mint pl.:
• hogyan kapcsolódnak az itt bemutatott ismeretek más üzleti tudományok ismeretanyagához?
• mi az eltérés azok tudásanyagához képest?
2

A STRATÉGIAI
GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE
• mi indokolja a párhuzamosságokat?
• milyen ismeretek szükségesek a stratégiai menedzsment tanulmányozásához?
• mire használhatók a stratégiai menedzsment által nyújtott ismeretek?
Az üzleti tudományok elvileg minden olyan ismeretet fel kell, hogy öleljenek, amelyek a modern
üzleti életben a sikeres működéshez szükségesek. Az, hogy mikor mire van szükség, korszakonként,
a környezeti feltételek függvényében változik: a hangsúlyok fokozatosan eltolódnak egyik területről a
másikra. Kezdetben a fizikai munkavégzés körülményei (munkaszervezés, ergonómia), a technológiai,
a számviteli-pénzügyi ismeretek álltak az üzleti tudományok középpontjában, majd a kör fokozatosan
bővült. A piac működésének és befolyásolásának kérdései, az üzemszervezés és a vállalati
szervezetek, az emberi viselkedés, a komplex rendszerek működtetéséhez szükséges ismeretek, a
bonyolult pénzügyi folyamatok is bekerültek a nélkülözhetetlennek vélt ismeretek közé. Napjainkra
a paletta tovább színesedett: az intézményi kultúra, a globalizáció, az információs technológia, a
döntéstudomány és számos más tudományterület kínálja eszköztárát – ezen ismeretek birtoklása,
másokénál sikeresebb, alkotó alkalmazása ma már bizony döntő lehet a kegyetlen piaci verseny
feltételei közepette.
Amíg az üzleti tudományok jelentős része a vállalati működés, a modern üzleti élet egy-egy igen
fontos aspektusával, funkciójával, részterületével foglalkozik (marketing, szervezés, pénzügyek,
humán erőforrások stb.), addig a stratégiai menedzsment a rendszer egészét tekinti tárgyának.
Szintetizálásra törekedve a rendszer egészének hosszabb távú sikereket biztosító eredményes
működtetésére összpontosít. A rendszer távlati működési irányainak kijelölése, a célokhoz vezető
sikerstratégia kiválasztása, annak részletesebb kidolgozása, a stratégiai, a taktikai és az operatív
irányítási szintek összehangolása, a funkcionális stratégiák beillesztése a vállalati stratégiába, a
stratégiai erőforrások belső allokációja, a stratégia megvalósításának elősegítése képezi a stratégiai
menedzsment fő feladatát.
Miben különül el a stratégiai menedzsment ismerethalmaza a számtalan hasznos üzleti diszciplína
ismereteitől? Nos, a válasz a rész és az egész, rendszer és alrendszer, az alapkérdések és a
részletfeladatok relációjában közelíthető meg. E tekintetben a stratégiai menedzsment a gazdasági
rendszerelmélettel, a gazdasági kibernetikával mutat rokonságot, de azoktól is sajátosan különbözik.
Mi az eltérés az üzleti tudományok ismeretanyagához képest? A tartalmi különbséget legjobban egy
katonai párhuzammal világíthatjuk meg. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy más tudásanyagra
van szüksége a hadsereg vezetőjének, és megint másra az egyes funkcionális területek irányítóinak,
felelőseinek. A légierő, a tüzérség, a flotta, a gyalogság, a légvédelem más-más speciális tárgyi és
módszertani ismereteket igényelnek az adott funkció professzionális ellátásához. Az is nyilvánvaló,
hogy az ismerethalmazban ismétlődések, párhuzamosságok is jelen vannak, eltérő mértékben. A
hadsereg legfelsőbb irányítási szintjén levőktől a középvezetői szintig egyaránt igaz ez az állítás:
ugyanazon diszciplináris ismerethalmazból az adott vezetői szint és vezetői feladat függvényében
jelenik meg a szükséges szakmai tudásanyag. A fenti metaforánál maradva: a stratégiai menedzsment
azt a tudásanyagot válogatja ki és ötvözi össze, amit a vezérkari szinten kell tudni. Mindazt,
ami a környezetelemzéshez, a pozicionáláshoz, a stratégiák kiválasztásához (döntés) és részletes
kidolgozásához, valamint a stratégiák megvalósításához, a megvalósítás irányításához, a nagyvonalú
ellenőrzéshez szükséges.
A stratégiai menedzsment a rész helyett az egészre, a vállalati felső vezetés eszköztárára
összpontosít: az itt szükséges ismeretekre, módszertanra, szemléletre helyezi a hangsúlyt.
Az üzleti tudományokban a párhuzamosságok indokoltak. Valamennyi diszciplína esetében ugyanarról
a területről van szó: a változó környezetben sikerre törekvő szervezetről. Mit tegyen, hogyan tegye,
hogy sikert érjen el. A vizsgálat tárgya sokoldalú, egy-egy dimenziója nem különíthető el, mivel
azok szervesen összefüggnek. Némi túlzással azt is mondhatjuk, hogy mindegyik üzleti tudomány
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kifejtésében – legalább nyomokban – ott kell lennie az összes többinek is. Üzleti döntésekről nem lehet
megalapozott ismereteket adni, ha nincs jelen a tárgyalásnál valamilyen arányban a vállalati kultúra,
a szervezet, a marketing, a termelés, a pénzügyek, az egyén az aspirációival, a gazdaságmatematika,
a valószínűségelmélet stb. A marketingismeretek sem tárgyalhatók a pénzügyek, a szervezet, az
informatika, az emberi erőforrásokkal kapcsolatos ismeretek érintése, azok eredményeinek beépítése
nélkül és viszont. Az üzleti folyamatok összetettek, holisztikus megközelítés szükséges – ugyanakkor
egy-egy diszciplína csak egy-egy sajátos szegmenset ragad meg, de tárgyalásánál kénytelen hivatkozni
a kapcsolódó területekre, sőt, átvenni az építkezéséhez azok bizonyos ismereteit, módszereit. Ha
nem így tennének, az ókori indiai példázat vak tudósaihoz lennének hasonlatosak, akik egy elefántot
körülvéve a legképtelenebb módon írták le azt – annak függvényében, ki melyik testrészét tapogatta
körül.1 Az üzleti tudományok hálót alkotnak, amelyben a kapcsolódások (a látszólag felesleges
párhuzamosságok) szükségesek. Ugyanazt az eljárást más területen, más célból, más aspektusból,
más módon is fel kell és fel lehet használni. A lényeg az, hogy az adott üzleti tudományt is
gazdagítsa, segítse elméleti-módszertani alapjainak megerősítésében. Így pl. a környezetelemzés,
a forgatókönyvírás, a portfóliómodellek, az emberi tényező, a versenystratégiák stb. kezelése más
megközelítésben, más hangsúllyal és más területen a stratégiai menedzsmentben is nélkülözhetetlen.
E módszerek univerzálisak, hiba lenne alkalmazásukat egy területre leszűkíteni. A vezérkari tisztek
sem nélkülözhetnek bizonyos hadtáp-, rakétatechnikai, tüzérségi stb. ismereteket és fordítva.
Amint azt a későbbiekben látni fogjuk, a stratégiák között funkcionális stratégiák is megjelennek.
Ilyenek pl. marketingstratégia, termelési stratégia, pénzügyi stratégia, humánerőforrás-stratégia stb.
Ezek mögött egy-egy üzleti diszciplína is meghúzódik, a maga módszertanával, eszköztárával. A
stratégiai menedzsment keretei között határozzuk meg ezek célját, feladatát, helyüket és szerepüket a
vállalati stratégiában. Ezen keretek között részletesebb kidolgozásuk a funkcionális tervezés feladata.
A stratégiai menedzsment ismeretek a „törzskar”, a magasabb vezetői szint igényei szerint szintetizált
ismeretek. A stratégiai menedzsment mint diszciplína a szervezet, a vállalat egészének stratégiai
szemléletű irányításával foglalkozik, s a tárgyat minden jelentős Business School tananyagában ott
találjuk. Tanulmányozása során tetszés szerint választhatjuk meg a sorrendet:
• A stratégiai menedzsment tanulmányozásával kezdve és az üzleti diszciplínákkal folytatva a
rendszerszemléletű megközelítést követjük: az egész tanulmányozása után térhetünk át a részletek
megismerésére (analitikus megközelítés).
• Kezdhetjük tanulmányainkat a részrendszerekkel, funkciókkal kapcsolatos ismeretek
elsajátításával, majd azokat mintegy szintetizálva folytathatjuk a rendszerszintű ismeretek
elsajátításával (szintetizáló megközelítés).
A lényeg az, hogy világosan lássuk a rész és egész, rendszer és alrendszer kapcsolatát, eltérő céljaikat,
feladatukat, módszereiket. Eredményt csak a két ismeretkör öszszehangolt alkalmazásával érhetünk el.

A könyv felépítése
A stratégiaalkotás problémakörét két kötetben tárgyaljuk. A jelen kötet (Stratégiai tervezés) 1. fejezetét
a későbbiekben használt alapfogalmak megvilágítására szánjuk. Mit értünk stratégián, mi a tervezés
értelmezése? Bemutatjuk a stratégia fogalom katonai eredetét, üzleti definícióit, szintjeit, a stratégiai
fogalomtár további elemeit. A tervezés fogalmának meghatározása után a stratégiai döntések speciális
vonásait tárgyaljuk. Ezután az olvasó megismerkedhet a tervezési gondolat fejlődésével, a stratégiai
gondolkodás kialakulásával az informális tervezéstől napjainkig – megadva kritikájukat is. Ebben a
fejezetben áttekintő képet adunk a stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment lényegéről – részletes
kifejtésük a további fejezetek feladata. Megmutatjuk, hogy milyen környezeti feltételek esetén melyik
stratégiaalkotási módnak van létjogosultsága.
A 2. fejezet a stratégiák hagyományos megalapozásával foglalkozik: a környezetelemzés, a
vállalati diagnosztika eljárásait tárgyalja. Részletesen ismertetjük a forgatókönyvírás fogalomkörét és
módszertanát, itt tárgyaljuk a vállalat alapvető képességeinek meghatározását.
1

Aki a lábát fogta, az a tudós az elefántot oszlopként írta le, akinek a farka jutott, kötélként definiálta. Megint más definíciót fogalmazott meg,
akinek az ormány jutott kutatási területként (őt kígyóra emlékeztette), mint az, aki az agyarát tapogatta.

4

A STRATÉGIAI
GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE
A 3–5. fejezet a stratégiai tervezés elvi és módszertani kérdéseit bontja ki: mi a rendszer struktúrája,
milyen technikák használatosak a stratégiai tervek megalapozására, hogyan épüljön fel a stratégiai
tervezés rendszere. A 3. fejezet a stratégiai tervezés Lorange-féle modelljét mutatja be: melyek a
stratégiai tervezés szintjei, milyen fázisokra bontható, melyik szakaszban mi a tervezési feladat.
Megismerjük a vállalati szintű stratégiákat, az üzleti stratégiai egységek stratégiáit és a funkcionális
stratégiákat. A 4. fejezet fő témája azon technikák áttekintése, amelyek a vállalat, a divíziók, az üzleti
egységek pozicionálására szolgálnak, amelyek segítségével számukra stratégiát határozhatunk meg.
A különféle portfóliómodellek mellett itt tárgyaljuk a benchmarking technikáját is. Az 5. fejezet a
stratégiai tervezési rendszer létrehozásával foglalkozik: amellett figyelmet fordítunk a gyakorlatban
felmerülő akadályok tárgyalására is. Milyen problémák lépnek fel a célok kitűzésekor? Melyek a
stratégiai programozás kritikus kérdései? Melyek a költségvetés csapdái? Áttekintjük a tervezési
rendszer kialakításának alapkérdéseit mind a vállalatok, mind a vállalkozások, az üzleti egységek
szintjén.
A második kötet a stratégiai menedzsment rendszerét bontja ki (6–11. fejezet), feltárja a stratégiai
menedzsment kereteit. Itt olyan kérdések kerülnek terítékre, mint a tervezési rendszer szerepváltozása,
a stratégiai szövetségek kérdése, a stratégiai döntések kezelése, az intuitív stratégiaalkotás kérdései, a
kommunikáció szerepe, az információs technikák, stratégia és szervezeti struktúra, stratégia és vállalati
kultúra kölcsönhatásai. Itt tárgyaljuk a stratégia megvalósításának kérdéseit is (megfigyelőrendszer,
stratégiai kontrolling, Balanced Score Card, testreszabott ösztönzőrendszer). A második kötetet a hazai
stratégiaalkotás helyzetének áttekintése zárja.
A továbbiakban a két kulcsfogalom, a stratégia és a tervezés meghatározását végezzük el.

Stratégia, tervezés
A stratégia lényege
a) Katonai gyökerek
A stratégia egyike az emberiség legrégebben használt fogalmainak, kezdetben kizárólag katonai
területen értelmezték. Az ókori görögök már i.e. 400 körül használták. A görög városállamok egymás
közti háborúi, a perzsa háborúk rákényszerítették a vezetőket arra, hogy a hadjáratok kimenetelét ne
bízzák pusztán a véletlenre. Az összecsapások élet és halál kérdését jelentették, hiszen a háborúk
nyíltan vallott célja az ellenfél (az egyén, a hadsereg, a vagyon, az állam) megsemmisítése. Már korán
felismerték, hogy a győzelmi pálma azt illeti, aki már az összecsapások előtt világos céllal rendelkezik,
e cél eléréséhez pedig jobb stratégiát dolgoz ki, stratégiai erőforrásait jobban fejleszti. A hadsereg
görög neve stratos, maga a stratégia pedig a hadászat, a hadvezetés művészete.
A stratégák a hadsereg vagy a seregrészek vezetői voltak: Athénben pl. egy 10 fős kollégium tagjai
felváltva látták el a parancsnoki tisztet. Néhány híres hadjáratot, csatát azóta is stratégiai remeklésként
tartanak számon és a katonai főiskolákon tanítják (pl. a szalamiszi csatával kapcsolatos stratégia
megválasztása).
A stratégiai gondolat a másik nagy ókori birodalomban, Kínában is már több mint kétezer évvel ezelőtt
megfogalmazódott. Az első írott stratégiaelmélet is az ókori Kínában látott napvilágot i.e. 300 körül.
Szerzőjének SZUN-CE generálist tartják: munkája napjainkban is a katonai főiskolák, sőt, számos
menedzserképző tananyaga.
„A stratégia a hadviselő felek tudománya és művészete a fegyveres erők felhasználására, hadi
célok elérése érdekében. Közelebbről, a katonai vezetés tudománya és művészete, amelyet
arra használnak, hogy az ellenséggel kedvező körülmények között vívjanak csatát.” [Webster
Dictionary]
„Stratégiának nevezzük az összes hadvezéri tevékenységet, amely arra irányul, hogy a mozgósított
hadsereget az ellenséggel való összeütközésig vezesse. Az ellenséggel való összeütközés
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pillanatától kezdve a taktika (harcászat) lép előtérbe, jóllehet a csata tervezésénél és kivitelezésénél
stratégiai szempontok is mérvadók.” (Révai Lexikon)
„A stratégia nem egyéb, mint a józan észnek a hadvezetésben való alkalmazása” [MOLTKE]
A stratégia fő alkotóelemei – a célhoz vezető út kidolgozása mellett – olyan tényezők, amelyek
még az összecsapás előtt fejlesztendők ki, és amelyek eleve eldönthetik a csata kimenetelét. Ilyen
meghatározó tényezők:
• a fegyverzet,
• a kiképzett és motivált harcosok,
• a csata helyének megválasztása.
Egy jó fegyver vagy fegyverzet már az ókorban is eldöntötte az összecsapás sorsát (ostromgépek,
a makedón falanx, harci szekér stb.). Kifejlesztésük, hadrendbe állításuk már akkor hosszú
időt vett igénybe és nagy költséget jelentett. Napjainkra ez fokozottabban áll. REAGAN elnök
csillagháborús terve olyan fegyverkezési versenybe kényszerítette a Szovjetuniót, amely azt
gazdaságilag összeroppantotta, végül a szocialista világrendszer összeomlásához vezetett. A háborút
az USA már akkor megnyerte, mielőtt az kirobbant volna.
A hadsereg kiképzése – az emberi erőforrás – szintén stratégiai kulcstényező: jóval a háború, a csata
előtt kell elvégezni, óriási költséget jelent (pl. NAGY SÁNDOR hadseregének felkészítése ellenfeleit
felülmúló szintre már apja idejében megkezdődött; a római légiók kiképzési rendszere évszázadokra
biztosította Róma hegemóniáját; II. FRIGYES hadseregének kemény porosz fegyelmét szintén apja
alapozta meg stb.). Az emberi tényező a hadseregben már évezredekkel ezelőtt is stratégiai tényező
volt.
A csata helyének megválasztása jóval megelőzi a háború indítását. A nagyhatalmak már békeidőben
óriási erőfeszítéseket tesznek stratégiai fontosságú földrajzi helyek megszerzésére, amelyeket aztán
egy majdani háborúban előnyösen használhatnak fel (Anglia már 1711-ben megszerezte Gibraltárt,
ahonnan a Földközi-tenger bejáratát ellenőrizte számtalan háború idején). Hasonló szerepe volt
Adennek, Szueznek, Guam szigetének (ahonnan az amerikai B-52-esek Vietnamot bombázták). E
stratégiai tényező birtoklása a háború idején döntő fontosságúvá válik.
A taktika szorosan kapcsolódik a stratégiához, szintén katonai eredetű fogalom: „hadműveleteket
végző vagy az ellenség jelenlétében tevékenykedő csapatok mozgatásának és irányításának tudománya
és művészete oly módon, hogy a keletkező harcrendet a hadműveletek során fel lehessen használni.
Taktika tehát minden eljárás és módszer; különösen valamely cél elérésére felhasználható alkalmas
szerkezet vagy eszköz”. Konkrétabb eljárást jelent, a stratégia végrehajtásának eszköze. [WEBSTER]
Stratégia és taktika között a különbség inkább relatív, mint abszolút. Általában a stratégiai tervezés a
még figyelmet érdemlő leghosszabb, a taktikai tervezés pedig a még figyelmet érdemlő legrövidebb
időszakra irányul.
Az irányítás harmadik szintje az operatív szint: amikor már megkezdődött az összecsapás, akkor
a csapatok hogyan hajtják végre a taktika alapján a közvetlen operatív feladatokat, a csapattisztek
irányítása alatt. Érzékelhető, hogy mindhárom szint eltérő tervezést és irányítást igényel.

b) Stratégia az ̈uzleti életben
Az üzleti verseny élesedése a II. világháború után egyre súlyosabb következményekkel járt: váratlanul
és tömegesen mentek csődbe vállalatok. Amilyen mértékben vált az üzleti élet is élet-halál kérdésévé,
olyan mértékben és ütemben kezdték el alkalmazni a vállalatok a hadviselésben már bevált fogalmakat,
módszereket a vállalati irányításban is – elkerülendő a súlyosabb veszteségeket, a megsemmisülést.
A 70-es évekre a vállalatirányítás fogalom- és eszköztárában a stratégia fogalma, a stratégiai tervezés
már polgárjogot nyert, napjainkra már az üzleti életben is kiteljesedett. A párhuzam kézenfekvő:
Az üzleti életben stratégiaalkotáson egy már kitűzött misszióhoz vagy célhoz vezető alternatív utak
meghatározását és értékelését, valamint a követendő alternatíva kiválasztását, részletes kidolgozását
értjük. Ezek között választunk a stratégiai döntéssel.
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A stratégia azokat az alapvető lépéseket tartalmazza, amelyeket a vezetőknek meg kell tenni a célok
megvalósítása érdekében.
Hadviselés

Piaci verseny

Célhoz vezető út:

Célhoz vezető út:

katonai stratégia kidolgozása

vállalati stratégia kidolgozása

Fegyverzet

Termék, szolgáltatás

Kiképzett, motivált haderő

Képzett, elkötelezett munkatársak

A csata helyének megválasztása

Piac megválasztása

Hadvezér, vezérkar szerepe

Vállalati vezető, felső vezetés szerepe

Stratégiai tervezés

Stratégiai tervezés

Taktikai tervezés

Üzleti tervezés

Operatív tervezés

Éves, negyedéves operatív tervezés

Ellátás, utánpótlás

Logisztika

Morál, elkötelezettség

Vállalati kultúra

Hírközlés, monitorrendszer

Vállalati információs rendszer

Egy szervezet stratégiáján általában a vállalati felső szint stratégiáját értjük, de valójában a vállalaton
belül több szinten is léteznek stratégiák. Ilyenek:
• Szervezeti stratégia (corporate strategy): az egész vállalatra vonatkozó hosszú távra szóló stratégia,
amely a vállalat egészére vonatkozik, annak helyét határozza meg az üzleti életben. A vállalati
stratégia fontos eleme a fő irányok meghatározása mellett az erőforrások elosztása az üzleti
egységek között.
• Az üzleti stratégiák (business strategy) a fentinél szűkebb tartalmúak: azt határozzák meg, hogy
a stratégiai üzleti egységek (strategic business unit – SBU) hogyan versenyezzenek az adott
üzletágban – a vállalati stratégiával összhangban. Ilyen üzleti stratégia pl., hogy miképpen
versenyezzen az Ikarus a keleti piacon, egy másik üzleti stratégia ugyanezen cég számára, hogy
hogyan versenyezzen az EU piacán stb. A kétfajta stratégia nem feltétlenül azonos.
• A funkcionális stratégiák (functional strategy) a vállalati működés egy-egy funkciójával
kapcsolatosak (pl. termelési stratégia, pénzügyi stratégia, marketingstratégia, humánerőforrásstratégia stb.).
A stratégiai fogalomtár néhány fontosabb eleme:
MISSZIÓ (mission): a szervezet, a vállalat alapvető céljának megfogalmazása – mi végből létezik,
milyen tevékenységben kíván részt venni, milyen fogyasztók igényeit szeretné kielégíteni.
VÍZIÓ (strategic intent): a kívánatos elérendő jövőbeli állapot, a szervezet aspirációja.
CÉLOK (objectives, goals): a kívánt jövőbeli állapot időskálán való konkrétabb bemutatása, beleértve
olyan kérdéseket is, mint a szervezet típusa, mérete, a szóban forgó tevékenységi területek jellege,
összetétele, a sikert meghatározó szintek megadása.
STRATÉGIA (strategy): a követendő út a misszió, a vízió és célok elérése érdekében. Tartalmazza a
teendőket, azokat a stratégiai döntéseket, amelyek az adott szintű sikerhez vezetnek.
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Néhány további meghatározás a vállalati stratégia fogalmára:
• „A stratégia azt az utat írja le, amelyet a szervezet céljai elérése érdekében követ, a szervezet
környezetében észlelt fenyegetések és lehetőségek figyelembevételével, a szervezet
rendelkezésére álló erőforrások és kapacitások számításbavételével. Fő meghatározói a külső
környezet, a belső helyzet és a követendő célok. A stratégia kifejezi a szervezetnek a versenyhez
való alapvető viszonyulását.” [RUE 1986, 4. o.]
• „A stratégia egy szervezet hosszú távon követett iránya, működési területe, amely előnyöket
biztosít számára egy változó környezetben erőforrásainak kombinálásával, a piaci igények és a
tulajdonosi elvárások kielégítése révén.” [JOHNSON 1997, 10. o.]
• „A vállalati stratégia a szervezet által nyújtott termékeket és szolgáltatásokat, valamint azokat az
iparágakat és piacokat fogja át, amelyeken a vállalat versenyez. A vállalatnak minden működési
területen meg kell céloznia megkülönböztet. versenyelőny kifejlesztését” [THOMPSON 1977,
262. o.]
• MINTZBERG négyféle megközelítést ír le. „Ha egy tervezőt megkérdezünk, mi a stratégia,
bizonyára azt a választ kapjuk, hogy a stratégia egy terv, egy irány, egy iránytű, jövőbeli akciók
sorozata… Mások mintának definiálják, viselkedésünk konzisztenciája az idők során. Mindkettő
érvényes: a szervezetek terveket készítenek a jövőre és múltjukból viselkedési mintákat
fejlesztenek ki. Az előző a szándékolt stratégia, az utóbbi a realizált… Egyesek – nevezetesen
PORTER és követői – a stratégiát pozíciónak fogják fel: adott termékek meghatározott
piacon való definiálásával. Mások szerint a stratégia egy perspektíva, nevezetesen – PETER
DRUCKER kifejezésével – az a mód, ahogy a cég teszi a dolgát, az üzleti koncepciója. Az
előbbi a piacra tekint, ahol a termék kielégíti a fogyasztó igényeit, majd innen tekint a külső
piacokra. A perspektíva felfogásban a cég belső összefüggéseire, a stratéga fejében lévő
összefüggésekre koncentrál, majd innen tekint ki a cég átfogó víziójára. [MINTZBERG 1994,
23–29. o.]
STRATÉGIAI MENEDZSMENT (strategic management): az a komplex folyamat, amely missziók,
célok meghatározását, az elérésükhöz szóba jöhető stratégiai alternatívák megfogalmazását, a
stratégiai döntést, a stratégia részleteinek kidolgozását, végrehajtási akcióinak megtervezését,
valamint a végrehajtás irányítását, az eredmények értékelését foglalja magában a környezet
mindenkori változásait visszacsatolásként figyelembe véve.
STRATÉGIAI TERVEZÉS (strategic planning): szűkebb értelemben a célok, stratégiák, akciók
és éves operatív tervek elkészítésének folyamata. Tágabb értelmezésben beleértjük a terv
megvalósításának ellenőrzését is.
ALAPVETŐ KÉPESSÉGEK (core competencies): erőforrások, képességek, folyamatok, amelyek
versenyelőnyt biztosíthatnak a vállalat számára.
STRATÉGIAI VÁLTOZÁS (strategic change): a szervezet céljaiban és stratégiáiban az idő folyamán
bekövetkező változások, amelyek drámaiak és forradalmiak, vagy fokozatosak és evolúciós jellegűek
lehetnek.
STRATÉGIAI TUDATOSSÁG (strategic awareness): a szervezet és a versenytársak által követett
stratégiák megértése; annak keresése, hogy miként javítható a szervezet stratégiája; a változás
szükségességének, lehetőségének és megfelelőségének felismerése.

Vállalati stratégia

Üzleti stratégia

Funkció

Felelősségi szint

Legfelső vállalatvezetési Üzletági vezetők
szint

Funkcionális vezetők

Működési kör

Az egész vállalat

Funkció, földrajz,
termék, fogyasztó
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Időtáv

Hosszú táv

Középtáv

Középtáv, rövid táv

Jellegzetesség

Általános iránykitűzés

Konkrét, operatív

Akció- és
megvalósításorientált

A fenti fogalmak tárgyalására a későbbiekben még visszatérünk.

A tervezés lényegi vonásai
A tervezés fogalma a nehezen megfogható kategóriák közé tartozik. A legáltalánosabb megközelítés
szerint
a terv a jövőbeli cselekvés megjelenítése a tudatban, a tervezés pedig maga az a folyamat, amely
ezt a képet előállítja. A tervezést a továbbiakban mint a stratégiaalkotás keretét értelmezzük.
A vállalati tervezést illetően a szakirodalomban se szeri, se száma a definíciós kísérleteknek (ahogy
mondani szokták, az a szerző, aki ad magára, kirukkol egy meghatározással). Ha valamiről sok
definíció és párhuzamos elmélet létezik, az biztos jele annak, hogy az adott jelenségről, tárgykörről
még nem rendelkezünk elegendő rendezett tudományos ismerettel. Ahogy magára a tervezésre nincs
egységes definíciónk, úgy a sikeres vállalati tervezésre sem adhatók meg egyszerű receptek. A
gyakorlat mégis megkövetel valamilyen eligazítást, igényli legalább a fontosabb, lényegi fogalmak
megvilágítását, bizonyos útbaigazítások és gondolkodási modellek megfogalmazását.
A vállalati tervezés lényege HAX és MAJLUF (1984) szerint egy olyan tudományosan
megalapozott eljárási mód, amellyel a vállalat azon fontosabb feladatait szervezi meg, amelyek
egyrészt a jelenlegi vállalkozásainak hatékonyságát vannak hivatva biztosítani, másrészt elvezetik
egy új, jobb jövőbe. A tervezésnek kell megadni a választ a tágabban értelmezett környezet
fenyegetéseire és kínálkozó lehetőségeire. A válasz a vállalat belső erőforrásainak kreatív
felhasználásával születik meg.
A környezet fogalmába – ebben a tágabb értelmezésben – a piaci környezeten kívül az általánosabb
gazdasági, társadalmi, politikai, technológiai, demográfiai, jogi környezet is beleértendő. Felfogásunk
szerint a tervező figyelmének középpontjában a környezeti változások lankadatlan nyomon követése
áll. A környezeti változások adják a kiindulási pontot: ezek alapján kell a lehető legjobb döntést
meghozni az eredményes vállalati működés érdekében. A tervezés tehát a környezeti mozgásokhoz
való aktív vagy passzív alkalmazkodás eszköze.
A környezeti változásokra való reagálás olyan tervezési döntésekben ölt testet, amelyek egy
megjelölt cél érdekében a vállalati pozíciók megváltoztatását kívánják elérni. Ezek különböző
akciók megvalósítására irányulnak, a vállalat szinte valamennyi egységét, funkcióját érinthetik, ezért
koordinálásra is szükség van. Ez az összehangolás is a tervezés feladata. A tervezés tehát végső soron
a vállalati rendszer megváltozásának hordozója.
MINTZBERG összefoglalja és tipizálja a szakirodalomban fellelhető tervezési definíciókat, az
alábbiak szerint.
• A tervezés a jövőről való gondolkodás, a jövő figyelembevétele, előre felvázolt cselekvés. Ez a
meghatározás nem tesz különbséget operatív, közép- és hosszú távú előrelátás között.
• A tervezés a jövő irányítása: nem csupán róla való meditálás, hanem cselekvés is, munkálkodás
ennek érdekében – a kívánt jövő képe. A tervezés itt a szabad akarat kifejeződése, de a definíció még
mindig nem elég megkülönböztet. (GALBRAIGHT, ACKOFF, FORRESTER megközelítései).
• A tervezést mások folyamatként, döntéshozatalként fogják fel (STEINER, GLUCK, KOONTZ):
tartalmazza az alapvető választásokat, a megteendő akciók előzetes felvázolását; DRUCKER a
jövőre vonatkozó, jelenben meghozott döntéseket hangsúlyozza.
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• A tervezés integrált döntéshozatal, amely a folyó cselekvéseket értelmes, szervezettebb egésszé
ötvözi. Az egymással kölcsönösen összefüggő döntések döntési rendszert igényelnek – innen ered
a tervezés eredendő komplexitása (ACKOFF).
• A tervezés egy formalizált eljárás, amelynek egy meghatározott kimenetet kell eredményezni –
egy integrált döntési rendszert. A tervezés formalizálása, szisztematikus jellege a megkülönböztető
jegy a fenti meghatározásokhoz képest. A formalizáció itt a döntési folyamatok dekompozíciójára,
világos meghatározására és racionalizálására vonatkozik. Steiner szerint a tervnek a lehető
legobjektívabbnak, tényszerűnek, logikusnak és reálisnak kell lennie. Mintzberg szerint ez a
definíció közelíti meg legjobban, megkülönböztető módon a tervezés lényegét, bár a formalizációt
ő sem tartja abszolút követelménynek. [MINTZBERG 1994]
A tervezés a stratégiaalkotás eszköze: a környezeti mozgásokra keres feleletet döntéseivel, a vállalati
stratégia megalkotásával. Ez célok, stratégiák, akciók kiválasztását jelenti, amely a környezeti
kihívásokra adott válaszokat határozza meg. Maga a tervezési rendszer ezen döntések meghozatalának
kerete, eszköze, és mint ilyen, maga is környezetfüggő. A vállalati környezet jellegétől függ ugyanis,
hogy a stratégia megalkotásához, a tervezési döntések meghozatalához milyen tervezési rendszer a
legalkalmasabb.
Nyilvánvaló, hogy másképpen kell tervezni egy stabil, jól kiszámíthatóan változó környezetben, mint
egy turbulens, kiismerhetetlen közegben. Csak akkor vagyunk képesek optimális (vagy legalábbis
azt megközelítő) tervezési döntéseket hozni, ha tervezési rendszerünk összhangban van a környezet
diktálta követelményekkel. Egy jól vezetett vállalatnál maga a tervezési rendszer is követi a környezet
alapvető változásait.
JOHNSON, KAST és ROSENZWEIG „A rendszerelmélet és a vállalatvezetés” c. munkájukban
részletesen kifejtik, hogy egy dinamikus társadalomban egy gazdasági egység, pl. a „vállalat
elsősorban tervezés révén alkalmazkodik a változó körülményekhez. A rendszerelméleti koncepció
értelmében a tervezési folyamat úgy fogható fel, mint a rendszer megváltoztatásának hordozója.
Tervezés nélkül a rendszer nem változhat meg, és nem alkalmazkodhat a különböző környezeti
erőkhöz.” A továbbiakban rámutatnak arra, hogy ezek a rendszeren belül szükséges változások „az
emberek döntési folyamatainak ésszerűségétől függnek. ... Az ember alkotta rendszer esetében a
változás, a megújulás, az alkalmazkodóképesség kizárólagos hordozói: az emberek döntései és a
tervezés”. [JOHNSON 1971, 250–251. o.]

A stratégiai döntések
Láttuk, hogy a stratégiaalkotás folyamatában kiemelkedő – centrális – szerepe van a stratégiai
döntésnek:
• mindaz, ami a célok meghatározása után, a stratégiai döntés meghozatala előtt történik
(diagnózis, környezetelemzés, pozícióelemzés, alternatívák meghatározása), a stratégiai döntés jobb
megalapozását szolgálja;
• maga a stratégiai döntés szabja meg a szervezet jövőbeli haladásának irányát;
• minden, ami a stratégiai döntés után történik, az annak végrehajtását, megvalósítását szolgálja.
A stratégiai döntések az egyén, a szervezet, az intézmény vagy egy vállalat életében a legfontosabb
döntések. Rendszerint visszafordíthatatlan vagy nagyon nehezen és költségesen módosítható
folyamatokat indítanak el (pl. egy új termék kifejlesztése, egy adott piacról való visszavonulás,
egy másik szervezettel való fúzió stb.). Már maguknak a döntéseknek az előkészítése (a stratégia
megtervezése) is időigényes (hónapokban, években számolhatunk) és költséges. Még inkább ez
a helyzet megvalósításukkal: a döntés végrehajtása rendszerint hosszabb időt igényel, és igen
sokba kerül. Mindezeken felül a megvalósított döntés következményeivel hosszú időn át – évekig,
évtizedekig vagy még tovább – együtt kell élni, a döntés meghozatalának helyessége sokszor csak
évek, évtizedek múlva értékelhető.
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Paradox módon ezeknek a legnagyobb fontosságú döntéseknek a módszertani megalapozása a
leggyengébb. Egyszerűbb, kisebb jelentőségű döntéseinket számításokkal, elemzésekkel jobban alá
tudjuk támasztani (pl. egy gépkocsitípus kiválasztása, optimális szállítási útvonal kiválasztása, egy
gép beszerzése, a negyedéves termelési terv meghatározása, optimális termékösszetétel stb.). Minél
fontosabb az egyén, a szervezet számára a döntés, annál bizonytalanabbak vagyunk, annál inkább
becslésekre, intuíciónkra vagyunk utalva. Vajon miért?
A válasz a stratégiai döntések természetében keresendő, azokban a körülményekben, amelyek miatt
a probléma rosszul strukturálttá válik, és amelyek lehetetlenné teszik az egyébként ma már szép
számban rendelkezésre álló döntést segítő módszerek, eljárások alkalmazását. Melyek ezek az
ellehetetlenítő tényezők? Vegyük sorra a nehezítő körülményeket!

a) Információhiány
Minél előrébb tekintünk a jövőbe, annál kevesebb információ áll rendelkezésünkre. Sokszor
azt is nehéz megjósolni, mi lesz holnap, nemhogy néhány év múlva. Az adórendszer törvényi
előírásai sokszor még a tárgyév végéig sem stabilak, több évre előretekintve a döntéshozó végképp
csak sötétben tapogatódzik. Az infláció mértéke még egy éven belül is nehezen becsülhető,
nemhogy évekre, évtizedekre előre. Ugyanez a helyzet a társadalmi-politikai élet, a műszaki
haladás kiszámíthatatlan technikai robbanásaival, ahol szintén csak vabankot játszhatunk. A
stratégiai döntés hosszú távú jellegéből következik, hogy az időtényezőnek itt kritikus szerepe
van, hiszen több évre, több évtizedre kell előretekinteni, és számos jövőbeli információt kellene a
korrekt, megalapozott döntéshez felhasználni. Tipikusnak tekinthető tehát, hogy a stratégiai döntés
megalapozásához a teljes körű informálódásról általában le kell mondanunk. Már az információhiány
önmagában lehetetlenné teszi az ismert gazdaságmatematikai modellek stratégiai szintű alkalmazását.
Mindemellett modelljeink többnyire rövid távú problémák kezelésére alkalmasak.

b) Megbízhatatlan információ
BOULDINGtól származik az a mondás, hogy az emberekkel nem az a baj, hogy valamit nem
tudnak, hanem az, hogy amiről azt hiszik, hogy úgy van, az nem igaz. Felületesen tájékozódunk,
memóriánk nem képes pontosan rögzíteni a begyűjtött információt, sok az eleve hamis hír, a
torzított közlés („..nem osztogatnak, hanem fosztogatnak...”). Az újságok, a vállalati nyilvántartások
és belső adatbázisok is tele vannak hibás adatokkal, de a KSH kiadványai sem mentesek hibáktól,
hiányosságoktól. Még az a kevés információ, ami a stratégiai döntéshez rendelkezésre áll vagy
összeszedhető, sem elég megbízható.

c) Több cél jelenléte
Viszonylag bőven el vagyunk látva olyan döntési modellekkel, amelyek egy adott cél szempontjából
segítenek kiválasztani a legjobb alternatívákat. Ha most eltekintünk attól, hogy ezen modellek zöme
csak rövid távú problémakezelésre alkalmas (tehát inkább taktikai vagy programozásszintű szituációk
kezelésére), akkor további nehézséget jelent, hogy a döntési modellek többsége egyidejűleg csak egy
cél szerint képes optimális megoldást találni. A fenti hiányosságok miatt azonban (információhiány,
megbízhatatlan adatok) még egy cél megléte esetén is nehéz a választás, mivel a modelleket nem
vagyunk képesek feltölteni teljes körűen pontos adatokkal. A stratégiai döntésekre azonban az a
jellemző, hogy ritkán elegendő egy cél szerint elvégezni az alternatívák értékelését: az optimális
választásnak rendszerint több célnak kell egyidejűleg megfelelnie. Egyidejűleg több cél van jelen,
amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni a későbbi konfliktus veszélye nélkül. Stratégiai döntést
tehát több cél egyidejű figyelembevételével kell meghozni, valamiféle egyensúlyt, kompromisszumot
teremtve közöttük.

d) Gazdaságon kívüli célok
A vállalati stratégiai döntések meghozatalát tovább nehezíti az a tény, hogy – a klasszikus
megközelítéssel ellentétben – ma már nem lehet figyelmen kívül hagyni a gazdaságon kívüli célokat.
Sőt, ezek súlya a választásnál gyakran nagyobb, mint a tisztán gazdasági szempontoké. Valamikor
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pl. egy út, vasút vagy autópálya építési nyomvonalának megválasztását döntően a mérnöki tervekre
alapozott gazdaságossági számítások döntötték el (bizonyos lobbizás természetesen akkor is tetten
érhető volt). A gazdaságtan magas fokra fejlesztette az ehhez szükséges számítási modelleket
(legkülönfélébb pénzügyi megtérülési mutatók, az időtényező figyelembevétele stb.). Napjainkra
azonban az így kiválasztott optimális megoldást egyre gyakrabban keresztülhúzzák gazdaságon kívüli
erők: gondoljunk pl. a környezetvédő mozgalmakra, a terv lakossági elfogadtatásával kapcsolatos
nehézségekre, politikai szempontokra stb.
• Több kiválóan megtervezett, gazdaságosan megépített atomerőműről, vízi erőműről tudunk,
amelyeket a zöldek és a lakosság tiltakozása nyomán megépítésük után üzembe sem lehetett
helyezni.
• Az M0-s autópálya nyomvonalának kijelölése lakossági tiltakozások eredményeként évek óta
vajúdik. A gazdaságon kívüli tényezők ez esetben is erősebbnek bizonyulnak, a gazdaságon kívüli
célok figyelmen kívül hagyása a stratégiai döntés megvalósítását lehetetleníti el.
• A külföldi tőke nem feltétlenül abba az országba települ, ahol a legalacsonyabbak a termelési
költségek: a magasabb költségek ellenére is előnyben részesíti az adott ország társadalmi, politikai
stabilitását (Magyarország vonzerejének egyik magyarázata).
• A stratégiai döntéshozónak a gazdaságon kívüli célok figyelembevételével és kielégítésével még
nehezebbé válik a dolga, mivel itt a tervezhetőség, a kvantifikálhatóság még problematikusabb,
döntéstámogató modellekre még kevésbé számíthat.

e) Többszereplős döntések
Az egyéni stratégiai döntésektől és az autokrata stílusú vezetésre jellemző diktatórikus módon
deklarált döntésektől eltekintve a stratégiai döntések előkészítésében és meghozatalában több személy,
szerv vesz részt. Igaz ez a vállalati stratégiai döntésekre is, ahol az intézményi döntésben is részt
vesznek a felső vezetők, az érdekképviseleti szervek, a tulajdonosok stb.
Láttuk, hogy az egyszemélyes döntésnél is meg kell küzdeni az egyidejű több cél, több döntési
kritérium problémájával. A többszemélyes, csoportos döntés esetében a helyzet azzal bonyolódik
tovább, hogy minden résztvevőnek – a többiekétől eltérő – saját célrendszere, saját kritériumrendszere
lehet, és már a döntés-előkészítés során ezt ütközteti, ezt kívánja érvényre juttatni a többiekkel
szemben. Ezzel az amúgy is bonyolult döntési szituáció konfliktusos döntési helyzetté alakulhat át. A
probléma kezelhetősége szempontjából tovább nehezíti dolgunkat, hogy az egyes szereplők a végső
döntés meghozatalában eltérő súllyal vesznek részt. A döntéshozó csoporton belüli erőviszonyok
feltárása sem egyszerű dolog.

f) Több forgatókönyv
A stratégiai kérdés hosszú távú jellege miatt a ma meglévő döntési környezet változásával kell
számolnunk. A környezet fogalmát itt most szélesebben, általános értelemben használjuk. Minden
olyan tőlünk független tényezőt magában foglal, amely a döntésünk végeredményét jelentősen
befolyásolja, de általunk nem vagy csak kismértékben alakítható. A döntéshozó annyit tehet, hogy
igyekszik ezeket a meghatározó külső tényezőket felismerni, számba venni, jövőbeli lefolyásukat
prognosztizálni, majd ezekhez a tőlünk független tényezőkhöz alkalmazkodni, jövőbeli lépéseit
ezekkel összhangban megtenni. A stratégiai döntésnek tehát a környezeti kritikus tényezőkhöz való
alkalmazkodás lényeges eleme.
A tőlünk független – általunk alapvetően nem befolyásolható – tényezők azonban valószínűségi
változók: prognosztizált jövőbeli alakulásukra csak bizonyos valószínűséggel számíthatunk. Más
valószínűséggel más folyásirányt is vehetnek az események. Az infláció tartósan fennmaradhat,
stagnálhat vagy csökkenhet: bizonyos valószínűséggel mindegyik kimenetnek van esélye: ha
egy kimenet bekövetkezik, más-más környezeti láncreakciót indíthat el, részünkről pedig másmás stratégiai döntést és akciótervet igényel. Ezzel eljutottunk a forgatókönyvek (scenariók)
alkalmazásához: a forgatókönyvek
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ezeket a lehetséges környezeti konstellációkat írják le.
A stratégiai döntéshozónak – amellett, hogy információhiányban szenved, meglévő információi is
megbízhatatlanok, több cél egyidejű figyelembevételével és a döntésben részt vevők konfrontációs
veszélyével is szembe kell néznie – még a független környezeti tényezők valamennyi releváns
változatára, az azokhoz tartozó eltérő forgatókönyvekre is végig kellene futtatni a döntés-előkészítési
folyamatot. Ez pedig még több információt, idő- és pénzráfordítást igényelne.
A stratégiaalkotás során a stratégiai döntésekre kiemelt figyelmet kell fordítani, hiszen ezek
határozzák meg a jövőbeli haladási irányt! A stratégiai döntés elhibázása, hibás irány választása
helyrehozhatatlan károkat okoz, a szervezet létét veszélyeztetheti.
A szakirodalom a legnagyobb figyelmet a stratégiakidolgozás előkészítésére fordítja,
kevesebbet foglalkozik a megvalósítás kérdéseivel, és szinte elhanyagolja magának a stratégia
megfogalmazásának (hogyan születik a kreatív stratégia?) és a stratégiai döntés meghozatalának
kérdését. Ne feledjük: a stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment rendszerében végeredményben
minden a stratégiai döntések jobb megalapozása és eredményes végrehajtása érdekében történik! A
stratégiai döntés meghozatala nem lehet gyenge láncszem a folyamatban.

g) Az intuíció szerepe
A stratégiai döntések meghozatalánál számba vett nehézségek láttán nem szabad csodálkoznunk
azon, hogy a mindennapi valóságban a súlyos következményekkel járó hosszú távú döntéseknél nem
vagyunk képesek az akadémikus megközelítéssel korrekt módon felépített normatív döntési folyamat
végigvitelére. A stratégiai döntés normatív és pragmatikus megközelítésének különbségét a súlyemelő
és a zsonglőr példájával világítjuk meg.
• A súlyemelő, amikor egy jelentős világversenyen bemutatja gyakorlatát, több éves kemény
edzésmunka után teszi: hosszú, céltudatos felkészülési periódus áll mögötte. Még a pódiumon is
csak hosszú koncentrálás után hajtja végre az emelést.
• Felkészülésben a zsonglőr sem marad le a súlyemelő mögött, de a mutatvány egészen másként
zajlik: egy jól körülírható mozdulatsor (a súly felemelése) helyett egy sor bonyolult gyakorlatot
mutat be, mégpedig egyidejűleg: fél tucat labda a levegőben, derekán karikát pörget, mindezt a
golyón egyensúlyozva stb.
A stratégiai döntéshozók gyakran a zsonglőrhöz hasonló körülmények között kénytelenek meghozni az
egyén vagy a szervezet számára sorsfordító döntéseiket. A napi problémák nyomása alatt a döntéshozó
idejének nagyobb részét kénytelen operatív ügyek intézésével tölteni. Alapos felkészülésre, a döntési
probléma és a szóba jöhető módszertani támogatás tanulmányozására nincs idő, az időzavar látványos
jele olykor a döntés halogatása. Amikor viszont a döntés tovább már nem halasztható, csak
intuíciójára, megérzésére támaszkodhat.
Az intuitív döntésnél az agy villámgyorsan feldolgozza a problémával kapcsolatos összes – számára
elérhető – információt, majd ezek alapján hozza meg a döntést, fogalmazza meg ítéletét vagy
becslését. Innen az előnye: rendkívül gyors. A felhalmozott tudásra alapoz: olyan ismereteket is
képes felhasználni, amelyeket nem öntünk szavakba. Ezáltal olyan finom és bonyolult összefüggéseket
is képes kezelni, amilyenekkel a formalizált megközelítés nem boldogul. Az intuíció segítségével
bonyolult szituációkat is képesek vagyunk megérteni és kezelni, anélkül, hogy az analitikus
gondolkodáshoz folyamodnánk.
Az intuitív döntési folyamat jellegéből erednek hátrányai is: a folyamat részletei rejtve maradnak
számunkra, csak a végeredmény tudatosodik, a döntés belső konzisztenciája nem garantált. Problémák
keletkezhetnek abból, hogy az intuíció alapján hozott stratégiai döntés
• nem minden elérhető információt vesz számba;
• jelentős mértékű lehet a zavaró tényezők hatása (az egyén fáradtsága, hangulata, egyéb események);
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• a döntést konzisztensebbnek érezzük, mint amilyen valójában;
• azonos információkkal megismételve a döntést, más eredményt kaphatunk.
A körülmények kikényszerítik az előkészítetlen lépést, óriási kockázatot vállalva ezzel: a hibás
stratégiai döntés kihatásai évekre, évtizedekre visszavethetik a szervezet sorsának alakulását. Ezért is
lesz elengedhetetlen, hogy egy későbbi fejezetben a stratégia megalkotásához, a stratégiai döntéshez
kapcsolódó gondolkodási folyamatot részletesebben tanulmányozzuk csapdáival együtt: keressük
meg a buktatók elkerülésének módját, mutassunk be olyan modern eljárásokat, amelyekkel stratégiai
döntéseinket jobbá tehetjük.
A stratégiai döntésekről, az intuíció szerepéről, a stratégiaalkotás és stratégiai döntés gondolkodási
folyamatáról, buktatóiról részletesebben l. [BARAKONYI 1998].

A tervezési rendszerek fejlõdése
A környezettel való szoros összefüggésre vezethető vissza a tervezési gondolkodásban lezajlott
változássorozat. Az elmúlt évtizedek stratégiaalkotási módjait elemezve látványos fejlődés tanúi
vagyunk. A tervezési rendszerek átalakulása, ha kisebb-nagyobb késéssel is, de követte a környezetben
végbement változásokat.
Ezt a fejlődési folyamatot részleteiben elemzi MOHAI GYÖRGY (1989) könyve, amelyben a
szerző kimutatja, hogy a különböző típusú tervezési rendszereket a racionális vállalati reagálás
hozta létre. Ily módon a vállalatok a tervezési rendszer fejlesztésével igyekeztek megteremteni
a stratégiaalkotás, a tervezési döntések számára a legjobb keretet. A vállalat számára tehát a cél
mindig a környezeti változásokra való helyes válasz megtalálása volt, ehhez kellett egy adekvát
tervezési rendszert találni.
A tervezési gondolkodást illetően hasonló folyamat ment végbe a (volt) szocialista országokban
is, elsősorban hazánkban. A felületes szemlélő számára is szembeszökők a központi irányítás
különböző időszakaiban létrehozott hazai vállalati tervezési rendszerek különbségei (gondoljunk pl.
a tervgazdaságban az 1952, 1968, 1978 vagy az 1988-as években kialakított vállalati tervezési
rendszerekre). Lényegében ezek mögött a változások mögött is a gazdasági-politikai-társadalmi
környezet követelményeihez való alkalmazkodás igénye húzódott meg.
Az más kérdés, hogy ezekben az esetekben – a tőkés magánvállalatokkal ellentétben – a környezet
domináns eleme nem a piac, hanem a központi állami irányítás volt, így a hazai tervezési
rendszerek módosulása is a központi irányítási rendszer változásaihoz igazodott. A hazai vállalati
tervezésben a rendszerváltás előtt végbement változássorozat részletes áttekintését ezúttal
mellőzzük, ehelyett utalunk MÉSZÁROS TAMÁS (1987) átfogó tervezéstörténeti munkájára.
A stratégiai tervezés, a stratégiai menedzsment piaci környezetben fejlődött ki, és elsősorban a fejlett
tőkés országok vállalatainál terjedt el; elméletét és módszertanát is ott foglalták tudományos igénnyel
rendszerbe. Ahhoz, hogy a tervezési gondolkodásnak, a vállalati stratégia alkotásának ezt a – ma
legfejlettebbnek tekintett – módját alaposabban megértsük, célszerű röviden áttekinteni a megelőző
történeti fázisokat is. Ez már azért is hasznos lesz, mivel a megelőző tervezési rendszerek valamilyen
továbbfejlesztett formában továbbéltek és beépültek a későbbi stratégiaalkotási módokba, részben ma
is használatosak.
A továbbiakban a tervezési gondolat, a stratégiaalkotás fejlődésének fázisait vesszük szemügyre.
Először a tervezés informális szakaszát tekintjük át, majd az ezt követő (költségvetés-készítésen
alapuló) pénzügyi tervezés, valamint az ún. hosszú távú tervezés összefoglaló jellegű bemutatása
következik. Ezután a stratégiai tervezés néven ismert felfogást vizsgáljuk, ami önmagában is egy nagy
jelentőségű rendszer volt, és bizonyos környezeti feltételek esetében ma is a legjobb tervezési eszköz
lehet. Maga a stratégiai menedzsment is tartalmazza a stratégiai tervezési blokkot, még ha módosított
formában is. Végül a stratégiai menedzsment összefüggésrendszerét tekintjük át. A stratégiai tervezés
és a stratégiai menedzsment tárgyalásakor ebben a fejezetben egy madártávlati képet adunk a lényeg,
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a tendencia megértése céljából; a későbbi fejezetekben e két stratégiaalkotási rendszert részleteiben
is kifejtjük.
Az új tervezési rendszereket megjelenésükkor – különösen kifejlesztői – szinte mindenhatóként
értékelik. ANSOFF kimutatja, hogy ez a csalhatatlanság csak illúzió. Szerinte éppen a történeti
áttekintés alapján győződhetünk meg arról, hogy egyrészt ezek az új tervezési koncepciók sem adják
a vállalati tervezési, stratégiaalkotási probléma teljes megoldását, másrészt nem helyettesítik az előző
tervezési rendszereket. A különböző tervezési rendszerek vállalati alkalmazása a környezeti feltételek
függvénye, amellett egymásra épülnek, felhasználják a korábbi eredményeket is. Lehetséges, hogy
adott esetben a konkrét vállalati környezeti feltételek éppen egy már meghaladottnak tekintett tervezési
megközelítés alkalmazását indokolják. [ANSOFF 1984]
A tervezési gondolat fejlődésénél a piacgazdaság viszonyai között tevékenykedő vállalatok tervezési
megközelítéseinek bemutatására törekszünk. Áttekintésünk főleg a témakör kifejlesztésében és
tudományos megalapozásában úttörő szerepet játszó USA-vállalatok példáira, a világszerte mértékadó
amerikai szakirodalomra épül.

Informális és formális tervezés
Minden vezető tervez: a tervezés a tudatos emberi cselekvés szerves része. Tudatunkban felépítjük
jövőbeli cselekvésünk előképét, keressük a lehetséges lépések legjobb kombinációját. Ebben az
értelemben a vállalkozások első megjelenése óta jelen van a tervezési funkció is, igaz, kezdetben még
nem formális, hanem informális jelleggel.
De mit is értünk formális tervezésen? A formális szónak itt semmiképpen sem a mindennapi
pejoratív értelmével van dolgunk (lásd Magyar Értelmező Kéziszótár, 1. jelentés: „csak a formai
követelményeknek megfelelő, látszólagos”). Egy ilyen értelmű vállalati tervre természetesen semmi
szükségünk. Inkább a másik jelentésre van szükségünk, amely szerint a formális „láthatóan is
megmutatkozó”, „valóságos, szabályos” értelemben van jelen. A tervezés akkor lesz „láthatóan
is megmutatkozó”, ha részleteinek kidolgozása, a folyamat végeredménye – a terv – írásban is
megjelenik, ha a tervezés nem csak a vezető fejében lejátszódó belső gondolkodási folyamat marad.
„Valóságos és szabályos” tervezésről pedig akkor beszélhetünk, ha a tervezési és más diszciplínák
tudományos eredményeit is felhasználjuk, a rendezett folyamatban specializált szakemberek is részt
vesznek.
Számos vezető nem alkalmaz formális tervezést: a terv fejében alakul ki, nem foglalja írásba,
nincs kialakított tervezési rendszer. Jól kialakult vállalati kultúra szintén csökkentheti a formalitás
súlyát a tervezésben. Felmerül viszont a kérdés, hogy mikor van szükség formalizált tervezésre? Az
indokoltságot több tényező határozza meg – ezek a vállalattal és környezetével kapcsolatosak.
• Az egyik – a tervezést kikényszerítő – tényező a tervezés tárgya, maga a vállalat, annak
komplexitása. Ha ez a (kibernetikai kifejezéssel élve) irányított rendszer összetett, bonyolult, akkor
„fejből” már nehezen áttekinthető és irányítható, a formalizált tervezés nem nélkülözhető. Egy
kétszemélyes, egyszerű tevékenységre létrehozott kisforgalmú vállalkozás (pl. egy videókölcsönző)
valószínűleg napjainkban sem igényel jelentős formális tervezőmunkát. Ha azonban a vállalkozás
sok munkatársat foglalkoztat, több profilra is kiterjed, belső folyamatai komplexek, a rendszernek
számos eleme van és közöttük bonyolult kapcsolatok állnak fenn, a sikeres működéshez a formális
tervezés már elengedhetetlen. Ez utóbbira példa lehet egy modern diverzifikált nagyvállalat.
• A másik tényező a vállalati környezet stabilitása. Egyszerű, jól áttekinthető, egydimenziós, alig
vagy lassan változó környezet elemzését, a lehetőségek és fenyegetések megítélését egy átlagos
képességű vezető akár fejben is el tudja végezni. Ez az egyszerű feladat nem igényli formális
tervezési eszköztár felvonultatását. Erre egy péküzem példáját hozhatjuk fel, amely jól tervezhető,
hagyományos szükségletet elégít ki. Belátható ennek az ellenkezője is: bonyolult struktúrájú,
turbulens környezetben, ahol nagy a kockázat, ahol a változások üteme még meg is haladja a
vállalati reagálás idejét, a tervezési feladat is sokkal bonyolultabb és igényesebb alapozásra szorul
(pl. gyógyszeripar, számítástechnika).
• A harmadik tényező a csődveszély, a tönkremenetel fenyegetése. Ez akkor is felléphet, ha egyszerű
a vállalkozás, és a környezet is áttekinthető, de a cég olyan helyzetbe került, hogy a megsemmisülés
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veszélye fenyegeti. Ekkor a formális tervezés segíthet a kivezető út megtalálásában (amikor a
katonai helyzethez hasonló szituáció áll elő: a jó piaci szereplés élet vagy halál kérdése).
• GALBRAIGHT a technika imperatívuszából vezeti le a tervezés szükségességét. Minél
bonyolultabb, drágább, időigényesebb és kockázatosabb a modern technika és technológia
alkalmazása, a tervezés annál kevésbé nélkülözhet. (részletesebben l. később).
A formalizálást előidéző tényezők közül bármelyik – a vállalati bonyolultság vagy a környezeti
turbulencia, ill. a közvetlen „életveszély” vagy a technikai nyomás – inspirálója lehet a formális
tervezési rendszer alkalmazásának. Ha csak egy tényező érvényesül, még elodázható ez a lépés; ha
viszont több jelenik meg, akkor a sikeres működés érdekében a formalizált tervezés tovább nem
halasztható.
E század elejéig a vállalkozásokra az informális tervezés alkalmazása volt a jellemző. A későbbiek
során, a piaci verseny éleződésével, a kockázat növekedésével a vállalkozók rákényszerülnek
döntéseik jobb megalapozására. Először a progresszív vállalatok kezdenek kísérletezni ezen a téren
formális tervezési megközelítésekkel – ha beválik a módszer, mások is átveszik. A formális tervezés
empirikus alapokról indul, a tudósok, kutatók csak később dolgozzák ki hozzá az elméletét. De ezzel
már át is léptünk a formális tervezés birodalmába, amelynek első megjelenési formája a pénzügyi
tervezés volt.
A Ford autógyárat 1903 júniusában alapították néhány hónapos előkészület után, melynek során
szerződéseket kötöttek más cégekkel különféle alkatrészek gyártására, gépkocsik összeszerelésére.
Az engedélyezett tőke 150 ezer $ volt. A cég az első évben 125 embert foglalkoztatott.
Az első Ford kocsi gyártása nem volt munkaigényes feladat. Közönséges, külső cégtől
raktárról beszerezhető acélt használtak, amit még aznap megmunkáltak. Az üzem igen kevés
beruházást igényelt: anyagot, alkatrészt csak átmenetileg tároltak, primitív gépeket használtak
az összeszereléshez (a vázat két ember meg tudta emelni), nem volt szükség különleges tudású
szakemberekre. A motort, az alvázat a DODGE fivérek szállították, akik korántsem autógyártásra
specializálódtak (foglalkoztak kerékpárok, gőzgépek, hintócsapágyak előállításával is). Ha Fordék
úgy döntöttek volna, hogy a járművet nem benzinnel, hanem gőzzel hajtják meg, a DODGE
műhely néhány óra alatt átállt volna az új feladatra.
Az első Ford kocsik gyártói sokoldalú, tehetséges emberek voltak: a DODGE fivérek feltaláltak
egy kerékpártípust és egy gőzbárkát, FORD egyik munkatársa később Detroit rendőrfőnöke, majd
az állam szenátora lett stb.
Az előrelátás ideje igen rövid volt: mindössze napok teltek el az anyagok és alkatrészek
beszerzése, valamint a kész autó értékesítése között. Ha az autó nem tetszett a vevőnek, helyben
változtattak rajta. Ezt a rövid gyártási idő tette lehetővé, valamint az a tény, hogy a munkaerővel,
az anyagokkal, a gépekkel szemben nem voltak speciális igények. Előfordult, hogy a vevő
panaszkodott, hogy az első kerekek a kormányzással ellenkező irányba fordultak – a hibát
nyomban kijavították.
Ilyen feltételek mellett a Ford cég joggal mellőzhette egy formális tervezési rendszer kialakítását,
arra semmi szükség nem volt, az csak kidobott pénz lett volna. A jövő kiszámítható volt, a
befektetés viszonylag kis összegű: a termelőberendezés bármikor átállítható lett volna más
termék gyártására. Abban az időben bármilyen motorral meghajtott kerekes jármű eladható
volt – a vállalkozás gyakorlatilag kockázatmentes volt, amellett kiemelkedő profitot hozott.
[GALBRAIGHT 1970]

Pénzügyi tervezés
Környezeti feltételek
A formális tervezés első konkrét – meglehetősen kezdetleges – megnyilvánulása, a pénzügyi tervezés
50-55 évvel ezelőtt jelent meg és az 50-es évek közepéig tartott. A vállalatok szükségét érezték annak,
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hogy legalább pénzügyeik terén 1-2 éves előrelátással rendelkezzenek, befektetéseik megtérüléséről
világosabb képet kapjanak. Elterjedését többek között az is segítette, hogy erre az időre a vállalati
folyamatok mind bonyolultabbá váltak, a méretek nőttek, áttekintésük és irányításuk mind nehezebb
feladatot és főleg nagyobb kockázatot jelentett.

A pénzügyi tervezés lényege
A pénzügyi tervezés legfőbb jellemzője az értékmutatók középpontba állítása: a tervezésben a
bevételek és a költségek játsszák a főszerepeket. A vállalati stratégia explicit megfogalmazására (és
főként igényes megalapozására) nem került sor. A vállalati működés egy-egy részterületére kidolgozott
budgetek (költségvetések, tervek, tervfejezetek) elsősorban pénzügyi és értékmutatókkal írták le a
kívánt jövőbeli állapotot. Magukba foglalták az értékesítés, a termelés, a készletek, a közvetlen bér- és
anyag-, ill. az általános költségek előirányzatait. Ezek mellett készültek átfogóbb jellegű számítások
is, amelyek a vállalat egészére fogalmazták meg a jövőbeli feladatokat. Ilyenek például a vállalati
bevételi terv, a készpénzforgalmi terv, a tőkebefektetési terv, a mérlegterv.
A tervezés időhorizontja kezdetben még viszonylag rövid, általában maximum egy év. Jellemző
a bázisszemlélet érvényesülése: a múltbeli adatokból határozzák meg a hatékonysági mutatókat. A
tervező a korábbi teljesítmények elemzéséből indul ki: a cél ezek javítása, figyelemmel a versenytársak
mutatóira is. A kielégítő tervezési szemlélet időszaka ez: a tervezés nem törekszik a lehető legjobb
teljesítményre, megelégszik egy elég jó, a múlt hibáiból okuló, a múltbeli teljesítményt javító
célkitűzéssel is [lásd ACKOFF 1974].
A vállalat irányítása alapvetően pénzügyi eszközökkel történt. Ez érthető is, hiszen minden vállalat
tevékenységének központjában mindig is a pénzügyi teljesítmény áll. Ezt az igényt szolgálta a terv
nyereség- és költségcentrikussága is. A hangsúlyt a rövid távú hatékonyságra, a költségcsökkentésre, a
készpénzforgalom zavartalanságára, a pénzügyi alapok mind hatékonyabb felhasználására helyezték.
Ebből az időből származik a különböző felelősségi centrumok megjelenése (pl. költség-, bevételi,
nyereségközpont, beruházási központ stb.). Ezek jól körülhatárolt területek, ahol az adott egység
vezetője megfelelő hatáskörrel és felelősséggel irányítja az adott központ működését.
Az egységek és a vállalat teljesítményének nyomon követése néhány – zömében pénzügyi jellegű –
mutató alapján történt. Ilyenek voltak például az értékesítés, a rendelésállomány, a K+F költségei, az
adózás előtti nyereség, a készletek, a beruházások, a kintlevőségek, a megtérülési mutatók stb. Ezek
folyamatos figyelése a versenytársakra is kiterjedt. A költségvetés-tervezés és a pénzügyi szemléletű
irányítás módszertani eredményei később (továbbfejlesztve) átkerültek a hosszú távú tervezésbe, a
stratégiai tervezésbe, sőt a stratégiai menedzsmentbe is. Néhány elterjedten használt pénzügyi mutató
[HAX 1984]:
• likviditási arány
• reagálási mutató
• a védekezési intervallum mérése
• a hosszú távú adósság a részvényesek részesedéséhez viszonyítva
• a teljes tőke megtérülési mutatója
• a részesedés megtérülési mutatója
• az értékesítés árrése
• a tőke forgási mutatója
• átlagos behajtási periódus
• a készletek forgási mutatója
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Ezeket a mutatószámokat egészítik ki azok, amelyek a részvények, részvényesek, osztalékok alakulását
hivatottak értékelni. Néhány további mutató:
• belső megtérülési ráta (internal rate of return)
• nettó jelenérték (netto present value)
• jövőbeli érték (future value)
• jelenérték (present value)

A pénzügyi tervezés kritikája
A pénzügyi tervezés olyan környezetben jött létre, amikor a környezet még többékevésbé kiszámítható
volt, a piac felvevőképességére megbízhatóan lehetett számítani, a verseny még nem volt olyan
kritikus, mint a későbbiekben, a termékek változása is lassú volt. Ez a közeg csábított arra, hogy
a vállalati stratégia középpontjába a nyereség kerüljön. Ez viszont azzal a veszéllyel járt, hogy a
hosszabb távon elérhető nyereség és a rövid távú érdekeltség egyensúlya könnyen felborult az utóbbi
javára. A vállalati figyelem középpontjába a rövid távú pénzügyi egyensúly, a különböző megtérülési
mutatók kerültek.2 Ez a hangsúlyeltolódás a stratégia háttérbe szorulását, a hosszabb távon hasznot
hozó fejlesztések elhanyagolását eredményezte. Az ilyen tervezési gyakorlatot folytató vállalat súlyos
hátrányokat szenvedett el az élesedő piaci versenyben.
Mindezek természetesen nem a pénzügyi tervezés fontosságának lebecsülését jelentik. Jelentőségét
mutatja, hogy a tervezési tevékenység fejlődése során a pénzügyi tervezés nem tűnt el, a későbbi
rendszerekben is tovább élt – módszereiben megújulva. Azonban a pénzügyi kérdések előtérbe állítása
nem lehet egyoldalú vagy öncélú: egy jól megalapozott stratégiának alárendelve teszi csak lehetővé,
hogy a vállalat hosszabb távon is sikeres maradjon. A pénzügyi szemléletben felépített korai tervezési
rendszerek ezt a csapdát nem tudták elkerülni.
Helytelen lenne azt a következtetést levonni a fentiekből, hogy a pénzügyi tervezés felett eljárt
az idő. Mindössze arról van szó, hogy a pénzügyi tervezés később már nem egyedüli dimenziója
a tervezésnek, hanem köré újabb tervezési eszközök, megközelítések épülnek. Eszköztára
használatára ma is szükség van.

Hosszú távú tervezés
A környezet változásai
A hosszú távú tervezés kezdete az 50-es évek közepére tehető. A legjelentősebb változások a
technológiai környezetben következtek be: a háborút követő évek hallatlan technikai fejlődést
generáltak. Az Egyesült Államokban például a háborús évek miatt elfojtott és elhalasztott fogyasztói
kereslet, a romokban heverő Európa újjáépítése olyan piaci szívóhatást jelentett, amelyre a korábbi
évtizedekben nem volt példa. A klasszikus iparágak a telítődés állapotába jutottak, új iparágak jelentek
meg. A korábbi nemzeti piac kibővült, az amerikai cégek termékeikkel mind nagyobb arányban
jelentek meg elsősorban a fejlett országok piacain. A jelentős állami megrendelések mellett új
lehetőséget jelentett a szabadidő eltöltésével kapcsolatos igények kielégítése. A piaci környezet a
vállalatok számára ragyogó perspektívákkal kecsegtetett, sikereket ígért, növekedésre biztatott.
A politikai-gazdasági környezet is átalakul. A fogyasztói társadalom képének felvázolásával együtt
megjelenik a kommercializálódás rémképe is. Gyengül az egyén szociális védettsége, aminek
ellenhatásaként fokozódó nyomás nehezedik a vállalatokra, a társadalmi felelősség érvényesítésére. A
vállalatot további pressziók érik a környezeti szennyezések miatt (ekkor indulnak a zöld mozgalmak),
a társadalmi nyomás kikényszeríti a helyenként túlburjánzó vállalati hatalom korlátozását.
2

Nálunk a pénzügyi tervezés a 80-as évek végén, a 90-es évek elején – a likviditási válság idején – kapott értelmet; azt megelőzően ugyanis
az értékmutatók csak másodrangú szerepet játszottak.
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GALBRAIGHT a technika imperatívuszával (is) magyarázza a tervezési rendszerek kialakulásának
szükségességét. A Ford autógyár példáját folytatva a 60-as évek viszonyain keresztül mutatja be a
technika, a fejlesztés és gyártás bonyolultabbá válását és ennek tervezési következményeit.
1964 tavaszán a Ford új autómárkát hozott forgalomba, melyet az akkori divatnak megfelelően
Mustangnak neveztek el. A piacot alaposan előkészítették, a termelési és értékesítési mutatókat
gondosan megtervezték. Az előkészületek három és fél évet vettek igénybe. A tervrajzokat 1962ben hagyták jóvá (tervezési költségek: 9 millió dollár), ezt követően jelentős beruházásokra került
sor a sorozatgyártás műszaki előkészítése érdekében, 50 millió dollár értékben. A cég ekkor már
317 ezer embert foglalkoztatott, aktívái 6 milliárdot tettek ki.
Az új kocsihoz minőségi acélra volt szükség, melyet a tervezők laboratóriumi kísérletekkel
határoztak meg, majd acélgyártól kellett megrendelni – megmunkálásukhoz speciális gépekre volt
szükség. Az alkatrészek, a szerszámok, a felszerelés kizárólag az adott kocsitípus gyártásához volt
alkalmas – egy másik típushoz új terv, új beruházás lett volna szükséges. A cég már másfél évvel a
típus megjelenése előtt elkötelezte magát a márka mellett.
„Az idő- és tőkeráfordítás nagysága és egyirányú merevsége, a nagy vállalati szervezet, valamint
a fejlett technika teszi szükségessé a tervezőmunkát. Minthogy időközben igen jelentős tőke kerül
beruházásra, égetően fontos, hogy a tervezés jó munkát végezzen.” [GALBRAIGHT 1970]
A vállalati kapukon belül is jelentős változások következnek be. A termelés hatékonysága mellett
átértékelődik a marketing szerepe: egyre fontosabb vállalati funkcióvá válik. Módosul a munkások,
alkalmazottak viszonya a munkához. Amíg korábban a „becsületes munkáért tisztességes bért”
követelés érvényesült, most már megjelenik a tartalmasabb feladatok iránti igény, a helyi vállalati
ügyekbe való beleszólás jogának követelése. A vállalati szervezet még viszonylag egyszerű marad.

A hosszú távú tervezés lényege
A legdöntőbb változás, hogy a tervezés időhorizontja kitágul. A rövid távú célokkal szemben most
már messzebbre tekintő elképzelések fogalmazódnak meg célok, tervcélok, programok formájában,
amelyek az egész vállalati szervezetet mozgósítani kívánják. A költségvetések is hosszabb távra
készülnek, a vállalat igyekszik kihasználni a szinte korlátlannak ígérkező növekedési lehetőségeket.
A folyamat lényegét MOHAI GYÖRGY amerikai példán foglalja össze. „Az USA gazdasági
életében a vállalatokat érő környezeti hatások – a szakirodalom lényegében egységes álláspontja
szerint – az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején érték el azt a kritikus tömeget, amelynek
eredményeként a vállalati döntési rendszerek átalakultak. Az egyes szakterületek döntéseit, a
termékfejlesztési elhatározásokat nem lehetett többé a vállalat egészének várható jövője, illetve
a vállalat és környezete közötti kapcsolatok általános vizsgálata nélkül meghozni. Összetetté
váltak az egyes döntések, de – ami ennél tárgyunk szempontjából sokkal fontosabb – nagyon
szövevényessé vált a döntések kölcsönös kapcsolata is. A vállalati döntéseknek ez a bonyolult
rendszere alakult át vállalati tervezéssé.” [MOHAI 1989]
A tervezők számára a környezetben zajló események még elég jól áttekinthetők, a múltbeli
tapasztalatok még jobbára hasznosíthatók, a trendek folytatódnak. A piaci részesedés növelése előnyös
pozíciót biztosíthat a vállalat számára, ezért erőfeszítéseit ide koncentrálja. A piac felvevőképessége
bővül, akadályt elsősorban az erősödő konkurencia jelent. A termelés és a marketing viszonylatában
az előbbi élvez előnyt: a fő feladat a termelés felfuttatása, a költségek leszorítása, a versenytársénál
kedvezőbb árak elérése. Ez biztosítja a nagyobb piaci részesedést, vele együtt a nagyobb nyereséget.
A diverzifikáció még nem jellemző, a vállalati tevékenység általában egy domináns profillal
jellemezhető. A marketing és a piackutatás feladata az értékesítés növelése előtt fellelhető akadályok
eltávolítása.
A változások üteme még viszonylag lassú, közelít a vállalat reagálási idejéhez, de még nem
veszélyezteti a válasz időben való kidolgozását. A trendek követhetők, prognosztikai módszerekkel
jól előre jelezhetők. A környezeti lehetőségeket és fenyegetéseket – ha a vállalat veszi a fáradságot –
még időben fel lehet ismerni. A vezetés így időben fel tud készülni az előre jelzett változásokra, és
ki tudja dolgozni a megfelelő választ.
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A hosszú távú tervezés folyamata
A hosszú távú tervezés a táguló piac lehetőségeinek kihasználását veszi célba, ezért kiindulópontja a
környezeti prognózis; azon belül is az értékesítés extrapolatív előrejelzése a jellemző. Ez a korszak a
kvantitatív prognosztikai módszerek alkalmazásának virágkora: az ismert trendek a jövőben is tovább
élnek, a múltbeli adatokra illesztett görbék extrapolálása viszonylag pontos előrejelzések készítését
teszi lehetővé a piac felvevőképességéről. A korszak a formalizált prognosztikai módszerek gyors
terjedését mutatja.
A hosszú távú tervezés sarokkövei a prognózis, a termelési terv, a marketing- és a pénzügyi terv.
Az értékesítési előrejelzések kidolgozása után a tervezés következő fázisaként programok
kidolgozására kerül sor. Ezek azt célozzák, hogy a vállalat minél többet realizáljon az extrapolálással
feltárt piaci lehetőségekből. A konkrét feladatok címzettjei az egyes funkciók. Az élénkülő versenyben
a cél a lehető legnagyobb piaci részesedés elérése. Ezt a vállalat azzal érheti el, ha az adott termékből
minél nagyobb mennyiséget minél kisebb költséggel állít elő. Mivel a piac gyakorlatilag nem jelent
kemény értékesítési korlátot (a boom még tart), ezért a tervezési programok középpontjában az
erőforrások jobb elosztása, a termelés növelése áll. Megjelennek az erőforrás-allokálás kvantifikált
módszerei, köztük a lineáris programozás modelljei és az első gyakorlati alkalmazások.3 A funkciók
mozgósítása az értékesítési előrejelzések realizálása érdekében, a növekedés bűvöletében történik
meg, programok formáját öltve.
A hosszú távú tervezésnek a mennyiségi megközelítésbe vetett (akkor megalapozott) hite kisugárzott
a vállalati gazdaságtan egyetemi szintű oktatására is. Az oktatásban megerősödött a matematikai
alapozás, majd erre építve a korábbinál lényegesen nagyobb szerepet kapott a tananyagban a
kvantifikált technikák oktatása. Hazánkat ez a hullám a 60-as, 70-es években érte el. Az akkori
oktatási reform érdeme, hogy felismerve a kor követelményeit, végrehajtotta ezt a strukturális
átalakítást: a matematikaoktatás korszerűsítése, a fejlett statisztikai módszerek, a valószínűségszámítás, az operációkutatás legjobb eredményeinek megismertetése a leendő közgazdászokkal.
Ez a törekvés – a hosszú távú tervezés idején jellemző – a jól prognosztizálható környezet
elemzéséhez adta meg a szükséges eszköztárat. Hasonlóképpen támogatta a hosszú távú tervezés
termeléscentrikusságát a lineáris modellezés. Ezeknek a módszereknek a konjunktúrája a hosszú távú
tervezés gazdasági hátterének megváltozásával megszűnt, ugyanakkor a hazai közgazdászképzésben
ennek konzekvenciáit a mai napig nem vontuk le. A turbulens, kiszámíthatatlan környezetben
mindenesetre más megközelítésre (is) szükség lenne. Az eddigieknél például lényegesen nagyobb súlyt
kellene fektetni a rosszul strukturált problémák megoldásának, a szubjektív előrejelzési módszereknek
stb. az oktatására és alkalmazására.
A programok kihatásait összegezi a költségvetés és a pénzügyi terv, változatlanul ezek képezik az
irányítás alapdokumentumait. A pénzügyi tervezési fázishoz képest az a különbség, hogy hosszabb
távot ölelnek fel. Az USA vállalatainál a tipikus időtáv minimum 5 év (ez jellemző a változékonyabb
közegben tevékenykedő cégekre), de nem ritka a 15 éves tervezési időhorizont sem (ahol például a
környezeti mozgások lassabbak, jól kiszámíthatóak). Széles körben alkalmazzák továbbra is a már
említett pénzügyi mutatókat.
A célok kitűzésénél, az értékesítési előirányzatoknál jellegzetes tünet az ún. „hokibot”- effektus. A
növekedés utáni vágy optimistává teszi a tervezőt és a vezetőt. Bár a terv első éveiben a realitások
még jobban érvényesülnek, a következő években a tervezett mutatók már a reális előrejelzések fölé
kúsznak.

A hosszú távú tervezés kritikája
A hosszú távú tervezés a háború utáni konjunktúra idején alakult ki mint a tervezési rendszernek
a környezethez való alkalmazkodási formája. A korábbi tervezési eljárások után az első átfogóbb,
3

Hazánkban a 70-es évek elején kísérleteztek lineáris programozási modellek alkalmazásával, a vállalatok 5 éves terveinek készítésekor. A
koraérett kísérletek eredménytelennek bizonyultak.
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nagyobb kitekintésre törekvő tervezési rendszernek tekinthető, azonban ebben a felfogásban is akad
bírálni való, ami elsősorban a rendszerszemléletű megközelítés hiányosságaival kapcsolatos.

1.1. ábra - A hosszú távú tervezés folyamatábrája

A vállalat a saját környezetét a hosszú távú tervezés kiragadott elemein keresztül kezelte. Gyakori
hiba volt pl., hogy számos vállalat a teljes piac vizsgálata helyett egyedül a vállalati értékesítés
előrejelzésére alapozta a hosszú távú tervet. Az átfogó piacelemzés mellett hasonlóképpen háttérbe
szorult a környezet többi elemének elemzése is. A vállalati terv ily módon könnyen átcsúszott az
illúziók birodalmába.
Hiányzott a rendszerszemléletű megközelítés az erőforrások elosztásánál is. A döntések mérlegelése
önállóan megfogalmazott programonként, elszigetelt módon történt, az adott programra kiszámított
megtérülési mutatók alapján. Amellett, hogy a mutatók kiszámítása is bizonytalan alapokon nyugodott,
a döntés nélkülözte a vállalat egészére vonatkozó, szélesebb látókörű megítélést.
A hosszú távú tervezés egy sajátos gazdasági közegben érvényesült. A nagy fellendülés elmúltával,
a verseny éleződésével, a piac telítődésével, a diverzifikáció terjedésével korlátai egyre inkább
kiütköztek, emiatt egyre kevésbé volt képes megfelelő keretül szolgálni a vállalati stratégiai döntések
meghozatalához. A 60-as évektől a növekedés mérséklődik, a verseny élesebbé válik: az erőforráscentrikusságban megnyilvánuló befelé fordulás már nem sikertényező. A vállalat kénytelen a környezet
felé fordulni, jobban megismerni a piacon működő erőket, hogy védhetőbb állásokat építhessen ki. Ez
a feladat azonban más típusú tervezési rendszert kíván meg, ami stratégiai tervezés néven vált ismertté
és elterjedtté.

Stratégiai tervezés
A stratégiai tervezés környezeti feltételei
A stratégiai tervezés a 70-es évek jellemző stratégiaalkotási eszköze. A piaci környezet
megváltozásáról – a növekedés 60-as évekbeli lassulásáról – az előzőekben szóltunk. Új jelenség az
olajválság – amely a korábbi trendek megtöréséhez vezetett –, valamint a változások felgyorsulása.
Egy további jelentős környezeti tényező, a társadalmi környezet radikális megváltozását ANSOFF
ennél korábbra, az 50-es évekre teszi. [ANSOFF 1984] A viszonylagos társadalmi jólét beköszöntével
kétségek merülnek fel ugyanis, hogy valóban a gazdasági növekedés az egyetlen eszköz a társadalmi
haladás támogatására. Ebben az időben a korábban általánosan jellemző mennyiségi megközelítést a
minőség előtérbe helyezése váltja fel. A társadalom demokratikus rendszere fenyegetve érzi magát a
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hatalmas monopóliumoktól, amelyek egyébként is hajlamosak az elkényelmesedésre (a kreativitás, a
hatékonyság háttérbe szorulása, a versenytársak felvásárlása).
A társadalmi prioritások átrendeződésével előtérbe kerülnek a profitcentrikus vállalatirányítás
kellemetlen mellékhatásai, mint például a környezetszennyezés, a termékek élettartamának
mesterséges rövidítése, az agresszív hirdetési kampányok, az értékesítés utáni szolgáltatások
elhanyagolása. A közvélemény mindinkább megkívánja, hogy a vállalati döntésekben társadalmi
felelősség is megnyilvánuljon. Vége annak a toleráns közegnek, amely gyakorlatilag szabad kezet
adott a vállalkozóknak az „ami jó a General Motorsnak, az jó az országnak is” elv alapján.
A kijelentés CHARLES WILSONtól, a General Motors elnökétől származik, a II. világháború
előtti időkből. Abban az időszakban még a nagy monopóliumok is védettek voltak a közvetlen
állami beavatkozásoktól, a társadalmi ellenőrzéstől. A kormány csak a társadalmi, üzleti normák
durva megsértése esetén avatkozott be működésükbe, akkor is inkább csak közvetett módon
(trösztellenes törvények, árkartellek elleni szabályozások).
Változik a társadalom tagjainak viselkedése is, kevésbé toleráns az üzleti élet hatalmasaival szemben.
Mindezek nyomást jelentenek a kormány számára a vállalati működés szorosabb szabályozására, ami
be is következik. A vállalat is kénytelen alkalmazkodni az erősödő társadalmi nyomáshoz. A régi
prioritások (termelés, marketing) mellé újabbak kerülnek, a vállalat kénytelen nagyobb felelősséggel
viseltetni a társadalmi igényekkel szemben.
A környezeti kihívások fejlődését elemezve ANSOFF ezt az időszakot az alábbiakkal jellemzi: „Az
egyének – »hasukat megtöltvén« – a megelégedettség magasabb szintjének elérésére törekszenek
mind vásárlásaik, mind munkájuk területén. Egyre érzékenyebbek a különbségekre, vásárlási
igényeik sokrétűbbek lesznek, követelik a gyártók eladás utáni felelősségének érvényesítését, nem
hajlandók együtt élni a termelés »melléktermékével«, a környezetszennyezéssel. Megrendül a
vezetők bölcsességébe vetett hit, hogy csak ők tudják, mi a jó az országnak. Az elmúlt húsz év
során tehát a környezeti változásokban hatalmas eszkaláció következett be. A vállalat számára ez
azt jelenti, hogy a termelés és a marketing már jól ismert világából át kell térni az új technológiák,
új versenytársak, új fogyasztói viselkedések, új dimenziójú társadalmi ellenőrzés világába, ahol
ráadásul még a vállalat társadalmi szerepe is megkérdőjeleződik.” [ANSOFF 1984. 7. o.]
A vállalati reagálás jellegzetes formája ebben az időszakban a diverzifikáció felgyorsulása, az
agresszív akvizíció, a konglomerációk erősödése. Ez együtt jár az üzleti szegmentáció koncepciójának
kialakulásával.
Ez az új környezet, valamint a vállalaton belüli átalakulási hullám új típusú tervezési megközelítést
igényel. A vállalati stratégia kidolgozására a hosszú távú tervezés többé már nem megfelelő eszköz.
Szerepét a stratégiai tervezés néven ismert elméletiés gyakorlati konstrukció vállalja fel. A további
fejezetekben a stratégiai tervezés rendszerét fogjuk részletesen kifejteni.
„Ez a koncepció az 1970-es évekből származik, amikor is FRED BORCH, a General Electric
akkori elnöke úgy döntött, hogy a General Electric üzletágait – MCKINSEY és cége által
kidolgozott javaslat alapján – autonóm egységek együttesévé alakítja át. A General Electric a
korábban csak villanymotorokkal és világítástechnikával foglalkozó cégből olyan tevékenységek
konglomerátumává alakult át, amely különböző iparágak tevékenységének széles skáláját fogta át.
Megnőtt a cég komplexitása mind méreteit, mind diverzifikációját, nemzetközi kapcsolatait és a
technológiáinak változatosságát illetően; mindez addig nem ismert kihívást jelentett a felső vezetés
számára.” [HAX 1984. 14. o.] E nyomás hatására alakította ki a cég viszonylag önálló, életképes
egységeit.

A stratégiai tervezés lényege
A Harvard Business Review-ban 1962-ben megjelent első modell-leírás óta szerzők tucatjai mutattak
be a stratégiai tervezés leírására szolgáló elemzéseket. Valamennyire a környezet, a szervezeti
célok, a stratégiák és akciók komplex, rendszerszemléletű kezelésére való törekvés a jellemző,
de megjelennek a megvalósítással kapcsolatos feladatok is. Néhány elterjedtebb megközelítést az
alábbiakban vázolunk fel.
22

A STRATÉGIAI
GONDOLKODÁS FEJLŐDÉSE

a) „Design School” modell
A SWOT4 modellnek is nevezett koncepció elsősorban a Harvard-iskola követőinél volt népszerű.
Az 1.2. ábra jól mutatja a SWOT analízis kiemelt szerepét: a stratégia a külső és belső tényezők, a
sikertényezők és kompetenciák metszéspontjában áll elő. A külső lehetőségeket az erősségek révén
használjuk ki, a fenyegetéseket elkerüljük, gyenge pontjainkat megerősítjük. A társadalom morális
követelményei, a vezetők értékrendje a modellben kifejezésre jut, a stratégiai döntés kritikus pont.

1.2. ábra - A „Design School” modell

A koncepció premisszái az alábbiak:
4

A jelölés magyarázata: S (strengths = erősségek) W (weeknesses = gyengeségek) O (opportunities = lehetőségek) T (threats = fenyegetések).
A módszerrel később a 3. fejezetben részletesebben is foglalkozunk.
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• A stratégiaalkotás irányított, tudatos gondolkodási folyamat.
• A folyamat felelőse, a stratéga (az „építész”) maga a legfelső vezető.
• Maga a stratégia formálása maradjon egyszerű és informális (rosszul strukturált probléma).
• A stratégia egyedi legyen, kreatív gondolkodás terméke.
• A folyamatból egy teljesen kidolgozott stratégia emelkedik ki.
• A stratégia explicit, jól megfogalmazott, egyszerű legyen.
• A választott és kimunkált stratégiát meg kell valósítani, a struktúra (költségvetés, ösztönzők,
ütemezés) kövesse a stratégiát.
A modell informális, laza megközelítésű: kevés figyelmet fordít a célok kitűzésére (ezt a vezetői
értékrend helyettesíti), a visszacsatolásokra, a végrehajtásra. Mindemellett gondolati alapmodellként,
mintaként szolgál a továbbiakban is.

b) ANSOFF modellje
A fenti laza koncepcionális kerettel szemben ANSOFF folyamatábrája 56 elemet tartalmaz, lebontva
a tervezési folyamatot gondosan kidolgozott, technikákkal támogatott lépésekre azzal a céllal, hogy
folyamatot rutin jellegűvé tegye. Részletes listát ad a figyelembe veendő stratégiai tényezőkről, ezek
súlyozására, prioritására számos döntési diagramot és választási szabályt is mellékelve. A vezető
helyett a tervező lép előtérbe, mint tanácsadó, mint a rendszer tervezője, a stratégia kidolgozója,
mint a rendszer felügyelője. A stratégia pozíciócentrikus, végeredményként termékek és piacok
kombinációjaként jelenik meg. Az ANSOFF-koncepció premisszái:
• A stratégiaalkotás irányított, tudatos legyen, egy formalizált és gondosan kidolgozott folyamat,
lépésekre lebontott, ellenőrző kérdésekkel és támogató technikákkal ellátva.
• A folyamatért elvileg a vezető, a gyakorlati végrehajtásért a tervezőstáb felelős.
• A folyamat eredménye egy teljes kidolgozottságú stratégia, a végrehajtás megkívánta
részletezettséggel, kellő figyelemmel a célokra, költségvetésekre, programokra, az operatív
tervekre.
A stratégiaalkotás döntések sorozata, kezdve az aggregáltakkal, folytatva az egyre részletesebbekkel.
Az egyes lépések a jelenlegi és a tervezett állapot közötti rés csökkentését célozzák, építve a
szinergiára (a kombinált erőfeszítések eredménye nagyobb, mint az elemek eredményei külön
összesítve: 2+2 = 5). ANSOFF nagy figyelmet szentel a céloknak, a képesség-profilnak, a termék/
piaci egységek alternatív portfóliójának, a generikus stratégiáknak.
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1.3. ábra - STEINER stratégiai tervezési modellje

c) A STEINER-modell
A stratégiai gondolkodás fejlődéséhez és a stratégiai tervezés elterjedéséhez GEORGE STEINER
termékeny munkássága is jelentős mértékben hozzájárult. Modellje hasonlít a „Design School”-éhoz,
de a végrehajtás lépései jobban részletezettek, a lépesekre bontás határozottabb.
Erre a modellre is a lépések, az alkalmazandó technikák részletes előírása a jellemző. Itt is kimarad
azonban a döntő lépés: hogyan alkossuk meg a stratégiát? Részletesen tárgyalja az információgyűjtést,
az alternatívák értékelését, a megvalósítást; de hogy miként jön létre maga a stratégia – hiányzik. Ez
az intuíció, a kreativitás területe, a rosszul strukturált problémák birodalma. Ő maga is megjegyzi: a
stratégiaalkotás ma még többnyire művészet, nem tudomány.
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1.4. ábra - A hagyományos stratégiai tervezés struktúrája

d) Egyéb modellek
A hagyományos stratégiai tervezési modellekről megállapítható, valamennyien tartalmazzák az
alapkomponenseket, ezeket azonban különböző részletességgel bontják fel.
A 3. fejezetben részletesen tárgyaljuk a stratégiai tervezés kérdéseit. Ott egy újabb modellt ismerünk
meg, a PETER LORANGE [1980] által kidolgozott koncepciót, amely az előbbieknél későbbi, és
megítélésünk szerint a gyakorlati alkalmazás követelményeinek talán a legjobban megfelel. További
stratégiai tervezési vizsgálatainkat e modell logikájára fűzzük fel.

A stratégiai tervezés kritikája
A stratégiai tervezés a vállalati stratégiaalkotás egyik módszereként fejlődött ki. Mint ilyen, a
környezeti kihívásokra hivatott választ adni. Mivel tökéletes módszerek nincsenek, ezért a stratégiai
tervezési koncepció alkalmazása során is jelentkeztek olyan buktatók, amelyek a sikeres alkalmazás
ellen hatottak. Az alábbiakban ezekre hívjuk fel a figyelmet.
A stratégiai tervezés ott mondott csődöt, ahol a környezet változásainak gyorsasága meghaladta a
stratégiai terv elkészítésének idejét. Egy előírás szerinti részletezettségű, formalizált stratégiai terv
kidolgozása 2-3 évet is igénybe vett – ez a munka mit sem ér, ha időközben a környezeti tényezők
alapvetően megváltoznak. Mire elkészül a stratégiai terv, már el is avult. Turbulens környezetben
ez a stratégiaalkotási mód nem megfelelő.
A stratégiai tervezés koncepciója a vállalati tervezőktől nagy volumenű, időben is hosszan elhúzódó
munkát igényel. Ez abba az irányba tereli a tervezési folyamat szervezőit, hogy formális elemekkel
próbálják meg a tervezési folyamatot szabályozni, mint pl. a Tervezési Szabályzatok készítése, ami
az egész stratégiai tervkészítés menetét van hivatva kézben tartani. Amennyire hasznos ez a törekvés
a tervezési folyamat rendezettebbé tételére, ugyanolyan mértékben veszélyes is lehet a tervezés
rugalmasságára nézve. A veszélyek több oldalról is leselkednek.
• A túlszabályozással a stratégiai tervezés könnyen öncélúvá válik. A folyamat részletes szabályozása
kevesebb teret enged a kreatív gondolkodásnak: a sok előírás gondolkodási sémákat kényszerít a
tervezésben részt vevőkre.
• A másik fenyegetés a rugalmasság csökkenése. Váratlan helyzetekben fennáll annak a veszélye,
hogy a tervező nem a szituációnak megfelelő gyors és egyedi reagálást választja, hanem a
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Szabályzatban előírt módon, mechanikusan megadott utakat járva keresi a megoldást a felmerült
tervezési problémára. Az eredmény: lassúbb válasz, az adott helyzetben nem optimális döntés.
• A részletesen dokumentált terv nehézkessé teszi még az indokolt tervmódosítások gyors
végrehajtását is. Különösen veszélyes, ha a dokumentált tervben az indokoltnál nagyobb teret
kapnak a számszerű információk (pl. az operatív szinten megszokott részletezettségű kidolgozás).
• A részletes szabályozás hosszabb távon is megmerevíti a tervezési rendszert. A részletes Tervezési
Szabályzat ellenáll a stratégiai pozíció változása révén megkövetelt változásoknak, a tervezési
rendszert hosszabb távon is merevebbé teszi.
• A tervezési szakapparátus az indokoltnál jobban megerősödik – a tervezés egyre inkább a tervezők
belügye lesz. A felső vezetés mind kevésbé vesz részt aktívan a stratégia formálásában, mind több
hatáskört enged át a tervezőknek. Elidegenedési folyamat alakulhat ki, ami a vállalati tervezési
rendszer rugalmassága ellen hat.
Bár a stratégiai tervezés elmélete hangsúlyozza, hogy a fenti buktatók elkerülésére előnyben
kell részesíteni a tervezési rendszer rugalmasságát a formalizálási tendenciákkal szemben, ennek
garantálására azonban igazán meggyőző recepteket nemigen tud ajánlani. A tőkés gyakorlat igazolta
ezeket az aggályokat: számos vállalatnál ez a potenciális veszély valóban bekövetkezett, és hozzájárult
a tágabban értelmezett vállalati hatékonyság romlásához.
MINTZBERG fontosabb kritikai megállapításai a stratégiai tervezést illetően az alábbiak.
• A stratégiai tervezés nem azonos a stratégiai gondolkodással – a számbűvészkedés éppen a
szükséges jövőkép megalkotását takarja el.
• A tőkés gyakorlatban megvalósult stratégiai tervezés valójában stratégiai programozás s nem a
követendő irányt megfogalmazó jövőkép meghatározása.
• A tervezőknek a stratégiai gondolkodáshoz szükséges elemzéseket és adatokat kellene
szolgáltatniuk az intuitív vezető számára.
• A stratégiai gondolkodás a szintézisről, az intuícióról, a kreativitásról szól, ami nem
gyömöszölhető be tervezési ütemtervekbe. A stratégiai tervezés elmélete és gyakorlata éppen
erről – a stratégiai gondolatról – mond a legkevesebbet. A stratégiai tervezés szerinte számos
téveszmét hurcol magával. Ezek közül néhányat az alábbiakban foglalunk össze:
• A stratégiai tervezés szerint a világ áll, amíg a tervet kidolgozzák, majd a kijelölt úton halad
tovább. A valóságban azonban a környezet gyorsan és kiszámíthatatlanul változik: a trendek
törésvonalai nem jelezhetők előre (pl. olajválság, keleti blokk öszszeomlása, technikai
innováció, áremelkedés, tőzsdekrach, infláció stb.)
• A stratégiai tervezés – helytelenül – elkülöníti a gondolkodást (a stratégia megalkotását) a
végrehajtástól (a taktikától), a gondolkodókat (a tervezőket) a cselekvőktől (a végrehajtóktól).
Valójában az innováció nem intézményesíthető, nem képes reprodukálni a zseniális vezetők által
a legkülönbözőbb információk alapján létrehozott szintézist.
• Tévedés, hogy a kemény információk alapozzák meg a jó stratégiát. Ezzel szemben bizonyítható,
hogy a leghatékonyabb vezetők puha információkból, intuitív módon éreztek rá a nyerő
stratégiára.a
• A stratégiai tervezés formalizált rendszere sem oldotta meg a ránk zúduló információtömeg
feldolgozásának problémáját, az intuíció továbbra is kulcsszerepet játszik a stratégia
megalkotásában. Az intuíciót javító, szintetizálást segítő eszközök még hiányoznak. A
formalizált stratégiai tervezés nem képes újszerű nyerő stratégiák létrehozására.
• A stratégiai tervezés valójában a már felvázolt vizionális jövőkép, a már megfogalmazott
stratégia programozására, irányítási célra való átalakítására alkalmas: az elemzés, a
kommunikáció, az ellenőrzés eszköze.
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„Az igazi stratégák ideák után kutakodva összepiszkolják a kezüket, az igazi stratégiák pedig az időről időre így kiásott
aranyrögökből épülnek fel. Ezek nem olyan emberek, akik elvonatkoztatják magukat a napi részletektől; olyanok ők, akik
elmerülnek a részletekben, miközben képesek arra, hogy elvonatkoztassák a részletektõl a stratégiai ̈uzeneteket. A nagy képet
kis ecsetvonásokkal festik.” [MINTZBERG 1994]

A vezetési rendszerek esetében általános jelenség, hogy az idő függvényében túlburjánzás üti fel
a fejét. Nincs ez másként a stratégiai tervezés esetében sem. A tapasztalat azt mutatja, hogy az
egyébként is komplex rendszerek az idő múlásával mind terebélyesebbé válnak, időigényük megnő,
mind nagyobb terhet jelentenek a különböző szintű vezetők és tervezők számára. Ezzel együtt a
tervezési rendszer használhatósága is csökken, ami maga után vonja hatékonyságának csökkenését is.
A túlméretezett tervezési feladat és szervezet következményei kellemetlenek. A termelés
irányítóinak mind több időt kell eltölteniük a tervezéshez szükséges inputok előállításával,
tervezési értekezleteken való részvétellel, a stratégiai programok előrehaladásáról szóló beszámolók
készítésével. Mindemellett ezek a vezetők nem sok hasznát látják munkájuknak, mivel a stratégiai
terv igazi haszonélvezői a felső szintű vezetők, őket viszont a sürgető napi döntésektől és a kevésbé
sürgető hosszabb távú feladataiktól vonja el a tervezésben való túlméretezett részvételük. Hasonló
káros hatások jelentkeznek a vállalati vezetés más szintjein is.
Az idő múlásával tehát növekedésnek indul a tervezési részleg. Mind több és több szakembert
foglalkoztatnak, ezzel együtt az egység súlya és befolyása is növekszik. A tervezési részleg
mind feljebb kerül a vállalati hierarchiában, mind közelebb az első számú vezetőhöz. Sajátos
viszony alakul ki köztük és a termelésirányítók között: a tervezők mindinkább a „bölcsek köve
letéteményeseinek” kezdik érezni magukat, a partnerek pedig mind rövidebb határidőket kapnak
részfeladataik teljesítéséhez. Mind gyengébb lesz a tervezők és a termelésirányítók közötti egyetértés.
A tervezési tevékenység sarjadzása komoly diszfunkcionális működési zavarokhoz vezethet. Ennek
legsúlyosabb következménye – a résztvevők értelmetlen túlterhelése mellett – a döntési szempont
háttérbe szorulása. A tervezés célja ekkor már nem a stratégiai döntéshozatal támogatása, hanem
maga a tervezés. A folyamat szinte észrevétlenül, lépésről lépésre öncélúvá válhat. Minél több vezető
kapcsolódik be egy ilyen túlméretezett folyamatba, a felelősség annál inkább megfoghatatlanná válik.
Összefoglalva: a stratégiai tervezésnek akkor lehet a vállalatirányításban továbbra is
létjogosultsága, ha a környezeti változások lassabbak a terv kidolgozási ciklusidejénél, ha a
formalizálás ésszerű határok között marad, ha a tervezés a vizionális jövőkép, az intuitíve már
felismert stratégia programozására, irányítási célra való átalakítására szolgál.

Stratégiai menedzsment
A stratégiai menedzsment környezeti feltételei
A stratégiai tervezést ért kritikák, a gyakorlati alkalmazás esetenkénti fiaskói a 80-as években új
elméleti és gyakorlati vizsgálatokat, kísérleteket indítottak el. A cél most is az volt, hogy hogyan lehet
a nyerő stratégiát megalkotni, hogyan lehet biztosítani annak sikeres megvalósítását. Ezt a folyamatot
a stratégiai tervezés napvilágra került hibái mellett a környezeti változások is kikényszerítették.
Mi jellemezte a 80-as éveket a fejlett tőkés országokban? A kutatások az alábbiakban foglalták össze a
meghatározó tényezőket. A környezet, ha lehet, még változékonyabb lett, a turbulencia erősödött, mind
a műszaki haladás (a technológiafejlődés), mind a társadalmi-politikai változások következtében.
• Az évtized első éveire a lefaragás és ésszerűsítés volt jellemző: munkanélküliség és
munkahelyteremtés, a közszolgáltatások lefaragása, a termelő és szolgáltató gazdaság
racionalizálása, éles verseny és ugyanakkor kibontakozó együttműködés Japánnal.
• Az évtized második felében a folytatódó leépülés mellett az újraéledés jelei is megmutatkoznak.
Privatizáció és dereguláció, a közszolgáltatások újragondolása mellett a piaci verseny
globalizálódása új jelenség. Javul a vállalkozások támogatása. Új technológiák jelennek meg, e
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területeken is harc indul a piaci pozíciókért. Az információs technológia új távlatokat nyit: a
vállalatok megkísérlik e lehetőségeket versenyelőnnyé változtatni.
• Megnövekszik a vevők ereje, a verseny globálissá válik.
• Az emberi tényező szerepe jelentősebb lesz: előtérbe kerül a vállalati kultúrák kialakítása,
formálása.
• Az évtized végén összeomlik a szocialista világrendszer, megszűnik a KGST, a Szovjetunió,
átalakulnak a volt szocialista országok. A világ egypólusú lesz, a piacgazdaság tért hódít. Új
érdekszférák, kapcsolatrendszerek, új piacok nyílnak meg és új versenytársak jelennek meg. KeletEurópában megindul a privatizáció, a magánszféra aránya megnő, megjelennek a multik, a közös
vállalkozások.
A stratégiai menedzsment elmélete és gyakorlata a 80-as évek elejétől jelenik meg, ezúttal is mint
újabb válasz a környezeti kihívásokra. A stratégiaalkotás újabb koncepcióit fogalmazzák meg, új
módszertani elemeket fejlesztenek ki ennek támogatására. A stratégiai menedzsment elmélete nem
egységes, mint minden üzleti tudomány, napjainkban is változik, fejlődik.

A stratégiai menedzsment lényege
Ha röviden akarnánk összefoglalni a stratégiai menedzsment lényegét, akkor azt mondhatnánk,
hogy
• a stratégiaalkotásnak és -megvalósításnak egy olyan felfogásáról van szó, amely erőteljesebb
rendszerszemléletű problémaközelítésével a stratégiai tervezésnél komplexebben, annak hibáinak
javításával közelít a problémához;
• a stratégia megalkotása már nem kizárólag a tervezők feladata, hangsúlyos a felső vezetők
felelőssége;
• a sikeres stratégia meghatározásához és megvalósításához totális mozgósítás szükséges: az
erőforrások mellett a szervezetet magát is, a vállalati kultúrát is a stratégia sikerének rendeli alá,
annak érdekében módosítja;
• a gyors környezeti változások miatt a stratégia kevésbé formalizált;
• a rugalmasság fő szempont lesz; az egyén, az intuíció, a puha módszerek nagyobb teret kapnak;
• új elemzési technikák, vezetési módszerek jelennek meg és terjednek el.
CSATH [1997] idéz egy vizsgálatot, amely a „túlélő”, magas kort megért vállalatok (mint pl. a DuPont,
a Suzuki, a Kodak) sikerének titkát kutatta. Négy közös jegyet sikerült azonosítani:
• Nyitottak a környezeti változásokkal szemben – a környezet állandó fürkészésével a változásoknak
elébe menő döntéseket hoznak.
• Határozott jövőképpel rendelkeznek, ennek elérésére képesek munkatársaikat mozgósítani,
összefogni.
• Toleránsak az eltérő véleményekkel szemben, keresik azokban a hasznos elemeket.
• Pénzügyeikben konzervatívak, nem adósodnak el (fejlesztéseiket nagyrészt saját erőből végzik).
Ez azt mutatja, hogy a siker nem annyira az alkalmazott módszereken, mint inkább a szemlélet
meglétén, a helyesen megválasztott vezetési stíluson múlik5. A stratégiai tervezést illetően sem
5

Empirikus vizsgálatok megmutatták, hogy azonos ágazatban azonos stratégia alkalmazása különböző eredményre vezethet. Arra is találunk
példát, hogy azonos ágazatban működő vállalatok különböző stratégiával értek el azonos eredményt. Az eltérések magyarázatát a vezetésben
kell keresnünk.
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kizárólag a módszer alkalmazásával volt önmagában baj. Amikor a stratégiai tervezés már nem
hozta a kívánt eredményt, a problémát valójában az okozta, ami hiányzik a nem sikeres cégeknél:
ez pedig a stratégiai szemlélet, gondolkodás és értékrend, valamint a stratégiamegvalósítás vezetési
módszereinek összefüggő, világos rendszere.”
A stratégiai menedzsment – mint neve is mutatja – a stratégiai tervezéshez képest a vezetési
szempontokat erősíti, a rendszerszemléletű megközelítést teszi teljesebbé. A változást az eszköztár
módosulása is kifejezi.
• Az analitikus, „számdaráló”, elemző megközelítést, a bonyolult adatelemző és feldolgozó
technikákat a szintetikus megközelítés váltja fel: a stratégiai gondolkodás kerül előtérbe.
• A módszertan jobban igazodik a stratégiaalkotás rosszul strukturált jellegéhez. A keményebb
technikákat a puhább módszerek váltják fel: hasznosabbak az intuícióra, kreativitásra épülő
problémamegoldó eszközök. A stratégiai döntések jellemzőinek áttekintésénél már felhívtuk a
figyelmet azok rosszul strukturált voltára, a problémamegoldás nehézségeire, az intuíció kiemelt
szerepére.
• A bonyolultabbá vált világot csak bonyolultabb megközelítéssel lehet leképezni: egyszerű eljárások
helyett módszerek összefüggő rendszerére van szükségünk döntéseink jobb megalapozására.
• A globalizáció miatt a nemzeti helyett a nemzetközi szemléletnek kell érvényesülnie – ez a külső
piacok ismeretén túl a nemzeti és vállalati kultúrák megfelelő kezelését is feltételezi.
Néhány definíció a stratégiai menedzsmentre:
„A stratégiai menedzsment az a folyamat, amelynek során a felső vezetés meghatározza a
szervezet működésének hosszú távú irányát és teljesítményét a stratégia gondos kialakítása, helyes
megvalósítása és folyamatos értékelése révén.” [RUE 1986, 5. o.]
„A stratégia inkább egy megértendő folyamat, mintsem egy tanítandó diszciplína. Az a folyamat,
melynek révén a szervezet – gyakran változó környezetben – meghatározza szándékait, céljait és
azok kívánt teljesülési fokát; dönt az elérésükre szolgáló akciókról és azok időzítéséről, végrehajtja
az akciókat, értékeli az előrehaladást és az eredményeket. Amikor és ahol szükséges, módosítja,
megváltoztatja az akciókat. E változások magnitúdója lehet drámai és forradalmi, vagy fokozatos
és evolúciós.” [THOMPSON 1997, 6. o.]
„Stratégiai menedzsment: stratégiai analízis, stratégiai választás, a stratégia
megvalósítása.” [JOHNSON 1997, 17. o.]
„A stratégiai menedzsment célja és feladata, hogy – a szervezet alapfeladataira, hosszú távú
jövőjére összpontosítva, a szervezeti folyamatok, a szervezeti viselkedés kereteit kijelölve, a
tudatos változást megvalósítva az erőforrásokban, a szervezeti felépítésben és a vállalati kultúrában
– a szervezetnek a változó környezethez való illeszkedését megalapozza, és biztosítsa a mindennapi
tevékenység célorientáltságát, rugalmasságát, tudatosságát.” [MAROSÁN 1996]
• Az egyéniség szerepe megnő, a menedzsereknek – a századelőhöz hasonlóan – ismét arcuk és nevük
lesz.6 Mivel a problémamegoldásban a tudás, az intuíció döntő faktor lesz, nagy a kereslet a kreatív
vezető egyéniségek iránt. A jövőkép, a stratégia megalkotása – ami a stratégiai tervezés fehér foltja
volt – most a kreatív egyéniség középpontba helyezésével kap kulcsszerepet.
• A hangsúly – mint a koncepció neve is mutatja – a tervezésről a vezetésre kerül át, ami vállalati
irányítási funkciók teljesebb körét fogja át: a vállalati kultúra, a humánstratégia, a stratégia és
szervezet összehangolása szerves részévé válik a stratégiai menedzsmentnek.
6

A század elején „a részvénytársaság még tulajdonosainak eszköze, egyéniségük vetülete volt. CARNEGIE, ROCKEFELLER, HARRIMAN,
MELLON, GUGGENHEIM, FORD – országosan ismert nevű emberek álltak e vállalatok élén. Nevük máig is közismert. Azoknak a neve,
akik a 60-as években álltak a nagy konszernek élén, nem szerepel a köztudatban. Detroit határán és az autószakma berkein kívül senki nem
tudta, mi a neve a General Motors akkori vezérének. [GALBRAIGHT 1970] Napjainkban ismét a sztármenedzserek korszakát éljük. Ismét az
intuíció, a kreativitás, az innovatív készség – egyszóval az egyéniség – az, ami sikeressé tesz egy vezető üzletembert. A rapid módon változó
környezetben ismét arcuk és nevük lett a vezetőknek, hogy csak néhányat említsünk: Jack Welsh (General Electric), Iacocca (Chrysler), Jan
Carlson (SAS), Bill Gates (Microsoft), Andrew Grove (Intel)...
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• A stratégia megvalósítási kérdései elfoglalják az őket megillető helyet: a stratégiai programozás és
akciótervezés, a változások irányítása az eddiginél nagyobb súllyal szerepelnek, vezetési eszközzé
válnak.
.
A stratégiai menedzsment elemeit – amint azt JOHNSON definíciójánál láttuk – három csoportba
szokták rendezni:
• stratégiai elemzés,
• stratégia létrehozása és a választás,
• a stratégia megvalósítása.
Mindez azonban nem jelenti előírt lépések sorozatát, meghatározott időrendet követve, mint a
stratégiai tervezés esetében. A stratégiai menedzsmentnek sokkal dinamikusabbnak kell lennie, éppen
a környezet turbulenciája miatt: a stratégiákat szinte folyamatosan értékelni kell, felülvizsgálni és
módosítani a változások követése, sőt, preaktív jelleggel azok megelőzése céljából.
Napóleon kitűnő stratégiát dolgozott ki az európai ellenfeleivel viselt háborúhoz, Európa
leigázásához, de a stratégiai menedzsmentben már gyengélkedett. Nagy létszámú, de gyengébben
kiképzett hadseregét kitűnően vezette a túlerőben lévő, jobban kiképzett, de kevésbé elkötelezett
európai hadseregek ellen: nagyszerűen használta tüzérségét (ő maga is tüzérként kezdte katonai
pályafutását), kitűnően választotta meg a csatahelyeket és aknázta ki a terepadottságokat, képes
volt motiválni és „tűzbe vitte” katonáit. Ez a stratégia azonban csődöt mondott Spanyolországban
és Oroszországban – mindkét esetben katasztrofális vereséghez vezetett. Nem ismerte fel, hogy a
környezeti feltételek mindkét esetben gyökeresen különböztek a korábbi feltételektől: a spanyol
parasztok és az orosz nép, a partizánok önfeláldozó hadviselése lehetetlenné tette számára
a megszokott gyors, mindent eldöntő csaták megvívását (az orosz hadjáratban KUTUZOV
mindössze egy jelentős csatát vívott NAPÓLEONNAL Borogyinónál, a hadsereg mentése
érdekében Moszkvát is feladta). A környezeti tényezők változásának felismerése új stratégiát
kívánt volna meg – a régi stratégia erőltetése viszont a császárság bukását alapozta meg. A
stratégiai menedzsment hiánya a bukás rémét vetíti előre. Egy vállalat eredeti stratégiájával sikeres
lehet egy adott piacon, de gyakori, hogy amikor a környezetben változások következnek be,
nem módosítja versenykoncepcióját az új szituációnak megfelelően. A stratégiai menedzsment
nem garancia e csapdák elkerülésére, de e megközelítés alkalmazása növeli esélyünket a jobb
teljesítményre.
A továbbiakban néhány fontosabb stratégiai menedzsment koncepciót, modellt ismertetünk, áttekintő
jelleggel. A témák részletes kifejtésére a könyv további fejezeteiben térünk vissza.

a) Katonai metafora
A stratégiai menedzsment egyik legjobb leírását egy több mint kétezer éves munkában, SZUN-CE már
említett könyvében találjuk. Szinte minden – ma általunk felfedezett, szükségesnek vélt – fogalom
már ekkor megjelenik, megállapításai sok esetben módosítás nélkül követhetők. Ez nem véletlen: a
katonáknál a jó – az ellenfélénél jobb – stratégia megtalálása és sikeres megvalósítása már akkor élet
és halál kérdése volt. A modern üzleti élet napjainkra jutott el erre a pontra: a túlélés, a siker vagy
bukás kulcstényezője lett a jó stratégia. Lássuk tehát az ókori szerző koncepcióját!
SZUN-CE szerint a háború az ország legnagyobb vállalkozása, az élet alapja, a megmaradás vagy
pusztulás útja → l. Éles piaci verseny, megmérettetés a globális piacon.
A háborút (piaci versenyt) öt tényezõ határozza meg.
a) El kell érnünk, hogy a nép úgy gondolkodjon, mint Érdekeltség, motiváció, vállalati kultúra:
uralkodója, s így képes legyen vele együtt meghalni,
közös értékrend, célok
képes legyen vele együtt élni
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b) Az ég: a homály és a fény, a hideg és a hőség, a Természeti tényezők, időjárás, szezonalitás
napszakok és az évszakok
Földrajzi, területi adottságok
c) A Föld: a távoli és a közeli, a járhatatlan és a
A vezető: képességei, erényei, értékrendje
járható, a tágas és a szűk, a halál és az élet
d) A hadvezér: a bölcsesség, a megbízhatóság, az Belső szabályozás, célkövető irányítás, ösztönzés és
elismerés
emberség, a bátorság és a szigorúság
e) A törvény: a katonai szabályok és a rend, a
helyes úton való vezetés, a szükségletekről való
gondoskodás
„Aki megérti ezeket, győzelmet arat, aki azonban nem értette meg, nem győzhet.” A hadi helyzet hét
tényező alapján állapítható meg:
1. Melyik uralkodó van birtokában Melyik vállalat értékrendje kiforrottabb, melyiknek a vállalati kultúrája
a helyes útnak?
magasabb rendű?
2. Melyik hadvezér tehetségesebb? Melyik vállalat élén áll felkészültebb, tehetségesebb, kreatívabb
vezető?
3. A természeti feltételeket
melyik tudja a maga számára Melyik vállalat használja ki jobban a természeti és piaci adottságokat?
hasznosítani?
Melyik fél belső irányítása működik jobban, hatékonyabban?
4. A törvényeket és rendeleteket
Melyik vállalat erősebb (erőforrások, tapasztalat, képességek)?
melyik valósítja meg jobban?
5. Melyik hadsereg erősebb?

Hol értékesebb, képzettebb az emberi erőforrás (középvezetők,
munkatársak)?

6. A tisztek és a gyalogosok melyik
Az ösztönző és motivációs rendszer hol hatékonyabb?
seregben gyakorlottabbak?
7. A jutalmazás és büntetés melyik
seregben világosabb?

„Ezek segítségével meg tudjuk állapítani, ki lesz a győztes, ki lesz a vesztes.” A felsoroltak mind
stratégiai tényezők: kialakításuk előrelátást, hosszú időt, nagy költséget jelent. Aki ezekben előnyre
tesz szert, sikerre számíthat.
„Több számítás: több győzelem; kevesebb számítás: nem győzelem; hát még ha teljesen hiányzik
minden számítás!” [SZUN-CE]

b) A RUE–HOLLAND-modell
A stratégiai menedzsment kezdeti időszakának bőséges terméséből egy olyan modellt választunk
ki bemutatásra, amely még inkább átmenetet képvisel a stratégiai tervezés és a mai értelemben
elfogadott stratégiai menedzsment között. A szerzők a hangsúlyt a folyamatra helyezik, a SWOT
elemzéssel indítanak. A múlt és a jelen teljesítményelemzéséből kiindulva vizsgálják a jövő kilátásait,
határozzák meg a jövőben tervezett folyamatokat, a vállalati és üzletági stratégiákat. Ezektől
elválasztva határozottabban jelenik meg a stratégia végrehajtásának kérdése: a funkcionális stratégiák
kidolgozása, a szervezeti kérdések. A folyamatláncot a stratégia ellenőrzése, értékelése zárja, egyúttal
visszacsatolva a folyamatot a kiindulási pontra.
Hasznos tanácsokat találunk a következő idézetekben is – ezek maguk helyett beszélnek:
„A legjobb hadsereg az, amely meghiúsítja az ellenség terveit; csak ezután következik az, amely
szétzúzza az ellenség szövetségeseit, majd utána az, amelyik harcot vív az ellenséges sereggel.”
„Ha ismerjük az ellenséget és ismerjük magunkat, akkor száz csatában sem jutunk veszedelembe;
ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor
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vereséget szenvedünk; és ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes
csatában végveszély fenyeget bennünket.”
„Akik igazán értettek a harchoz, mindenekelőtt legyőzhetetlenné tették magukat, s úgy várták
ki az alkalmat, amikor az ellenség legyőzhető volt. A legyőzhetetlenség rajtunk múlik, de a
legyőzhetőség az ellenségen. Aki igazán ért a harchoz, az legyőzhetetlenné tudja tenni önmagát, de
nem képes elérni, hogy az ellenség mindig legyőzhető legyen.”
„A legyőzhetetlenség: védekezés. A győzni tudás: támadás. A védekezés azt jelenti, hogy még
hiányzik valami; a támadás pedig azt, hogy minden bőségben van.”
„Győzelmet aratni az a hadsereg fog, amelyik először győz és csak azután keresi a harcot.”
„Aki igazán ért a harchoz, az maga irányítja az ellenséget, s nem hagyja magát az ellenség által
irányítani.”
„A bölcs hadvezér megfontoltsága mindig összeköti egymással az előnyt és hátrányt. Ha
az előnyökhöz mindig hozzászámítjuk a hátrányokat is, akkor vállalkozásunk sikerében
megbízhatunk.”
„Ha úgy tekintünk katonáinkra, mint saját gyermekeinkre, akkor elmehetünk velük akár a
legmélyebb szakadékba is; ha úgy tekintünk rájuk, mint szeretett fiainkra, akkor követnek
bennünket a halálba is.”
„Aki nem alkalmaz helybéli vezetőt, az nem tudja biztosítani magának a terep kínálta
előnyöket.” [SZUN-CE 1998]

1.5. ábra - A Rue–Holland-modell

Ebben a modellben tehát már hangsúlyos a végrehajtás kérdése. A folyamat iteratív jellege, a felső
vezetés szerepe és felelőssége már jobban kidomborodik, a formális elem azonban még jelentős,
az egyéniség, az intuíció még nem elég hangsúlyos, bár már külön fejezetet szentelnek a vállalati
kultúrának, annak megváltoztatásának is.

c) A THOMPSON-modell
A THOMPSON által bemutatott modell nem a hagyományos szakaszolásra épül, inkább a stratégiai
tudatosságra, a változások kezelésére helyezi a hangsúlyt.
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1.6. ábra - Thompson stratégiai menedzsment modellje

A modell egyik eleme, a stratégiai tudatosság egyrészt a jelenlegi teljesítmények figyelésére, a siker
szintjének mérésére, másrészt a környezeti tényezők, a lehetőségek és fenyegetések figyelésére helyezi
a hangsúlyt. Ennek alapján fogalmazza meg a stratégiai változás szükségességét, elemzi a lehetséges
stratégiákat, majd választ közülük. Menedzseli a változási folyamatokat, megvalósítja a létező (és kellő
időben módosított) stratégiákat, irányítja a komplex szervezet működését. A modell központjában a
stratégiai vezető áll (aki képes vonzó jövőképet megfogalmazni), de centrális helyet foglal el a vállalati
kultúra és a vezetési stílus is.
A Ford a 90-es évek végén már több mint 200 országban volt jelen, igen szoros együttműködésben.
Működését ma már a globalizáció határozza meg: felvásárlásokkal a globális világpiac globális
autógyártója lett. Érdekeltségi körébe tartozik a Jaguár, a Mazda, de szemet vetett Korea második
legnagyobb gyártójára, a KIA-ra, valamint a Volvóra is. 1998-ban világpiaci részesedése 12,9%
volt (a második legnagyobb). Stratégiája ennek megfelelően alakult át: úttörője a „világautó”
koncepciónak – autóit világszerte közös alvázra („platformra”) tervezi építeni, és maximálisan ki
akarja használni a nagy sorozatú gyártás előnyeit (a haszongépjármű-gyártás bázisa Amerika, a kisés középkocsiké Európa, Távol-Kelet). Ezt a stratégiát erősségként eddigi világpiaci tapasztalatai,
a világot behálózó gyártókapacitásai, népszerű márkái alapozzák. Stratégiájának kockázata ott
jelentkezik, hogy a „világautó” koncepció még sehol nem valósult meg. További gyengesége a
disztribúciós hálózat egyenetlensége.
Belátható, hogy ez a cég már nem is hasonlít nemhogy a hajdani alapító kisüzemre, de még a 60as években a Mustangot fejlesztő mamutcégre sem. Méretei óriásiak, tevékenysége az egész világot
átfogó globális versenyben zajlik, a vállalkozás kockázata hatalmas, a konstrukció és a technológia
sokkal bonyolultabb. A korábbi stratégiai tervezés megközelítésben sikeres stratégiát létrehozni
és megvalósítani ma már lehetetlen lenne. Újszerű megközelítés – a stratégiai menedzsment
koncepciójának alkalmazása – szükséges, amely az innovációra épít, a szervezetet alárendeli a
stratégia megvalósításának, képes kezelni az eltérő vállalati kultúrákból keletkező problémákat is.
Ez a modell alapjaiban különbözik a stratégiai tervezés korábban bemutatott analitikus, szigorú
sorrendű, pontos lépésekre lebontott sémáitól. A puha elemek dominálnak, a környezeti változások és
az emberi tényező prioritást élveznek. A folyamat nagyobb hangsúlyt kap, mint a diszciplináris tudás,
a technikai alátámasztás.
Különbséget kell tennünk vezér (leader) és vezető (manager) között, nyelvünk e megkülönböztetésre
még nem alkotott megfelelő szót. A vezér az, aki képes felvázolni a jövőképet, a víziót, kijelölni
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a célokat, stratégiákat és lelkesíteni környezetét. A vezető (manager) az, aki végrehajtja az ezzel
kapcsolatos hosszabb vagy rövidebb távú feladatokat. A vezér a hajó kapitányához hasonlítható, aki
vízióként felvázolja az elérendő jövőképet, összeállítja a hajó stábját, a célokat kijelölve meghatározza
a követendő irányt és vezeti a hajót a cél felé a sokszor háborgó, veszélyes vizeken. Stratégiáját
(a követendő irányt) ezekhez a célokhoz, víziókhoz választja meg a kockázat mérlegelésével. A
menedzser (kormányos, fedélzeti tisztek stb.) feladata a célok elérése érdekében megfogalmazott
programok, akciók, feladatok végrehajtása. A leader inkább művész, a manager inkább iparos.
Ismert példa LEE IACOCCA esete, aki a Chrysler Corporation elnöke lett a 80-as évek elején. A
Chrysler a General Motorsszal, a Forddal és a japánokkal vívott verseny során a csőd szélére jutott,
utat tévesztett. IACOCCA lecserélte munkatársai egy részét, de sikerét inkább annak köszönhette,
hogy meg tudta változtatni vezetőinek szemléletét. Sikerült rávennie őket, hogy felejtsék el a 60as és 70-es években követett stratégiákat, és helyette arra koncentráljanak, milyen új stratégia
viheti a céget sikerre a 80-as években. A gépkocsikat újratervezték, a marketingmunka megjavult,
a bérköltségeket leszorították, a termelékenység és a minőség javult, kormányzati támogatást is
sikerült szerezni. A Chrysler felépült. [THOMPSON 1997]
A stratégiai vezérnek
• irányítani kell a szervezetet. A felvázolt hosszú távú célokat, stratégiákat meg kell értetni, és el kell
tudni fogadtatni azokkal a menedzserekkel, akik meg fogják azokat valósítani.
• A stratégiai vezér határozza meg azt a szervezeti struktúrát, amely a legjobban szolgálja a stratégia
megvalósítását.
• A harmadik fontos felelőssége egy olyan kommunikációs rendszer létrehozása, amely egyrészt a
szervezet menedzsereinél kialakítja a stratégiai tudatosságot, másrészt informálja őket az aktuális
stratégiai változásokról.
• További feladat a szervezeti kultúra alakítása (az emberek hozzáállása, viselkedése,
felelősségvállalás, kockázatviselés, kreativitás, innováció, vezetési stílus stb.).

d) További modellek
A könyv további részében sor a kerül a stratégiai menedzsment koncepció részletes kifejtésére. Ennek
keretéül HAX és MAJLUF [1984] modelljét választottuk, melynek összefoglalását és részletesebb
kifejtését a későbbiekre hagytuk (l. Stratégiai menedzsment kötet, 6. fejezet). Elöljáróban annyit,
hogy ez a modell három blokkban ragadja meg a stratégiai menedzsment lényegét: az adminisztratív
rendszerek (benne a stratégiai tervezés), a szervezet és a vállalati kultúra képezik a vázát. Ez a modell
a stratégiai menedzsment struktúrájára koncentrál.
Ugyancsak ott mutatjuk be – a szerző kidolgozásában – a stratégiai irányításnak egy
rendszerszemléleten alapuló modelljét is, amely az irányítás kibernetikai felfogására épül. Ez a modell
az irányítás folyamatjellegére helyezi a hangsúlyt, és szerves egységbe kapcsolja a vízió, a célkitűzés,
a vállalati politikák megalkotását az irányítás stratégiai, taktikai és operatív szintjeivel, beleértve a
szükséges visszacsatolásokat (l. uott). A stratégiaalkotás és -megvalósítás folyamatában kijelöli az
egyes üzleti tudományok helyét, szerepét. Terjedelmi korlátok miatt e helyütt e két modell részletesebb
összefoglalásától eltekintünk.
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1.7. ábra - A Hax–Majluf-modell

A stratégiai menedzsment kritikája
A stratégiai menedzsment sikerének titka, hogy végső soron konzisztensebb akciókat eredményez:
valamennyi szervezeti egység hasonló szándékkal azonos célokat követ, kisebb a széthúzás veszélye.
A folyamat sokszor hasznosabb az outputnál: a stratégiai menedzsment folyamatában való részvétel
olyan mentális forradalmat indíthat el a résztvevők fejében, ami legalább olyan jelentőségű, mint
az eredményül kapott stratégiai terv (környezetre figyelés, megelőző viselkedés, jövőcentrikus
gondolkodás). A folyamatba több vezetőt von be, csökkenti az ellenállást, nagyobb elkötelezettséget
alakít ki bennük a stratégia iránt.
A stratégiai menedzsment napjaink egyik legjobbnak tartott stratégiaalkotást és –megvalósítást segítő
koncepciója. Átfogó kritikai elemzésére még nem került sor – pedig ez esetben is nyilvánvaló,
hogy nem csodaszerrel állunk szemben, ez sem fog teljes körű megoldást hozni a globális verseny
kihívásaira. Egyszerűen arról van szó, hogy még nincs elég rálátásunk, ma még benne élünk
alkalmazásában, hibái és hátrányai ma még nem olyan szembeszökőek és jelentősek, hogy új utak
keresése égetően szükségessé válna. Ma még a megközelítés javításának, jobb megalapozásának,
a tapasztalatok értékelésének és hasznosításának korát éljük. Ahogy a környezeti változások
előrehaladnak, úgy válik szükségessé új utak felderítése, új megoldások és válaszok keresése.

Összefoglalás
A tervezés olyan tudományosan megalapozott eljárás, amely biztosítja a jelenlegi vállalkozások
jövőbeli sikerét, választ ad a környezet fenyegetéseire és lehetőségeire, segíti a vállalatnak a környezeti
mozgásokhoz való aktív vagy passzív alkalmazkodását. A tervezés rendezett keretet ad a stratégia
megalkotásához és végrehajtásához. A környezeti mozgásokra a vállalat döntésekkel reagál. Ezek a
stratégiai döntések a vállalati célok, a stratégiák, a stratégiai célok, az akciók kiválasztására irányulnak.
A döntéseket a tervezési rendszer foglalja keretbe, amely maga is a környezettel együtt változik.
A stratégiai tervezés és stratégiai menedzsment piaci környezetben, a hajdani informális tervezésből
fejlődött ki, hosszabb fejlődési folyamat eredményeként. Formális tervezésről akkor beszélünk,
ha a stratégia megalapozásához, a tervezési döntések előkészítéséhez tudományos diszciplínák
eredményeit is felhasználjuk, a folyamatot szabályozzuk, eredményét írásban is rögzítjük. A vállalati
méret és bonyolultság növekedése, valamint a változó, nagy kockázatot jelentő környezet teszi
szükségessé formalizált eszközök alkalmazását.
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Még e század elején is a vállalatoknál az informális tervezés volt a jellemző. A század
közepén a formális tervezés empirikus alapokról indult; elméletét később fogalmazták meg. Első
megnyilvánulása, a pénzügyi tervezés 40-50 évvel ezelőtt jelent meg; a vállalati folyamatok
bonyolultsága ekkor érte el azt a kritikus szintet, amely már módszertani segítséget kívánt a
vállalati irányítás megalapozásához. A piac ekkor még többé- kevésbé kiszámítható volt, a célok
középpontjában a rövidebb távú nyereség állt. A pénzügyi tervezés fontosságát később sem veszti el,
beépül az őt követő tervezési rendszerekbe is, elmélete és módszertana tovább fejlődik.
Az 50-es években a környezet technológiai változásai, a technika és technológia fejlődése
kényszerítették ki a tervezési rendszer továbbfejlesztését. Új piacok, növekedési kilátások, a verseny
mérsékelt élesedése, a marketing fokozódó szerepe, az erősödő társadalmi felelősség, a megváltozott
alkalmazotti mentalitás jellemzik ezt az időszakot. A hosszú távú tervezés veszi át a stratégia
készítésénél a főszerepet: ez az első átfogóbb, nagyobb kitekintésű tervezési rendszer. Az időhorizont
kitágul, a környezet jól prognosztizálható. A fő feladat a növekvő piacon minél nagyobb részesedés
kiharcolása – ennek eszköze a termelés felfuttatása, a költségek leszorítása. Tért hódítanak a
formalizált prognosztikai és termelésprogramozási módszerek.
A hosszú távú tervezést a 70-es években a stratégiai tervezés váltja fel. A környezet
kiszámíthatatlanabb lesz, a trendek megtörnek, a prognosztikai számítások nem alkalmazhatók. A piac
növekedése ekkorra lelassul, a verseny élesedik, előtérbe kerül a minőség, új problémaként lép fel a
környezetszennyezés. A vállalat kénytelen nagyobb felelősséggel viseltetni a társadalmi igényekkel
szemben. A jellegzetes vállalati reagálás a diverzifikáció, az üzleti szegmentáció. Új tervezési felfogás
alakul ki, amely ezekhez a megváltozott körülményekhez kíván alkalmazkodni.
A stratégiai tervezésnek nevezett stratégiaalkotási rendszerben a környezet, a szervezeti célok, a
stratégiák és akciók komplex, rendszerszemléletű kezelésére való törekvés a jellemző, de – ha kisebb
hangsúllyal is – megjelennek a megvalósítással kapcsolatos feladatok is. A „Design School” modellje
még a SWOT analízisre épül, míg ANSOFF modellje már egy bonyolult, sok lépésre lebontott
komplex folyamatot mutat be. A formalizálás teljes pompájában tündöklik, számos támogató technika
lép színre, a tervező apparátus fontossága megnő. Olyannyira, hogy háttérbe szorul a vezető szerepe is.
Kevés szerep jut az emberi tényezőnek, az intuíciónak, a kreativitásnak. Nagy hatású volt STEINER
modellje is. Azonban valamennyire jellemző, hogy a központi kérdésre – hogyan születik meg a sikert
biztosító stratégia – egyik modell sem válaszol. Részletes kifejtésre a LORANGE-modellt választjuk
mint adott környezeti körülmények között napjainkban is használható koncepciót és módszert.
A stratégiai tervezés ott és akkor szorult végképp háttérbe, ahol a környezeti változások sebessége
meghaladta a stratégiai tervezés ciklusidejét. A túlzott formalizálás rugalmatlanságot eredményezett,
a vezetés kiszorult a stratégiai tervezésből, a tervezés gyakran öncélúvá vált, a megvalósítás kérdéseit,
a kritikussá váló emberi tényezőt a rendszer nem tudta megfelelően kezelni. A legnagyobb problémát
az jelentette, hogy a vállalat nem tudta időben megfogalmazni válaszait a környezet kihívásaira.
A 80-as évek újabb radikális környezeti változásokat hoztak, a környezeti turbulencia erősödött
(élet-halál verseny, a szocialista világrendszer összeomlása, globalizáció). A versenyszféra jelentős
részében már nem volt idő az aprólékos stratégiai tervek kidolgozására. A stratégiai menedzsment
teljesebb rendszerszemléletű megközelítésben, a vezető stratégiaalkotási rangjának visszaállításával
keresi a választ a kihívásokra. A stratégia sikeréhez a megvalósítás, a vállalati kultúra, a szervezet
rugalmas alakítása is nélkülözhetetlenné válik. Mindez kevésbé formalizált, az emberi tényezőre
jobban alapozó stratégiaalkotási rendszert jelent. A katonai metafora mind teljesebben érvényesül,
az ott kidolgozott alapelvek átkerülnek az üzleti stratégiai csatatérre. A probléma rosszul strukturált
jellegét jobban figyelembe vevő puhább, összefüggő módszertani eszközök kerülnek előtérbe. A
kreatív egyéniség ismét hiánycikk lesz.
A RUE–HOLLAND-modell a kezdeti periódus koncepciójára példa. THOMPSON modellje a mai
problémák kezeléséhez közelebb áll. Könyvünk Stratégiai menedzsment című második kötetében
a rendszer kifejtését a HAX–MAJLUF-modellhez kötjük, de megismerünk egy, a kibernetikai
vállalatirányítás szemléletét tükröző modellt is.
Felmerülhet napjainkban is az egyes stratégiaalkotási módok alkalmazhatóságának kérdése, különös
tekintettel a mai gazdasági-társadalmi-technikai környezeti feltételekre. Mikor van létjogosultsága
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az informális tervezésnek, a stratégiai tervezésnek? Mikor elengedhetetlen a stratégiai menedzsment
koncepciójának alkalmazása? A kérdés megválaszolását három tényező alakulására vezethetjük
vissza:
• Mennyire turbulens és kiszámíthatatlan a környezet?
• Mennyire élet-halál kérdése a jó stratégia megtalálása és megvalósítása?
• Mennyire bonyolultak az adott vállalkozás belső folyamatai, struktúrája?
Az informális tervezés ma is az ideális megoldás, ha az alábbi feltételek együttesen fennállnak:
• Egyszerű, kiszámítható, előre jelezhető, viszonylag lassú környezeti változások esetében (stabil
állami megrendelés, jól számítható kereslet).
• Amennyiben a verseny mérsékelt, a hibás stratégia esetén nem fenyeget a csőd, a megsemmisülés
veszélye (szatellitcégek, a nagyok árnyékában, azok támogatásával működő vállalkozások).
• A vállalat belső folyamatai, struktúrája egyszerű, fejben áttekinthető, a szervezet „zsebből”
vezethető (kisvállalkozások).
Ilyen feltételek mellett az informális tervezésnek ma is van létjogosultsága. Amennyiben a fenti
paraméterek a skála ellenkező végén találhatók (ez többnyire a kompetitív szféra), a stratégiai
menedzsment adhatja a helyes megoldást, ha már ezekből 1-2 bekövetkezik:

1.8. ábra - Az egyes stratégiaalkotási módok létjogosultsága

• Turbulens, viharos gyorsasággal változó környezet (számítástechnika, szabadidőipar).
• Kiélezett, az ellenfél megsemmisítésére irányuló verseny (légi személyszállítás árháborúja).
• Bonyolult struktúrájú szervezet (modern, multinacionális mamutszervezetek).
A közbenső helyzetekben a stratégiai tervezésnek is van keresnivalója (nagy szolgáltató szervezetek,
felsőoktatási intézmények, közszolgálati intézmények, önkormányzatok):
• A környezet változása viszonylag lassú (vasúti személyszállítás).
• A verseny mérsékelt, a szereplők viszonyára a békésebb szövetség vagy monopólium megléte a
jellemző (energiaszolgáltató vállalatok, posta, MÁV).
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• A rendszer bonyolultsága formalizált megközelítést igényel (fenti iparágak).
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2. fejezet - A STRATÉGIAI TERVEZÉS
MODELLJE
Mi a stratégiai erőforrás?
Hogyan értelmezendő az adaptáció és integráció?
Melyek a stratégiai tervezés szintjei?
Milyen egyensúly alakuljon ki a divíziók, a vállalkozási területek között?
Honnan vonható el a stratégiai erőforrás?
Hová célszerű átirányítani a stratégiai erőforrásokat?
Hogyan javítható a divízió versenypozíciója?
Mely szegmensekre koncentrálja fejlesztését a divízió?
Milyen feladatok hárulnak a funkcionális egységekre?
Melyek a stratégiai tervezés fázisai?
Milyen célokat tűzzünk ki?
Milyen úton jutunk el a célokhoz?
Hogyan hajtsuk végre elképzeléseinket?
Hogyan halad a terv megvalósítása?
Hogyan ösztönözhető a stratégia megvalósítása?
Hogyan áll össze a stratégiai tervezés folyamatrendszere?
Hogyan értelmezhető a stratégiai tervezés koncepciója a divizionálistól eltérő szervezetekre?

Bevezetés
A stratégiai tervezés a vállalati irányítási rendszer része; mint ilyen, elsősorban a stratégiai fontosságú
döntések jobb megalapozását és hatékony végrehajtását szolgálja. Olyan elvi modellre van tehát
szükségünk, amely
• vezetésorientált,
• a tervezési folyamatot áttekinthetővé teszi,
• biztosítja az egyes vezetési szintek és vezetőik közötti hatékony kommunikációt
• lehetővé teszi a tervezésnél elengedhetetlen iterációk végrehajtását,
• figyelembe veszi a tervezési részterületek közötti kölcsönhatásokat.
A tervezési modellnek elő kell segítenie a vezetők közötti döntési konszenzus kialakítását. A stratégiai
tervezés modellje eléggé általános legyen, hogy az alapösszefüggések világosan felismerhetőek
legyenek. Ugyanakkor arra is lehetőséget kell nyújtania, hogy az alapösszefüggések megtartásával a
vállalatonként változó egyedi sajátosságokat is figyelembe lehessen venni: más szóval tegye lehetővé
a testreszabott vállalati stratégiai tervezési rendszer kialakítását.
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A stratégiai tervezési szakirodalom számos elméletet ismer, amelyek többé-kevésbé eltérő módon
közelítik a vázolt feladat megoldását. Ezek közül ebben a fejezetben részletesebben a PETER
LORANGE által kidolgozott elvi sémát tárgyaljuk mint olyant, amelyik a fenti követelményeknek
eleget tesz. Az 5. fejezetben azt mutatjuk be, hogy ezen elvi modellből kiindulva hogyan lehet
a stratégiai tervezés konkrét rendszerét kialakítani a vállalati sajátosságok, a konkrét környezeti
adottságok messzemenő figyelembevételével.
A LORANGE-modell bemutatásakor először a stratégiai tervezés szintjeit határozzuk meg, majd a
tervezési folyamat egyes fázisait tekintjük át, ezután pedig a kifejtettek összefoglalásaként a tervezés
információs folyamatábráját vázoljuk fel. A szóba jöhető vállalattípusok közül a divizionális felépítésű
vállalatot választottuk, elsősorban bemutatási célból. Mint látni fogjuk, ebből a típusból a többi
vállalati szervezeti típus tervezési modellje is viszonylag egyszerű módon levezethető.

Alapfogalmak
A stratégiai tervezés a vállalati vezetési rendszer szerves része: egy olyan eszköz a vállalati
vezetők kezében, amely elsősorban a stratégiai döntések meghozatalát és azok végrehajtásának
megvalósítását szolgálja. A stratégiai tervezésnek tehát a vállalaton belüli változásokat kell
meghatároznia és az innováció szolgálatában kell állnia.
Ha nem így lenne, a vállalati tervezés nem tölthetné be rendeltetését, még ha a formális
követelményeknek látszólag eleget is tesz. A formális terv, a gondos kidolgozás, a részletes
tervdokumentációk megléte önmagában még nem garancia a tervezés stratégiai jellegére: ez csak akkor
állítható egy tervről, ha valóban a stratégiai döntések állnak a középpontjában.
A stratégiai tervezés elvi modelljének felvázolása előtt szükségünk lesz a stratégiai tervezés
alapfogalmainak meghatározására, legfontosabb feladatainak körvonalazására. Ezek között az
alapfeladatok között szerepel a stratégiai célok meghatározása, az erőforrások elosztása, az adaptáció
és integráció helyes arányának megválasztása, az erős és gyenge pontok figyelembevételével történő
koordináció kérdése, a stratégiának megfelelő szervezeti-vezetési rendszer kialakítása és még néhány
egyéb fogalom tisztázása. Mivel ezek a fogalmak kulcsszerepet játszanak a később felépítendő elvi
modellünkben, célszerű ezek bemutatását még a modell felépítése előtt megtenni.

Stratégiai célok
A vállalat, mint gazdasági rendszer, meghatározott célokat követ. A vállalati vezetés feladata
ezen célok megfogalmazása, a megvalósításukhoz vezető út kijelölése, a végrehajtandó feladatok
megfogalmazása, végrehajtásuk nyomon követése. Ha a vállalati tevékenység nem a tervezett szerint
alakul (azaz a szervezet tevékenysége nem a kitűzött célok megvalósítása irányába mutat), akkor
az irányítási rendszernek be kell avatkoznia a vállalati rendszer működésébe. A hatékony vállalati
működéshez tehát elengedhetetlenül szükséges a vállalati célok pontos megfogalmazása. A vállalati
stratégiai tervezésnek is a vállalati célok megvalósulását kell elősegítenie.
Cél (objective): annak deklarálása, hogy egy bizonyos idő alatt mit kívánunk elérni. Jó stratégiát
csak világosan, egyértelműen meghatározott célokhoz dolgozhatunk ki.
Irányítási szempontból kívánatos és hasznos az elérendő szint számszerű meghatározása is. A vállalat
céljai az általánosítás különböző szintjein fogalmazhatók meg. Beszélhetünk:
• rövid távú (operatív), 1 év vagy rövidebb időtávú célokról,
• középtávú (taktikai), 1–3 évre szóló és
• hosszú távú (stratégiai) célokról (3 évnél hosszabb kitekintés).
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A legátfogóbb, legáltalánosabb célok a stratégiai célok, majd a célhierarchia alacsonyabb szintjein
a taktikai, végül pedig az operatív célok találhatók. Ezek közül a stratégiai célok jelentősége a
legnagyobb: meghatározó jellegűek mind a stratégiai döntések meghozatalánál, mind az alacsonyabb
szintű célok kitűzésénél.
A stratégiai célok kijelölése önmagában még nem elegendő. A vállalat adott pozíciójából kiindulva
meg kell határoznunk azt a jövőbeli állapotot is, amely realizálja a kitűzött célokat. Egy adott célt több
célállapot is realizálhat: más szóval egy adott célt több célállapot elérésével is megvalósítottnak lehet
tekinteni. A tervezés során arra célszerű törekednünk, hogy mind a stratégiai célokat, mind a hozzájuk
tartozó célállapotokat egyértelműen, pontosan, világosan határozzuk meg. Amennyiben lehetséges,
célszerű a célok, célállapotok kvantitatív megfogalmazására törekednünk.
Hiányos célmeghatározás

Jobb célkitűzés

A hazai piac jelentős tényezőjévé kívánunk válni

Három éven belül a hazai piacon 16%-os részesedést
kívánunk elérni

Minimalizáljuk költségeinket
Növeljük értékesítésünket

A következő évben az általános költségeket 10%-kal
csökkentjük

Javítjuk a munka minőségét

A naptári év végére 15%-kal növeljük eladásainkat

Maximalizáljuk nyereségünket

A selejtes termékek arányát fél éven belül 5% alá
szorítjuk

Javítani kívánjuk a munkafegyelmet

A jövő évben az adózás utáni nyereség haladja meg
a 300 millió Ft-ot
Év végére az igazolatlan hiányzást évi átlag 2 napra
csökkentjük
A tervezés során általánosabb és konkrétabb célokat különböztetünk meg. Ezek értelmezése az alábbi.
• Vállalati cél (objective): a vállalat által követendő irány, amely nagy vonalakban, részcélokra bontás
nélkül, határidők mellőzésével ad meg általános célt.
• Tervcél (goal): az általánosabb megfogalmazású vállalati cél konkrétabb, operatívabb
megfogalmazása, amely megadja, hogy egy jövőbeli időpontban a vállalat (szándékai szerint) hol
fog tartani.
A célok fogalmához szorosan hozzátartozik a hozzájuk rendelt kritérium fogalma is. A kritériumok
fogják a döntéshozót segíteni abban, hogy a célokkal összhangban lévő döntéseket hozzon.
Ezért a célok meghatározásával együtt célszerű elvégezni a később alkalmazandó kritériumok
megfogalmazását is. Ugyancsak a kritériumok teszik lehetővé a jövőben megvalósuló folyamatok
irányának majdani ellenőrzését, a teljesítmények minősítését a célok megközelítése szempontjából.

Az erõforrások elosztása
A stratégiai döntések megvalósítása szinte minden esetben a vállalati erőforrások
megváltoztatását, átrendezését igényli. Így például a vállalaton belüli fejlesztési hangsúlyok
áthelyeződhetnek egyik fejlesztési területről a másikra, vagy éppen egy újonnan alapított közös
vállalkozás lesz az erőforrás-elosztás új súlypontja.
Mint az a szakirodalomból ismeretes, a vállalati erőforrások különböző jellegűek lehetnek. Mint a
tervezésnél általában, a stratégiai tervezésnél is érvényes az az elv, hogy a tervezőnek csak a kritikus
erőforrásokkal kell foglalkoznia. A stratégiai tervezés szempontjából azonban célszerű néhány további
speciális megszorítást is tenni. A stratégiai tervezésnél ugyanis a figyelembe veendő legfontosabb
erőforrástípusok a következők:
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• Stratégiai alapok: azok az anyagi jellegű erőforrások, amelyek egyik működési területről
átvihetők egy másikra. Ilyenek például egy közös vállalkozásban keletkező vagy meglévő
pénzalapok, anyagok, gépek, termelőeszközök, amelyeket az alapító a vállalkozásból kivonhat, más
területen felhasználhat. Azok az alapok viszont, amelyek például egy sikeres közös vállalkozás
eredményeként képződnek, de az alapító résztulajdonos vállalat szabadon nem rendelkezhet velük
(azokat nem diszponálhatja át saját anyavállalatához), nem minősíthetők stratégiai alapoknak, így
a stratégiai tervezés nem is számolhat velük.
• Vezetői felkészültség: a stratégiai célok megvalósítása szempontjából a jól képzett vállalati
irányítók szerepe kritikus lehet. Gyakori, hogy a vállalatok a tervezés során a hangsúlyt az anyagi
erőforrásokra helyezik és ezzel a kritikus emberi tényezővel nem foglalkoznak. Számításba vételük
a stratégiai tervezésben kulcsfontosságú. A fentiek értelmében azonban valamely vezetői erőforrás
is csak akkor minősíthető stratégiai erőforrásnak, ha az egyik működési területen felszabaduló
menedzser áthelyezhető egy másik területre, a kritikus vállalati szférába, felkészültsége ott is
hasznosítható. Abban az esetben, ha a vállalat rendelkezik céljai megvalósításához elegendő számú
és felkészültségű irányítóval, a vezetői felkészültséget felesleges a stratégiai erőforrások között
számításba venni.
• Technológiai know-how: szintén a potenciálisan stratégiai jelentőségű erőforrások közé tartozik. A
vállalat technológiai felkészültségét mutatja egy bizonyos termékkel vagy technológiai folyamattal
kapcsolatban. Ez az adottság a stratégiai irányok megválasztásánál kap majd különös jelentőséget.
• Egyedi esetekben, egy adott vállalat konkrét helyzetéből adódóan más erőforrások is a stratégiai
erőforrás rangjára emelkedhetnek. Ilyenek lehetnek például a földrajzi elhelyezésből adódó előnyök,
a szakmai területeken kialakított előnyös személyi kapcsolatok, egy adott területen bőségesen
rendelkezésre álló termelőkapacitás, speciális képzettségű munkaerő, felhasználható energia,
amennyiben ezek a vállalat más működési területére is átirányíthatók. A felsoroltak sem tekinthetők
azonban stratégiai erőforrásoknak, amennyiben nem vihetők át más működési területre, vagy nem
értékesíthetők.
A stratégiai tervezés egyedi és testreszabott jellegéből következik, hogy mindig az adott vállalat
sajátosságainak elemzése alapján állapítható meg, hogy mely erőforrások emelkednek a stratégiai
erőforrások rangjára, amelyek allokációja azután a stratégiai tervezés egyik kiemelt feladata lesz. Az
erőforrás-allokáció eredménye egyben a stratégiai tervezés egyik fontos outputja is lesz.1

Adaptáció, integráció
Stabil vagy lassan változó környezetben a tervező a vállalat jövőbeli akcióit a környezet biztosabb
ismeretére alapozhatja. Számos prognosztikai módszert ismerünk, amelyek a tartós tendenciák
előrejelzését nagy biztonsággal elvégzik. A vállalati környezet ekkor többé-kevésbé ismertnek
tételezhető. A tervezésben ekkor gyakori a múltbeli események jövőbe való kivetítése (például az
értékesítés évi 3%-os növelése a múltban elért növekedésre alapozva). A tervező gondolkodása a
múlthoz kötődik.
A stratégiai tervezésre a dinamikusan változó környezetben van szükségünk: a stratégiai tervezést
éppen a gyorsan és radikálisan változó környezethez való alkalmazkodás igénye hozta létre. A
változások trendje ekkor nem, vagy csak rövidebb időszakra prognosztizálható. A stratégiai tervező
figyelmét a környezet által nyújtott lehetőségek időben történő felismerésére és kiaknázására, valamint
a vállalati környezetből várható fenyegetések tudatosítására és azok kivédésére kell fordítani. Az ilyen
típusú kifelé tekintő vizsgálódás döntő jelentőségű abból a szempontból, hogy megtalálja-e a vállalat
a számára legkedvezőbb stratégiai irányt, és erőforrásait képes-e oly módon felhasználni, hogy azok
a legjobb megtérülést biztosítsák számára.
A környezeti változásokhoz való alkalmazkodásnak két alaptípusát különböztetjük meg: az adaptív
és az integratív alkalmazkodást. Mindkettő más-más jellegű nyomás hatására lép fel és eltérő jellegű
válaszstratégiákat követel meg.
1

Figyelemre méltó Grant megközelítése, aki versenyelõny-elméletét az erõforrásokra alapozza. [GRANT 1991]
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a) Adaptáció
Adaptivitás alatt a környezeti lehetőségekhez és fenyegetésekhez való alkalmazkodást értjük.
Adaptív nyomás a környezet fokozottabb figyelemmel kísérésére, elemzésére, a lehetőségek és
fenyegetések felkutatására irányuló késztetés.
Az adaptációs nyomás megnyilvánulási formái változatosak lehetnek. Így például
• a meglévő vállalkozáson belüli vállalati pozíció javítása (módosított vagy új termék kifejlesztése,
új piac meghódítása);
• új vállalkozás indítása, diverzifikáció.
A vállalattal szembeni adaptációs nyomás alatt azt értjük, hogy mennyire kényszerül rá a vállalat az új
lehetőségek felkutatására. A környezet megismerésére fordítandó erőfeszítések volumene különböző
lehet. Egyes iparágak bőséggel ontják a lehetőségeket anélkül, hogy a vállalatnak különösebb
erőfeszítéseket kellene tenni azok felderítésére. Ilyen terület például az erősen specializált elektronikai
ipar, ahol a vállalati erőket a gyorsan növekvő igények következtében explicite megjelenő lehetőségek
kihasználására kell fordítani. Itt az adaptációs nyomás alacsony, kevesebb energiát kell fordítani
maguknak a lehetőségeknek a felkutatására, hiszen azok szinte kínálják magukat. Hasonló a helyzet
akkor is, ha a vállalat korábbi intenzív fejlesztési tevékenységének eredményeként több új termékkel
rendelkezik, mint amennyit gyártásba tud venni. Ez utóbbi helyzet egy intenzív adaptációs szakasz
után következhet be.
A forráshiány az adaptáció ellen hat. A vállalat gyenge gazdasági pozíciója adott esetben lehetetlenné
teszi a vállalati tevékenység bővítését, a környezeti lehetőségekhez való alkalmazkodást. A vállalat
számára helyzetének konszolidálása lesz a fontosabb feladat, az adaptáció háttérbe szorul: nem képes
kihasználni a mutatkozó lehetőségeket. Az adaptációs nyomás tehát az időben is változik: függvénye
a vállalati életgörbén elfoglalt pillanatnyi pozíciónak.

b) Integráció
Az integráció a belső tényezőkre, a racionálisabb belső működésre fordítja a figyelmet: a
szervezet funkcióinak olajozottabb, összehangoltabb működésével hatékonyabb működést valósít
meg; az erős és gyenge pontok összehangolásával igyekszik jobban illeszkedni a környezeti
követelményekhez.
Integrációra akkor van pl. szükség, amikor a vállalat pénzügyi helyzete megrendül. Ekkor nincs olyan
szabad erőforrás, amellyel új környezeti akciók indíthatók: új termék piacra dobása, új fejlesztések
indítása, terjeszkedés stb. A súlyos pénzügyi problémák gyors eredményeket követelnek meg, hogy
az egyensúly helyreálljon. Tipikus reagálás ekkor a belső racionalizálás, létszámleépítés, egységek
eladása stb.
Integrációra, a belső működés javítására a környezet felé forduláskor is szükség lehet. A környezetben
felismerhető lehetőségek és fenyegetések alapján a vállalatnak valamilyen fejlődési irányt kell
választania, ha alkalmazkodni akar. A választásnál viszont messzemenően figyelembe kell venni
a vállalat erős és gyenge pontjait: összhangot kell teremteni egyrészt a környezeti lehetőségek
és fenyegetések, valamint a vállalati erős és gyenge pontok között. Stratégiáját az erős pontokra
célszerű alapozni, gyenge pontjait pedig meg kell erősíteni, hogy ellen tudjon állni a környezeti
fenyegetéseknek, ki tudja használni a kínálkozó lehetőségeket. A tervezés integrációs funkciója
biztosítja számunkra, hogy végül is ez az összhang kialakuljon.

c) Az adaptáció és integráció kapcsolata
Az adaptáció és az integráció között szoros összefüggés figyelhető meg, egymást kölcsönösen
kiegészítik. Csak együttes alkalmazásuk segíti a stratégiai döntéshozatalt.
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Amíg
• az adaptív megközelítés a vállalat számára a Hová megyünk? kérdésre keresi a választ, addig
• az integratív törekvések a Hogyan jutunk el oda? kérdéssel jellemezhetők.
Kapcsolatuk tipikus formái a következők:
• Erős hangsúly van mind az adaptív, mind az integratív megközelítésen. Egy nagy, mozgékony
profilú, diverzifikált multinacionális szervezet például nagyobb figyelmet kell, hogy fordítson az
adaptív megközelítésre, mint az a vállalat, amelyik kevesebb számú és érettebb szakaszban lévő
üzletággal működik.
• Az integratív megközelítést illetően is az elsőként említett vállalatnak kell nagyobb hangsúlyt
helyezni az integrációra, hogy a funkciók olajozottabb működése, a vállalati erős és gyenge pontok
jó kihasználása lehetővé tegye számára a környezethez való eredményesebb alkalmazkodást.
• Az integratív hangsúly az erősebb, amennyiben a vállalat egy kiforrott termékkel, meghódított
piacon tevékenykedik, ahol az aratás, az eredmények betakarítása a fő stratégia.
• Az adaptáció nagyobb hangsúlyt kaphat, ha a korábbi időszakokban a vállalati akkumuláció sikeres
volt. Ezzel szemben
• Az integráció kerül előtérbe abban az esetben, ha sorozatos üzleti balsikerek következtében a
vállalatnál szűkös pénzügyi helyzet áll elő.
A kétféle megközelítés tehát azonos vagy eltérő súlyozással egyaránt jelen lehet: azonos súlyúak
lehetnek, vagy az egyik nagyobb szerepet kap, mint a másik. Ezekre a későbbiekben látunk példát. Az
adaptáció és az integráció szerepe a vállalati tervezésen belül időben is változhat, mégpedig a piaci
változások gyorsulásával és lassulásával, valamint a vállalatnak az életgörbén elfoglalt pozíciójával
összhangban.
Az Ikarus valamikor egyeduralkodó volt a (volt) szovjet piacon: 1959 és 1994 között 140
ezer buszt szállított. A vállalat a biztos piac tudatában élt, fejlesztései meg sem közelítették a
nyugati gyártók eredményeit. Az adaptációs stratégia hiánya miatt (a cég nem érezte szükségét a
világszínvonalhoz való felzárkózásnak) a Szovjetunió összeomlása, a monopolhelyzet megszűnése
után az Ikarus mindinkább teret vesztett versenytársaival szemben. Az első kiírt 1072 db-os
tenderből a Mercedes 904-et, az Ikarus mindössze 168-at szállíthatott. A második – 460 db-os –
tender már kizárólagos Mercedes-győzelmet hozott, 1997 végén pedig az olasz Breda halászott el
egy 1000 db-os szállítmányt az Ikarus elől. A cégnek ekkor még 24 ezer busza közlekedett az orosz
utakon.
Magyar állami hitelgaranciákkal, kezességvállalással 1997-re még sikerült „meglódítani” az
értékesítést (közel 2000 db buszra futott fel), ennek 60%-a ment a FÁK országok piacaira. A 11,5
milliárd Ft jegyzett tőkéjű társaság többségi – 53,9%-os – részvénycsomagját 1998 márciusában
vásárolta meg a Széles Gábor vezette befektető csoport. A korábban beharangozott tőkeerős,
nemzetközi társaságokat, bankokat tömörítő „szuperkonzorcium” helyett azonban csak egy
500 mFt tőkéjű hazai céget és néhány magánbefektetőként fellépő vezetőt sikerült mozgósítani.
Adaptív, az igényesebb piacok követelményeire figyelő stratégia kidolgozására most sem került
sor. Bár kezdetben a 60%-os orosz piaci részarányt 30%-ra ígérték csökkenteni, ismét az orosz
piacra való visszatérés lett a stratégia központja (az évtizedeken át követett stratégia folytatása a
megújulás helyett). Mindezt állami hitelgarancia-vállalások tették lehetővé.
A Távol-Keletről kiinduló pénzügyi válság 1998 végén Oroszországot is elérte. A
fizetésképtelenné vált orosz piac egyik legnagyobb magyar kárvallottja az Ikarus lett, amely a
korábban bővebben csordogáló állami források elapadásával csődveszélybe került. A megújulásra,
adaptációra képtelen cég a többi volt szocialista ország piacán is tért vesztett. Az 1949 és 1996
között a zömében NDK-nak eladott buszból már csak 324 fut; Lengyelország (ahol 1995-ben a
46

A STRATÉGIAI
TERVEZÉS MODELLJE
városi buszok 95%-a még Ikarus volt) MAN és Neoplan összeszerelő üzemet alapított, a prágai
közlekedési vállalat utoljára 1990-ben vásárolt magyar buszt stb.
A csőd szélén álló vállalatnak külső segítség nélkül nincs lehetősége adaptív stratégiát alkotni
és megvalósítani. 1998 végére a cég 9-10 milliárd Ft veszteséget halmozott fel. Nincs stratégia a
profilváltásra: a túlméretezett kapacitások csökkentésére (a rendszerváltás előtt az évi termelés
10 ezer db volt), a teherautó-részegységek és a személygépkocsi gyártásához szükséges
beruházásokra, piaci elképzelésekre. A pénzügyi egyensúly megteremtése céljából integratív
lépések szükségesek, a belső funkciók működésének javítása a lehetséges lépés: napirendre került
a létszámleépítés, egyes üzemek bezárása, leválasztása vagy értékesítése, lobbizás az újabb állami
támogatás, hitelgarancia megszerzéséért, a fizetési feltételek felpuhításáért. [HVG]

A vezetési rendszer szerepe
A vállalati stratégiai tervezési rendszer további fontos feladata, hogy hozzájáruljon a vezetési
rendszer tökéletesítéséhez. A tervezés szoros kapcsolatban áll a vállalati irányítási rendszerrel,
annak egyik legfontosabb alapfunkcióját valósítja meg. Ugyanakkor visszahatás is jelentkezik: a
helyesen kialakított tervezési rendszer közvetett módon hozzájárul a vezetési rendszer javításához. A
visszahatás főbb vonásai a következők:
• a stratégiai terv kidolgozása, majd megvitatása rákényszeríti a vezetőket, hogy a stratégia
kialakítását rendszerezett formában, explicit és komplex módon végezzék el;
• a stratégiai terv a későbbi teljesítmények méréséhez adja meg az alapot: segítségével lemérhető a
stratégiai célok megvalósítása felé való haladás iránya, mértéke, üteme;
• a tervezés egyben öntanuló, önjavító folyamat is: a folyamatosan szerzett döntési tapasztalatok
révén a vezetők tudásszintje nő, a tervezés keretében fokozatosan jobb döntések születnek, a
stratégiai irányok, célok, döntések fokozatos finomítások révén alakulnak ki;
• a tervezési rendszer elősegíti egy professzionálisabb vezetési rendszer kialakítását: a stratégiai
gondolkodást mind szélesebb vezetői körben terjeszti el, egyben tapasztalatcserére is lehetőséget
ad, meggyorsítja a más szakterületről vagy kívülről hozott vezetők beilleszkedését.

Néhány további fogalom
A divizionális szervezet létrehozására jó példa egy hazai porcelángyár, ahol az egyes divíziók számára
• közösek az alapanyagok,
• hasonlóak a technológiai és termelési folyamatok (nyersgyártás – zsengélés – mázolás – égetés),
• ugyanakkor a termékek és azok piacai alapvetően különböznek egymástól.
A cég vezetősége a kilencvenes évek közepén az addigi funkcionális szervezet átalakítása mellett
döntött, és az alábbi három termelő divíziót hozta létre:
A) Műszaki Porcelán Divízió: elektromos (távvezeték-) szigetelők
B) Pirogránit Divízió: külső és belső épületdíszétő- és burkolóelemek, kályhák
C) Edény–Dísztárgy Divízió: a háztartásokban és a vendéglátásban egyaránt használatos
porcelánedények, valamint különböző funkciójú és technikájú dísztárgyak
Az első két divízió esetében az üzletágak egyben stratégiai üzletegységnek is tekinthetők: elkülönült
piaccal, jól azonosítható versenytársakkal rendelkeznek. Részletezve:
Műszaki Porcelán Divízió

Pirogránit Divízió
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• Nagyfeszültségű függőszigetelő

• Pirogránit burkolólap

• Állószigetelő

• Pirogránit tetőcserép

• Átvezető szigetelő

• épületdíszítő idomok

• Támszigetelő

• Pirogránit dísztárgy

• Trafó átvezető szigetelő

• Kályha, kandalló

Az Edény–Dísztárgy Divízióban a termékek darabszáma több ezer: a piaci szegmentációnak, az
értékesítési csatornáknak, a termelési kultúrának (egyedi, ill. tömegtermelés) leginkább megfelelő
üzletágak és üzletelemek definiálása már bonyolultabb. A 2.1. ábra a termékcsoportok tagozódását
szemlélteti.

2.1. ábra - Egy porcelángyár termékcsoportonkénti tagozódása

Ennyire soktényezős termékstruktúra esetében a menedzsment folyamatos feladata, hogy a
feltételezett legjobb működés irányában alakítsa a divíziók, üzletágak, üzletelemek struktúráját, mint
ahogy ez a példában szereplő porcelángyárban három év tapasztalata után meg is történt.
Elsőként a divizionális szervezetről szólunk néhány szót. Az elvi modell felépítésénél a kiindulási
alapul szolgáló, divizionális vállalat több, egymástól viszonylag független üzletágban érdekelt,
melyek mindegyikének élén saját, viszonylag függetlenül tevékenykedő vezetőség áll (division
management). A divíziókon belül különböző funkciókat ellátó részlegek, osztályok, főosztályok
stb. működnek (marketing, fejlesztés, gyártás, értékesítés és így tovább). A divíziók felett vállalati
központi irányító szervet találunk, amely a divíziók tevékenységének összehangolásával igyekszik
az optimális vállalati működést kialakítani. Bár a stratégiai tervezés modelljének bemutatása a
divizionális szervezetre irányul, az így kialakított modellből az egyszerűbb vállalati szervezetekre
is levonhatók következtetések, megállapításaink más szervezettípusokra is kiterjeszthetők. Ezeket a
kitekintéseket (ha röviden is) a későbbiekben fogjuk elvégezni.
A divizionális szervezet fontosabb egységeit a 2.2. ábra foglalja össze.
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2.2. ábra - A divizionális szervezet egységei

A divízión bel̈uli egységek az alábbiak.

a) Üzletág
Az üzletág a stratégiai tervezés nagyobb, aggregált egysége. Több, egymással rokonvagy kapcsolódó
tevékenységet folytató elemi üzleti egységet (T/PE) foglal magába. Fontos ismérve, hogy a vállalattól
elszakítva is képes lenne megállni a lábán (funkciók viszonylag teljesebb köre, viszonylagos
döntési szabadság, nyereségközpont-jelleg, piaci orientáció). Szinonimaként használjuk az üzletcsalád
(business family), stratégiai központ (strategic center) fogalmával. Tervezési szempontból nem
követelmény, hogy szervezetileg is önálló egység legyen. A divíziót egy vagy több üzletcsalád
alkothatja.

b) Üzletelem (termék/piaci egység)
Az üzletelem vagy termék/piaci egység (T/PE, ill. angolul SBU=strategic business unit) által
előállított termék (szolgáltatás) egyértelműen azonosítható piacon jelenik meg, versenytársai jól
meghatározhatók. Funkcionálisan nem önellátó, az eggyel magasabb szervezeti szint (a termékcsalád
vagy a divízió) elégíti ki funkcionális szükségleteit – a termelési, a marketing, a humán erőforrással
kapcsolatos feladatokat nem feltétlenül ezen a szinten látják el. Gazdaságilag tehát nem önálló, a
vállalatról egyszerű módon nem választható le.
Az SBU (strategic business unit) a vállalati szervezeten belül egy olyan egység, amelynek termékei
és szolgáltatásai más SBU-któl elkülöníthető piacra irányulnak. Ezen a szinten a stratégiai döntés
arra irányul, hogy miként lehet a fogyasztó igényeit a lehető legjobban kielégíteni, a szervezet
számára versenyelőnyt biztosítani. Ezért rendkívül fontos, hogy világos képünk legyen a fogyasztó
igényeiről és az adott SBU versenytársairól. [JOHNSON 1997, 11. o.]
A termék/piaci egység (T/PE) fogalmát a továbbiakban szinonimaként használjuk a stratégiai üzleti
egység (SBU: strategic business unit), az üzletelem (business element), a vállalkozás (business)
fogalmával: ezek a stratégiai tervezés építőkövei. Itt sem követelmény, hogy önálló szervezeti
egységként jelenjen meg, de tervezési szempontból mindenképpen külön kezelendő.
Egy nagyobb vállalat divíziója festékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A festékeket
különböző ipari szegmensekbe, egyedi megrendelőknek közvetlenül is szállítja: ezek a piaci
szegmensek jellegükben különböznek egymástól. Pl. egy autógyár által felhasznált festékek
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különböznek egy építőipari cég által felhasznált festékektől, amellett az egyes szegmensekben
mások a versenytársak.
Megint más jellegű piacot és más versenytársakat jelent a háztartási festékfelhasználás, ahová a cég
viszonteladókon keresztül értékesít. Ezek között is lehetnek nagyáruházláncok, akik közvetlenül
a gyártótól vásárolnak és kiskereskedők, akik elosztó vállalatokon keresztül szerzik be a cég
termékeit. Belátható, hogy mindez több termék/piaci egységet T/PE-t, ill. SBU-t jelenthet. Minden
ilyen eltérő jellegű piaci szegmens, ahol más termék, más feltételek között más versenytárssal áll
szemben, egyedi versenystratégiát követel meg.

A stratégiai tervezés szintjei
A stratégiai tervezés elvi modelljének felépítése a feladatunk, melyet két dimenzióban közelítünk:
az egyik dimenziót a vezetési szintek, a másikat a tervezési folyamat fázisai alkotják. Ebben a
mátrixban helyezzük el a stratégiai tervezés folyamatrendszerét, amit a 2.7. ábra mutat majd be.
Először azonban a rendszer elemeit tekintjük át: a tervezési szintek vizsgálatát a jelen fejezetben
végezzük el. Ezt követően a tervezési fázisok sajátosságait tárjuk fel, míg végül eljutunk a komplex
rendszer bemutatásához. Lássuk tehát először a tervezési szintek kérdését.
A divizionális vállalati modell rövid összefoglalásából is látható, hogy ebben az esetben három,
egymástól jellegében különböző vezetési szintről van szó:
• a vállalati szintű vezetés,
• a divizionális vezetés, és végül
• a divízión belüli funkcionális részlegek vezetési szintje.
Belátható, hogy a stratégiai tervezés feladatai mindhárom vezetési lépcsőben különbözőek.
Mindhárom szint sajátos helyzetének megfelelő stratégiai feladatok megoldása előtt áll, ezek a
feladatok egymástól jellegükben is különböznek. Az egyes szintek stratégiai döntései tehát más-más
stratégiai változók ismeretét és kezelését igénylik, a stratégiai tervezési munka hangsúlyai is máshol
jelennek meg. Mindez eltérő módszertani megközelítést is igényel.
A fentiek előrebocsátása után a következőkben vegyük szemügyre az egyes vezetési szinteket és
határozzuk meg az előttük álló stratégiai feladatokat.

Vállalati szint
A vállalati szint stratégiai tervezési feladata kiegyensúlyozott stratégia kidolgozása az egyes vállalati
divíziók számára. Itt mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, mikor is tekinthető kiegyensúlyozottnak a
vállalati stratégia. Ezt a jelzőt a stratégia akkor érdemli ki, ha
• összhangot teremt a hosszabb és rövidebb távú profitlehetőségek között,
• több lábon állást irányoz elő (amennyiben ez szükséges),
• a gazdasági-politikai kockázatot elfogadható mértékűvé mérsékli.
A vállalati szint egyik fontos feladata a különböző vállalkozások, üzletágak közötti stratégiai
erőforrás-áramlás szabályozása a vállalati szintű hatékonyság javítása céljából. A vállalati központ
ezen funkció gyakorlására tulajdonosi minősége révén jogosult. A vállalati portfólió fogalma is
ehhez a funkcióhoz kötődik: a portfólió arra ad választ, hogy miként megy végbe a rendelkezésre
álló erőforrások elosztása a különféle belső és külső felhasználási, befektetési lehetőségek között.
A stratégiai tervezésnek ezt a szakaszát néhány tipikus kérdéssel jellemezhetjük, amelyekre most kell
a helyes választ megfogalmaznunk. Ezek az alábbiak:
• Milyen egyensúly alakuljon ki az egyes divíziók vállalkozási területei között?
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• Mely vállalkozástól és milyen mértékben vonható el a többletként képződő stratégiai erőforrás?
• Mely vállalkozásokhoz célszerű átirányítani az ily módon szabaddá tett erőforrásokat a vállalati
portfólió javítása céljából?
A vállalati szintű portfólió2 kialakítása bonyolult feladat. Ismernünk kell az egyes vállalkozások
közötti kölcsönhatásokat, az egységek életgörbéjét, a környezetükkel való kapcsolatuk jellegét,
versenypozíciójukat é.í.t. Mindemellett szükségünk van a vállalati portfólió kockázatának ismeretére.
Mindezek körültekintő és részletes elemzéseket igényelnek, amelyek részleteire a későbbiekben (a 4.
fejezetben) még visszatérünk.

A divíziók szintje
A divíziók szintjén a stratégiai tervezési feladat a vállalati szinttől eltérő formában jelenik meg.
Mivel a vállalati vezetés az egyes üzletágakhoz delegálta az egyes vállalkozások működtetésével
kapcsolatos felelősséget, így a divíziók szintjén elsősorban arra a kérdésre kell választ adni, hogy
mi garantálja az adott konkrét ágazat sikeres működését, hogyan kell cselekedni egy meghatározott
versenyhelyzetben. Más szóval, itt most egy egyedileg meghatározott üzletág konkrét stratégiájának
kidolgozása az elsődleges feladat.
A divízió szintjén mások lesznek azok a stratégiai változók is, amelyekre a stratégiai tervezés irányul.
Olyan kérdésekre kell választ adni, mint például:
• Hogyan javítható a divízió egészének saját versenypozíciója?
• Üzleti tevékenységének mely szegmenseire célszerű a jövőbeli fejlesztéseket koncentrálnia?
• Hogyan fejleszthetők ki olyan tevékenységek, amelyek legjobban illeszkednek a meglevőkhöz?
A helyzetet bonyolítja, hogy egy-egy divízió egynél több termékkel, termékcsoporttal is rendelkezhet,
egynél több piacon jelenhet meg. A stratégiai tervezés elemei az előzőekben már említett üzletelemek
(egy viszonylag homogén termékkel vagy piaccal kapcsolatos üzleti vállalkozások) és az üzletágak
(egy adott divízión belül működtetett, egymáshoz jellegében közel álló üzletelemek összessége).
Olyan vállalati egységet tekinthetünk üzletágnak, amely a vállalattól elszakítva is képes megállni a
lábán. Ez akkor áll fenn, ha többé-kevésbé kielégíti az alábbi kritériumokat:
• döntési szabadsága legyen a termék, szolgáltatás kifejlesztésében és kiválasztásában, a piac
megválasztásában, a szállítókkal, bedolgozókkal való szerződés megkötésében, a fejlesztési és
termelési kooperációk kialakításában;
• tevékenysége inkább külső piacra irányuljon, mint belső kooperációs termelési, szolgáltatási
igények kielégítésére;
• teljesítménye és eredményessége a vállalat többi részlegétől elkülönítve, jól mérhető legyen.
Stratégiai üzletág lehet például termékek egy csoportja, amely jól definiált versenytársakkal áll
szemben, azonos fogyasztói csoportot céloz meg, egymást helyettesítő termékekből áll stb. A
legerősebb követelményt az első kritérium fogalmazza meg: minimális döntési szabadság nélkül nem
beszélhetünk stratégiai üzleti egységről. Ez nem jelent automatikus leszakadást az anyavállalatról.
Függetlensége azonban abban is megnyilvánulhat, hogy a vállalati közös erőforrások igénybevételénél
is fennáll számára a választás lehetősége.
Mint azt a 2.2. ábrán láttuk, az üzletágon belül találjuk az üzletelemeket. Ezen üzletelemek
stratégiájának kidolgozása, a divízión belüli valamennyi egység együttes kezelése, összehangolása
2

Portfólió: eredeti jelentése papírlapok, rajzok tárolására szolgáló tartó. Az ̈uzleti életben egy

személy vagy egy vállalat beruházásainak összessége. A stratégiai tervezésben a cég vállalkozási struktúrájának elnevezésére is használjuk.
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hasonló megközelítést igényel, mint a vállalati szintű portfólió megtervezése. A hasonlóság azonban
csak formai, a különbségek lényegesek, itt ugyanis egészen más jellegű vizsgálatokról van szó:
• a vállalati portfólióelemzésben az egyes vizsgált elemek a különböző divíziókhoz tartozó üzletágak,
míg az egyes divíziók által készített portfóliók elemeit a divízión belül működő üzletelemek
alkotják. Ebből az következik, hogy amíg az egyes divíziók egymástól többé-kevésbé függetlenek
(a vállalat akár el is adhatja ezeket anélkül, hogy ez a többi üzletág tevékenységét jelentősebben
befolyásolná), addig a divízión belüli üzletelemek között sokkal erősebb kölcsönhatás figyelhető
meg;
• az egyes – ugyanazon divízión belüli – üzletelemek rendszerint egy közös funkcionális szervezet
támogatását élvezik. Így egy-egy üzletelemegység bezárása közvetlenül érinti ezen funkcionális
egységek működését, kapacitásainak kihasználását stb.;
• az egyes portfólióelemek más típusú vezetők irányítása alá tartoznak vállalati szinten, mint a
divízió szintjén. A vállalati szinten egy-egy szervezeti egységet (divíziót) teljes hatáskörű és
döntési kompetenciájú vezető képvisel (general manager); a szervezeti piramisban lefelé haladva
az utolsó olyan szint, ahol a döntési kompetencia még viszonylag teljes körű, a divízió szintje.
Ennek vezetője lefelé már funkcionális vezetőkkel, termék/piac menedzserekkel áll kapcsolatban,
akiknek stratégiai áttekintése és felelőssége korlátozottabb, kompetenciájuk egy-egy részterületre
korlátozódik. Mindebből következik, hogy a divizionális portfólió analitikailag is más technikájú
kezelést igényel, mint a vállalati szintű (később erre a kérdésre is visszatérünk).

Funkcionális szint
A vállalati és a divizionális vezetési szint után a harmadik olyan szint, ahol stratégiai feladatok még
megjelennek, a divízión belüli funkcionális vezetés szintje. Az itt működő funkcionális vezetők
feladata, hogy a hatáskörükbe tartozó stratégiai változók értékének helyes beállításával segítsék elő
a divízión belül működtetett üzleti vállalkozások sikerét. Ezen a funkcionális területen a stratégiai
siker kulcsa a különböző funkcionális szervek közötti széles körű együttműködés és a koordináció
megteremtése. Az elszigetelten kidolgozott funkcionális stratégiai tervek megvalósítása ugyanis
nem sok sikerrel kecsegtet.
A divízión belüli funkcionális vezetés szintjén ezért szükség van a funkciók közötti kölcsönhatások
megtervezésére is. Az interfunkcionális jellegű stratégiai programokra vár ez a koordinációs feladat.
A funkcionális szinten készített stratégiai tervek csak ezen interfunkcionális stratégiai programok
részeként, azokkal összehangolt kidolgozásban lehetnek életképesek.

Divizionálistól eltérő szervezetek
A stratégiai tervezés három szintje egy hierarchikus felépítésű tervezési rendszert alkot, amelyben
általában a felső szintek a meghatározó jellegűek. Bár a definiált szintek divizionális felépítésű
vállalatra vonatkoztak, a most elmondottak a vállalati tervezés szempontjából általános érvényűnek
tekinthetők. Ebből a sémából ugyanis viszonylag egyszerűen, logikai úton levezethetők az ettől eltérő
szervezeti felépítésű vállalatokra vonatkozó következtetések is.
Azon vállalatoknál, amelyeknél több üzletág van ugyan, de még nem jött létre a divizionális szervezet,
a hierarchikus lépcsők közül a legfelső hiányzik. Hasonló a helyzet azoknál a vállalatoknál is,
amelyeknél csak egy domináns üzletág létezik. Az imént vázolt rendszerből csak a két alsó szint
funkcionál: a divíziónál leírt lépcső, valamint a funkcionális szint. A tervezési rendszerből tehát
hiányzik az előzőekben leírt vállalati szintű portfóliótervezés; ezúttal a divíziónál tárgyalt tervezési
feladattal teljesen megegyező szituációval van dolgunk. Ebbe a kategóriába tartozik a hazai közepes
méretű vállalatok többsége és szinte valamennyi kisvállalat. Ennek a vállalati típusnak a tervezési
feladatai tehát minden nehézség nélkül származtathatók a (későbbiekben még részletesen tárgyalandó)
elvi modellből.
A külföldre telepített vállalkozás esetén is felmerülhet a kérdés, hogy az előzőekben tárgyalt
háromszintű tervezési modellben ez a dimenzió nem jelenti-e egy újabb lépcső beiktatását. Mint látni
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fogjuk, az esetek többségében erre nincs szükség, a háromszintű tervezési modell ezt a variációt is
képes kezelni. A lehetséges megoldások a következők:
• ha a külföldi tevékenység egy hazai divízió tervébe beilleszthető, akkor nincs szükség külön
tervezési lépcső beiktatására, így ez a tevékenység is a vállalati felső szintű érdekek szempontjából
az adott divízióval együtt értékelődik;
• ha nem illeszthető be egy hazai divízió tevékenységébe, de önállóan megáll a lábán, akkor külön
divízióként kezelendő.
Multinacionális vállalatok esetén a kérdés valamivel árnyaltabban jelentkezik, de újabb tervezési szint
beiktatására ezúttal sincs szükség.

A tervezési folyamat fázisai
A vállalati stratégiai tervezés folyamán a tervezőnek sokrétű feladatokat kell megoldania. Modellünk
a stratégiai tervezés folyamatában öt fázist különböztet meg. Ezek a tervezési tevékenység olyan
színterei, amelyeken különböző kérdésekre keressük a választ:
• Hová akarunk eljutni? (célok kitűzése);
• Hogyan jutunk oda? (stratégia készítése);
• Hogyan hajtjuk végre elképzeléseinket? (operatív tervezés, budgeting);
• Hogyan halad a terv megvalósítása? (monitoring);
• Hogyan ösztönözhető a stratégia megvalósítása? (érdekeltségi rendszer).
Ebben a fejezetben ezeket a fázisokat tekintjük át összefoglaló jelleggel, a fenti logikai sorrendben.

A célok meghatározása
a) Célok, missziók, politikák
A vállalati célok az általánosítás különböző szintjein fogalmazhatók meg. Tartalmukat tekintve
azonban valamennyi szint ugyanazzal a kérdéssel foglalkozik: jövőbeli fejlődése során milyen
irányban haladjon a vállalat. A különböző szinteken (vállalat, divízió, üzleti egység, üzletelem,
funkcionális szerv) kialakított célok sajátos hierarchiát alkotnak, amelyben az általánostól haladunk a
konkrétabb megfogalmazás felé, egyre inkább szűkítve az adott szintű stratégiák megfogalmazásának
mozgásterét. A szűkítés célja az optimális vállalati stratégia behatárolása és megtalálása (vagy
legalábbis megközelítése).
A célhierarchia magába foglalja a vállalati missziótól és filozófiától kezdve a vállalati politikát, a
konkrétabb vállalati célokat, a hozzájuk tartozó célállapotokat, valamint a felső vezetés személyi
célkitűzéseit is.
A célok legáltalánosabb körvonalazását a vállalati misszió, a vállalati filozófia jelenti, ahol a vállalat
jövőbeli mozgástere még meglehetősen széles. STEINER (1979) a vállalati missziót mint általános
célt, elmozdulási irányt, hangsúlyozott vállalati szándékot definiálja. Ezek megfogalmazhatók az
általánosság szintjén, ugyanakkor egyedi vállalati törekvéseket hangsúlyozva, mint például az AT &
T jelszava: „Vállalkozásunk lényege a szolgáltatás.”
Az alábbiakban néhány további cég misszióját vázoljuk fel. Közismerten sikeres volt az IBM
missziójának tömör összefoglalása, ami a részvényesek közgyűlésén hangzott el még a kora 70es években: Célunkat egyszerűen fogalmazhatjuk meg. A világ legjobb szolgáltató szervezete
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kívánunk lenni. Az IBM átütő üzleti sikerét sokan a jól megválasztott és mozgósító jelszónak
tulajdonítják.
A misszió meghatározása lehet konkrétabb is, termék- és piacjellemzőket is magában foglalhat.
Egy másik vállalat példáján: „Fenntartani egy életképes, növekvő vállalkozást gépészeti termékek
és szolgáltatások kifejlesztésével, gyártásával és forgalmazásával a gépgyártó és szerelőipar
szegmentált szükségletei részére.”
A Nissan cég korábban filozófiájában a technológia területére koncentrálta figyelmét; jelmondata
a „Kiemelkedő, megkülönböztetett technológia” lett. A vállalati filozófia, a misszió is változik,
mégpedig a vállalatot körülvevő érdekcsoport nézeteinek változásával. Jelszavuk mára már
módosult: „Érezni a szívverést”, azaz együtt élni a fogyasztóval, figyelni és követni igényeinek
legkisebb változását is. A filozófia módosítása az egész vállalati kultúrát is megváltoztatta. Ezt
követően új, sikeres gépkocsimodellek jelentek meg palettájukon. [KONO 1991]
Az 1898-ban alapított Michelin szlogenje: „Minél jobban fejlődünk, Ön annál messzebbre jut”.
A Michelin célja mindig is az volt, hogy a világ legjobb autóköpenyeit állítsák elő (a 100 km/
óra sebességhatárt már 1899-ben Michelin gumival érték el). Innovációs törekvéseiket olyan
eredmények fémjelzik, mint pl. a forradalmian újszerű új generációs radiál-koncepció, az űrsiklóra
kifejlesztett gumik, az ultrateljesítményekre képes alacsony profilú Pilot Sport köpeny, az óriás
munkagépek négy tonnánál súlyosabb terepjárógumijai stb. „A legjobb innovációs teljesítménnyel
segítünk mindenkit, hogy közlekedjen. Amíg a Föld forog, Ön biztos lehet benne, hogy Bibendum,
a Michelin baba Önnel lesz minden terepen, minden időjárásban.”
A misszió fogalma az üzletág szintjén is értelmezhető, mint az SBU-val kapcsolatos üzleti szándék
kifejeződése: annak a megfogalmazása, hogy az adott üzletágban miben és milyen mértékben
szeretnénk kiválóak, másoknál jobbak lenni. Tartalmi elemei:
• az üzletág jelenlegi és jövőbeli működési körének nagyvonalú meghatározása,
• a tevékenységi körbe eső termékskála meghatározása,
• a megcélzott piaci szegmensek kijelölése,
• az üzletág földrajzi működési területének behatárolása,
• vezető pozíció vagy jelentős versenyelőny elérésének módja.
A vállalati filozófiánál és missziónál határozottabb képet vázol fel a vállalati politika, amely az
előzőekkel összhangban fogalmaz meg irányelveket, magatartási szabályokat, döntési ismérveket.
A vállalati politika a vállalati célrendszer és az azzal kompatibilis vállalati magatartás konkrét
kifejeződése. Ebből következik, hogy a vállalati politikának tartalmaznia kell a legfontosabb
hosszú távú vállalati célokat, az azok megvalósítását szolgáló magatartásnormákat és egyéb fontos
eszközöket. Egy másfajta megközelítést jelent a döntéselméleti aspektus. Eszerint azt mondhatjuk,
hogy a vállalati politika a legfontosabb vállalati célokat meghatározó és elérésükhöz irányvonalatadó
vállalati felső szintű döntések összegezése. Ez a definíció a cél- és eszközrendszer fontosságát emeli
ki, amelyeknek felső szintű döntésekben kell megfogalmazódniuk. fontosságát emeli ki, amelyeknek
felsõ szintû döntésekben kell megfogalmazódniuk.
Egy hazai húsipari vállalat jövőképe:
2005-2010-re olyan vállalatot képzelünk el, amely mind belföldi, mind külföldi viszonylatban
jelentős piaci tényező. Belföldön piacvezető szerepet játszik és eléri a 20%-os piaci részesedést.
Exportunkat a készítmények kategóriában 40%-ra hozzuk fel, erős márkatermékeinkkel ott leszünk
az Európai Unió piacán.
Teljesítményünkkel, kapacitásunkkal, stratégiai szövetségekkel Európa 10 legjelentősebb cége
közé szeretnénk kerülni. Megkezdjük multinacionális céggé válásunkat a keleteurópai gyártással.
Megjelenünk a budapesti tőzsdén, de egy nyugat-európai tőzsdén is bevezettetjük a céget.
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Pénzügyi helyzetünket stabilizáljuk, pozíciónkat javítjuk. A nyereség/árbevétel rátát 5%-ra hozzuk
fel, vizionális jövőképünket az alábbiak szerint fogalmazzuk meg: tőkeellátásban elérjük az 50%
saját erőt.
A célok elérését a cég tudatosabb irányítására építjük, amely egymásra épülő stratégiai tervezésen,
üzleti tervezésen és operatív tervezésen alapul, a stratégia megvalósítását stratégiai kontrolling
garantálja.
A stratégia megvalósításának sikerét szolgálja a vele összhangban álló magas vállalati kultúra
kialakítása, formálása. Ismereteket befogadó, kreatív légkörű szervezetet alakítunk ki, amely
környezetét alakítani is képes. Munkatársaink képzettek, motiváltak.
A vállalati célok kialakításában jelentős szerepet játszanak a vállalati vezetők személyes céljai.
Ezeket a hazai szakirodalom korábban nem kezelte súlyuknak, jelentőségüknek megfelelően. Ha erős
egyéniségről van szó, úgy ezek a személyes célok a vállalati célokra, a vállalat teljesítményére is
jelentős hatással lehetnek. Ilyen személyes célok lehetnek:
• az előző vezetők teljesítményének meghaladása,
• az iparág legerősebb vállalkozásának kiépítése,
• a pénzügyi és szervezeti függetlenség megteremtése,
• a kreatív munka feltételeivel az önmegvalósítás keretének kialakítása. [STEINER 1979]
A missziónál, vállalati filozófiánál, a politikánál konkrétabban megfogalmazott vállalati célok
(objective) a vállalati irányítási rendszer központi elemét képezik. Az irányítási rendszernek éppen az
a feladata, hogy ezen célok megvalósítása érdekében avatkozzék be a vállalati folyamatokba. A célok
pontos ismerete nélkül nincs racionális irányítás. Az átfogó vállalati célok hosszabb távra érvényesek,
a vállalati működés nagyobb jelentőségű folyamataira vonatkoznak. A vállalati célok a missziónál és
a vállalati filozófiánál jobban lehatárolják a jövőbeli cselekvések mozgásterét, irányítási célra jobban
is alkalmazhatók.
A személyes motiváció szerepét, hatását a célokra, a vállalati kultúrára, a vállalat sorsára
jól szemlélteti a Domino’s Pizza alapítójának pályafutása. Az 1937-ben született THOMAS
MONAGHAN elvesztette apját, öccsével gyermekotthonba, majd egy katolikus nővérek által
irányított árvaházba került, ahol vallásossá vált, sőt papneveldébe is jelentkezett. Onnan azonban
„illetlen viselkedés” miatt eltávolították. Egyetemi tanulmányokba kezdett, de anyagi okokból
abba kellett hagynia tanulmányait. Hogy pénzt szerezzen, 1960-ban kölcsönpénzből (900 dollár!)
az egyetem területén megvett egy csődbe ment pizzasütödét. Testvére nem látott fantáziát az
üzletben és kiszállt (egy használt VW „Bogár” fejében). MONAGHAN felszámolta az éttermet
és csak pizza és üdítő házhoz szállítására összpontosított. A nagy ötlet: a 30 perces „kézbesítési”
határidő vállalása. Ezzel megvetette a későbbi franchise elven működő világcég alapjait, amely
napjainkra a világ második legnagyobb pizzasütő hálózata (6100 üzlet), amely házhoz szállításban
piacvezető. Az alapító jelentős magánvagyont gyűjtött, kárpótlásként sanyarú gyerekkoráért,
de a cégnél is megjelent a luxus (Lloyd Wright tervezte bútorok gyűjteménye, a Detroit Tigers
baseballcsapat megvásárlása, kétmillió dolláros iroda, repülőgép, jacht, rádióállomások, luxusautógyűjtemény, villa stb.). MONAGHAN 1989-ben felfedezte katolikus gyökereit, és energiáit ezután
a puritán katolicizmus terjesztésére kezdte fordítani. A vállalati kultúra alapvetően átalakult. A cég
központjában egy pap naponta misézett, a vezető alkalmazottaktól hasonló felfogást várt el, a 350
katolikus vezetőt szervezetbe tömörítette, finanszírozták a managuai földrengés által elpusztított
katedrális helyreállítását. Fokozatosan igyekezett megszabadulni azoktól a hívságos dolgoktól,
amelyekkel korábban körülvette magát: irodájából kiköltözött, a fenti lista tételeit jórészt eladta,
az összeg nagy részét katolikus jótékonysági célokra fordította. Végül 1998-ban az egész céget
(110 ezer alkalmazott, 3,1 milliárd dolláros forgalom) eladta egy befektető társaságnak, és a befolyt
összeg nagy részét is katolikus jótékonysági célokra fordította. A vállalat egész sorsát, szervezeti
kultúráját végig a vezető személyes céljai, motivációi határozták meg.
A célok megfogalmazásakor a legkonkrétabb előírásokat a tervcélok (goal) megfogalmazása
adja. A tervcélok a vállalati céloktól többek között abban is különböznek, hogy a jövőbeli
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vállalati eseményekhez már tervezett megvalósulási időket is hozzárendelnek. A tervcélok esetében
törekednünk kell arra is, hogy a célok megfogalmazása lehetőség szerint mindinkább kvantifikált
formában történjék meg.
Több szerző is felhívja a figyelmet a kvantifikálás veszélyeire. SCHEIN az amerikai gyakorlatról
ír, ahol a mindenáron való számszerűsítési törekvés is jelentkezett. „Legtöbbünk egyetért azzal,
hogy a szervezet emberi alrendszerének irányítása esetében a kvantifikáció inkább csapda, mint
segítség. Mindemellett kijelenthetjük, hogy számszerűsítésre való törekvésünk a nyugati tudomány
és racionalizmus legszebb hagyományainak kifejeződése. A kérdés az, hogy mit számszerűsítsünk,
és világos legyen, hogy a számszerűsítés miért hasznos, miben segít. Így például a minőségi körök
szervezésénél vagy pedig az értékesítési célok kijelölésénél döntő fontosságú lehet a célnakkvantifikált
formában való megfogalmazása, hogy mérhető legyen a cél irányába való haladás mérése.”
Amennyire kívánatos a számszerűsítés a célok esetében, olyan veszélyes lehet, ha ezt a vezetők
megítélésére, a vezetői vonások értékelésére alkalmazzuk a teljesítmények értékelését végző értékelő
rendszerben. Ez ekkor könnyen a kommunikáció torzulásához, a hatékonyság csökkenéséhez vezethet,
mivel az emberek úgy érzik, csupán „számokként” kezelik őket. „A hatékony vezető az, aki bármelyik
vállalati kulturális közegben tudja, hogy mit kell kvantifikálni.” [SCHEIN 1981. 62. o.]
Jellegük szerint a célok két csoportját különböztethetjük meg:
• állapot jellegű célok (célállapotok): a vállalat jelenlegi helyzetét leíró paraméterekből indulnak
ki. Megadják, hogy ezek az állapotjelző paraméterek a jövőben milyen értékeket vegyenek fel.
Így például meghatározzák, hogy melyek a vállalati tevékenység alakulása szempontjából fontos
technikai és gazdasági mutatók, majd azokra valamilyen teljesítményt írnak elő egy meghatározott
jövőbeli időpontra vonatkozóan. Ilyen állapot jellegű cél lehet az elérendő piaci részesedés,
nyereségnövekedés, értékesítési volumen, hatékonysági mutatók stb. a tervidőszak végén;
• folyamat jellegű (vagy akció-) célok: nem a folyamat végeredményét fogalmazzák meg,
hanem annak lefolyásával kapcsolatos célkitűzéseket és paramétereket írják elő. Szokás ezeket
akciócéloknak is nevezni.
A stratégiai tervezésnek ez a szakasza, amely a célok kitűzésével foglalkozik, innovatív és kreatív
megközelítést kíván. Nincs helye a múltbeli tendenciák mechanikus kivetítésének. A stratégiai
tervezés keretében meghozandó döntések – döntéselméleti szempontból – általában rosszul strukturált
szituációként értelmezhetők, a racionális döntéshez szükséges információk többnyire nem állnak teljes
körűen rendelkezésünkre. A tervezési folyamat ebben a fázisban inkább művészet, mint mesterség:
az ismert és bevált elemzési technikák mellett nélkülözhetetlen a vállalati felső vezetők intuíciója, a
helyes stratégiai irány innovatív meghatározása. Az itt elkövetett hibák a stratégiai tervezés további
fázisait is rossz vágányra terelik.
Súlyos következményekhez vezet, ha a célkitűzéseket megfogalmazó tervezési szakaszban a vállalat
nem fordít elég gondot a környezet elemzésére, a kínálkozó lehetőségek és a ma még nem látható
fenyegetések felderítésére. A környezet szerepe a tervezésben alapvető fontosságú, hiszen
• a stratégia válasz a környezeti kihívásokra: egy jó stratégia megfogalmazásával keressük a
megfelelő reagálási módot,
• éppen a környezeti bizonytalanságok miatt van szükség megalapozott tervezési tevékenységre.
A vállalati célok és a célhierarchia megfogalmazása csak a környezet kritikus és alapos elemzésére
épülhet, attól nem szakítható el. E kérdésnek külön fejezetet szánunk (l. 3. fejezet).

b) Kritériumok
A cél fogalmához szorosan hozzátartozik a kritérium fogalma, ezért a stratégiai tervezés célok
kitűzésével foglalkozó szakaszában ezekről is kell néhány szót ejtenünk. A kritérium olyan szempont,
amely a célt megfoghatóbbá teszi, olyan szempont, amelyen keresztül értékelhető a cél teljesülése. Ha
a cél pl. az, hogy sikeres legyen a cég, akkor meg kell mondani, „miről ismerszik meg a sikeresség”,
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mik ennek a kritériumai (pl. piaci részesedés, jövedelmezőség adott szintje, hírnév stb.). Ha ezek a
szempontok, kritériumok teljesülnek, akkor várhatóan a cél is teljesülni fog. A kritériumok szerepe
kettős:
• a kritériumokra egyrészt a stratégiai tervezési döntések meghozatalánál van szükségünk: a
döntéshozót a döntési kritérium alkalmazása segíti a legjobb változat kiválasztásában, biztosítva
egyben a kitűzött cél elérését. A kritérium tehát egy összekötő kapcsot képez a döntések és az
irányítási célok között;
• a kritériumokra másrészt az irányított rendszer későbbi viselkedésének megítélésénél is szükség van.
Ezek alapján ítéljük meg, vajon a rendszer valóban a kijelölt célok megvalósítása irányába halad-e?
A célok meghatározásakor ezért egyben a hozzájuk rendelt, velük szoros egységet képező
kritériumokat is meg kell határoznunk. A cél és a tervezési feladat jellege dönti el, hogy egy vagy
több kritérium egyidejű alkalmazására van-e szükségünk. A stratégiai tervezésben többféle olyan
kritérium alkalmazása is szóba jöhet, amelyek alapján a tervezési alternatívák közötti választás
elvégezhető. Ezek a kritériumok a vállalati gazdaságtanból már jól ismertek. Ilyenek például a
vállalati nyereség, a vállalat vagyoni helyzete, eszköz- és munkaerő-hatékonyság, a tőkebefektetés
megtérülése, az osztalék nagysága stb. Az ilyen típusú döntési kritériumok elsősorban a tervezési
alternatívák közötti választásnál hasznosak. Egy kritérium alkalmazása esetén a választás viszonylag
egyszerűbb. Gyakori több kritérium együttes alkalmazása is – maga a gazdasági valóság kényszeríti
ki ezt a komplexebb megközelítést. Ekkor az alternatívák közötti választás bonyolultabb döntési
technikát igényel. [BARAKONYI 1984]
A fenti, abszolút jellegű, a vállalaton belül önmagukban is értékelhető kritériumok mellett szükség van
relatív összehasonlításra is. Ez alatt azt értjük, hogy a vállalat által tervezett célokat, célállapotokat,
teljesítményszinteket nemcsak a vállalaton belül értékeljük, hanem különböző összehasonlításokat is
végzünk.
• A vállalatot vagy ennek egy vállalkozását egy hasonló nagyságrendű és profilú versenytárs
adataihoz hasonlítjuk. Ilyen összehasonlító adatokhoz különböző forrásokból lehet hozzájutni
(évkönyvek, vállalati és gazdasági kamarai jelentések, tőzsdei jelentések, minisztériumi adatok,
Forbes 500, Forbes Annual Report kiadványok stb.). Ezek jelzik, hogy a vállalati teljesítmény az
átlaghoz képest hol helyezkedik el, az eltérés – mint értékelési kritérium – alapján a teljesítmény
minősíthető.
• A tőkés vállalatok adatai a PIMS adatbankban hozzáférhetők, vállalkozási egységek (üzleti elemek)
szintjén. A több ezer egység adataiból regressziós modellekkel határozták meg a legfontosabb
vállalati paraméterek (például piaci részesedés, tőkemegtérülés, piaci növekedés stb.) közötti
számszerű összefüggéseket. Az aggregált számok alkalmasak arra, hogy a hasonló típusú vállalat,
vállalkozás és a saját vállalat összehasonlítása alapján az értékelést és a minősítést elvégezhessük.
[NEUBAUER 1984]
A felsorolt – relatív értékelést nyújtó – kritériumok a tervezés során jól alkalmazhatók a tervezett
stratégiák közötti választásnál, a lehetséges jövőbeli alternatív vállalati teljesítmények mérlegelésénél.
Amint azt már említettük, a stratégiai terv megvalósítása során is szükség van a megvalósult
folyamatok rendszeres értékelésére. Erre a célra az előzőekben felsorolt abszolút kritériumok
(állapotpozíciók) alkalmasak (pl. ellenőrizzük, hogy a nyereség, az osztalék, a megtérülési idő valóban
a tervezett szinten alakul), de ugyanígy használhatjuk a relatív összehasonlításból adódó kritériumokat
is: például hogyan módosult a vállalat pozíciója versenytársaihoz, a világszínvonalhoz képest.

Stratégiakészítés
A vállalati tervezési tevékenység középpontjában a stratégia kidolgozása áll. A stratégia (vagy
trajektória) formailag a kitűzött célhoz, illetve az azokat reprezentáló célállapotokhoz vezető utat
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jelenti. Tartalmilag a stratégia a környezethez való aktív vagy passzív alkalmazkodást fogalmazza
meg.
Ezeknek a stratégiáknak a meghatározása a stratégiai tervezésben a vállalati szervezet két különböző
szintjén történik:
• azokat a feladatokat, amelyek a meglévő vállalkozások tevékenységének módosítását, átalakítását
jelentik, elsődlegesen az egyes divíziók szintjén kell megoldani;
• alapvetően új vállalkozások kifejlesztése, meglévők megszüntetése, belső súlypontok áthelyezése,
működő vállalkozások megvásárlása a vállalati központ feladata.

a) Az ̈uzleti vállalkozások, ̈uzletágak stratégiái
A divíziók szintjén jelentkező, az egyes üzletelemek, T/PE-k, üzletágak, vállalkozások jövőjét
meghatározó stratégiák jellegüket tekintve az alábbi csoportokba sorolhatók:
→ Nyereséget javító stratégiák
Az idetartozó stratégiák központi kérdése: hogyan módosítható egy termék, szolgáltatás vagy
vállalkozás a hatékonyabb működés, valamint a környezethez való jobb illeszkedés céljából. A
vállalkozás vagy üzletág struktúrájának változatlanul hagyásával a vállalkozást működtető szervezeti
egység, az üzletelem működésének javítása a cél. Ennek eszközei a piaci eladásokat serkentő akciók,
a termék paramétereinek javítása, jobban szervezett gyártási folyamat, a disztribúció korszerűsítése
stb. A divízión belül az üzletelem tevékenységét támogató egyes funkcionális részlegekre ezzel
kapcsolatban nagyobb, másokra kisebb feladat hárul, de a funkciók tervezésének összehangolása
már itt is elengedhetetlen követelmény. Az ilyen típusú – nyereséget javító – stratégiák kockázata
viszonylag alacsony, mivel a meglévő rendszer működésének javításáról van szó.
→ Meglévő működési területen új vállalkozás
A divízió működési körébe tartozó területen kifejlesztendő új vállalkozás valamennyi funkcionális
szerv magas fokon összehangolt munkáját igényli. Az ilyen típusú stratégiák kockázata magasabb,
kidolgozásuk a funkciók magas fokú, összehangolt munkamegosztását igényli. A stratégiaalkotás
fókuszában most is a környezeti lehetőségekhez való jobb alkalmazkodás törekvése áll.
→ A divízió összműködését javító stratégiák
A divízió tevékenységének irányításában elkülönült funkcionális egységek is részt vesznek. Ezek
egymással szoros kölcsönhatásban állnak. A rendszer működése nemcsak az egyes vállalkozások
tevékenységének fejlesztésével javítható, hanem nagy lehetőségeket rejt magában az egyes funkciók
összehangolásának jobbítása is. Ezek az üzleti stratégiák a rendszer integráltsági fokát javítják. Ilyen
stratégia például, amikor új termék kifejlesztése helyett a divízió ezen az úton kísérli meg pozíciójának
javítását. A cél – a környezethez való jobb alkalmazkodás – adott esetben ezen az úton is elérhető.
Mivel egy meglévő, jól ismert rendszer működésének a javításáról van szó, az ilyen típusú stratégiák
kockázata is viszonylag alacsonyabb.
→ Támogató jellegû üzleti stratégiák
Céljuk a belső vezetési infrastruktúra fejlesztése, a szervezeti légkör javítása. Ilyenek: a vezetői
információs rendszer korszerűsítése, döntést támogató technikák bevezetése és alkalmazása, vagyis
minden olyan akció, amely közvetve hozzájárul a szervezet olajozottabb, hatékonyabb működéséhez,
ezáltal versenyképességének fokozásához.
Az üzletistratégia-változatok közötti választásnál a vállalati célokat kell szem előtt tartani: azt az
akciót kell előnyben részesíteni, amelyik a vállalati stratégia (és a kitűzött célok) szempontjából a
legkedvezőbb. Ebben a kérdésben a veszély ott rejlik, hogy a divízión belüli funkcionális vezetők a
saját partikuláris érdekeik szerint mérlegelnek.
Ezért a divízió vezetőjének a feladata, hogy az alternatívák közötti választásnál a magasabb
szempontot érvényesítse. Az üzleti stratégiák értékelésénél azt is figyelembe kell venni, hogy
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• egyrészt mennyiben illeszkednek a meglévő adottságokhoz (erős és gyenge pontok
figyelembevétele), mennyire harmonizálnak a divízió (üzletcsalád) stratégiájával,
• másrészt az üzleti stratégia által megcélzott irány mennyire vonzó.
E két utóbbi szempontot egy koordináta-rendszerben ábrázolva az üzleti stratégiák portfólióját kapjuk.
A 2.3. ábrából látható, hogy elsősorban azok a változatok élveznek prioritást, amelyek a divízió
erős pontjaira építenek, ugyanakkor pedig az általuk képviselt irány vonzereje jelentős. Az ígéretes
stratégiák a jobb felső szegmensben találhatók; ezekre alapozható a vállalkozás jövője. Ugyancsak
egyértelmű a bal alsó sarokba kerül. változatok sorsa is: tőlük lehetőleg meg kell szabadulni. A középső
sáv jelenti a legnagyobb gondot: gondos mérlegelés és szelektálás dönthet csak a sorsukról.
A divízió egyes funkcióinak kompetenciáját a jelentősebb versenytársak hasonló funkcióinak
összehasonlításában is értékelnünk kell. Ha a vállalati funkciók között olyat találunk, amely a
stratégia szempontjából szűk keresztmetszetnek bizonyul, megfontolandó egy jól működő vállalkozás
megvásárlása vagy közös vállalkozás létesítése.

2.3. ábra - Az ̈uzleti stratégiák portfóliója

Példaként a műszaki fejlesztést hozhatnánk fel. Az egyik vállalkozás keretében gyártott és
forgalmazott termék minősége, műszaki színvonala már elmarad a versenytársakétól. Fejlesztési
akcióra lenne szükség, de a belső, meglévő fejlesztői gárda ennél a terméknél erre nem alkalmas.
A megoldás a fejlesztői kapacitás felfuttatása, megerősítése lenne, ami időigényes feladat, mire
befejeződne, addigra a termék pozíciója gyengülne. Ilyen esetben jelenthet gyors és hatékony
megoldást egy jól működő, profilba vágó kisebb fejlesztő cég megvásárlása. Az akvizíció célja az
adott – kritikusnak minősített – funkció megerősítése.
Ez az akvizíció a divízión belüli meglévő vállalkozás fejlesztésének alternatívája, s mint ilyen,
különbözik a vállalati portfólió esetében jelentkező profilbővítéstől: divizionális hatáskörbe tartozik,
a saját tevékenység fejlesztésének alternatívája, a vállalati portfólió egyensúlyát nem érinti. Az egyes
vállalkozások fejlesztésének ez a külső útja gyakran könnyebben járható, mint a hiányzó szaktudás és
színvonal önerőből történő fejlesztése, megszerzése.

b) PORTER versenystratégiái
PORTER általános megközelítést kínál a versenystratégiák meghatározására [PORTER 1993].
Megközelítése szerint a versenystratégia voltaképpen nem más, mint annak a négy kulcstényezőnek a
mérlegelése, amelyek megszabják a vállalat által elérhető teljesítmények határát. Ezek az alábbiak:
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• A vállalat erősségei és gyengeségei
• Az iparágban rejlő (gazdasági és technikai) lehetőségek és fenyegetések
• A megvalósításban kulcsszerepet játszó személyek értékei
• Átfogó társadalmi követelmények
A 2.4. ábra ezek és a versenystratégia kölcsönhatásait szemlélteti.
Maga a verseny öt versenytényezőtől függ: a vevőktől, a szállítóktól, a lehetséges piacra lépő
ellenfelektől, a helyettesíthető termékektől és értelemszerűen az iparági versenytársaktól, a már
működő vállalkozások közötti versenytől (l. 2.5. ábra).
A versenystratégiát akciók írják le, amelyekkel védekező vagy támadó pozíciókat lehet kialakítani
az adott iparágban. Ezek az akciók hivatottak biztosítani a versenyfeltételeknek való megfelelést.
A versenytényezőkkel való küzdelemre Porter három olyan stratégiát ajánl, amelyekkel (vagy azok
kombinációival) a siker reményében vehetjük fel a harcot a versenyben.
• Átfogó költségvezető szerepen alapuló stratégia: optimális üzemméret és sorozatnagyság, tanulási
effektuson alapuló költségcsökkentés, költségellenőrzés és -gazdálkodás, költségminimalizálás.
Célja a versenytársakénál alacsonyabb költség realizálása.

2.5. ábra - A versenystratégia meghatározásának fogalmi kerete

• Megkülönböztetésen alapuló stratégia: olyan megkülönböztetett termék vagy szolgáltatás
előállítása, amelyet az egész iparágban elismernek (Mercedes minőség, Volvo megbízhatóság
az autóiparban, Caterpillar traktorok és szervizük, IBM megbízhatóság és szerviz stb.).
Megkülönböztető jegy lehet a küllem, az arculat, a technológia, a paraméterek, a kiszolgálás, a
szerviz stb. Fogyasztói hűséget generál, véd a versengés és a helyettesítő termék ellen, növeli a
nyereségkulcsot.
• Az összpontosítás stratégiája: szűkebb, meghatározott vásárlóréteget, piaci szegmenst vagy
földrajzi régiót céloz meg (Domino Pizza, McDonald gyorsétkeztetés, gépkocsi-márkaszervizek,
luxus szállodaláncok stb.). A célba vett vevőkört kiemelkedő szinten szolgálja ki, funkcionális
politikáját ennek rendeli alá.
Ezek az alapstratégiák más és más erőforrásokat, szakértelmet, szervezeti felépítést,
megfigyelőrendszert, ösztönzőrendszert, vállalati kultúrát, eltérő vezetési rendszert kívánnak meg.
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2.5. ábra - Stratégiai versenytényezők

c) Vállalati szintű stratégiák
A vállalati felső vezetés felelős a vállalati tevékenységi szerkezet kialakításáért, amelyet grafikusan
a vállalati szinten készített portfólió jelenít meg. Ennek elemei a divíziókba tömörített üzletcsaládok,
üzletelemek.
A vállalati szinten megfogalmazandó stratégiák – amint azt már korábban jeleztük – alapjaikban
különböznek a divíziók szintjén az előzőekben tárgyalt stratégiáktól. Ott a termék/piac egységek,
a divízión belüli funkcionális egységek szintjén jelentkeztek feladatok, a diverzifikáció is csak
korlátozottan érvényesült, a vállalkozások szűkebb környezete kapott nagyobb hangsúlyt. A vállalati
szinten a stratégiák feladata a vállalati portfólió kiegyensúlyozása vagy átalakítása a vállalati célok
elérése érdekében. A környezetelemzésnél a makrohatások szerepe nagyobb, a meglévő tevékenység
kevésbé köti a tervezőt, a diverzifikáció nagyobb teret kaphat.
Néhány tipikus, vállalati szintű stratégia:
• meglévő tevékenységcsoport, divízió megszüntetése, eladása;
• új tevékenységi terület kialakítása, új divízió alapítása;
• új tevékenységet jelentő vállalkozás, profilbővítő üzlet megvásárlása;
• az egyes divíziók fejlődési irányának kijelölése;
• feltáró jellegű kutatás indítása, amelynek kockázata és költsége a divíziók lehetőségeit most
meghaladja, de a kutatás eredményei később majd a meglévő divíziók keretében hasznosulnak.
Világcégek globális stratégiái
A Mercedes gépkocsikat gyártó Daimler–Benz cég 87 országban, míg a Chrysler 140 országban
van jelen. A két világcég vezetőinek udvarlása 1998 januárjában kezdődött és még abban az évben
a történelem legnagyobb ipari házasságához, a világ ötödik legnagyobb – 40 milliárd dollár értékű,
130 milliárd dollár forgalmú, 400 ezer embert foglalkoztató – autókonszernjének létrejöttéhez
vezetett. A két cég egyesülése után a világ személy-haszonjármű piacán 7,4%-os részesedésre
számíthat. A Daimler–Chrysler a globalizáció szimbóluma és annak a világnak végét jelenti,
amikor egy autógyártó a nemzeti ipar emblémája lehetett.
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• Az új világcég célja növekvő eladások és jövedelmek elérése az integrált világpiacon: olyan
pozíciót elérni, amelyben sokkal szélesebb fogyasztói kör igényeit képesek kielégíteni
személygépkocsik, luxusautók és haszonjárművek teljes skálájával.
• Stratégiájuk: a két cég egyesítése révén kombinálni a magas szintű német műszaki tudást és
felkészültséget az amerikai hozzáértéssel – olyan meglepő eredményeket produkálva, mint pl. a
Mercedes Minivan.
• Az egyesülő cégek kompenzálják egymás gyengéit. A Chryslernek az amerikai piactól való
függése csökken, a Daimler a Mercedes kínálatának méretét növelheti. Közösen végzik
a biztonságtechnikai, az üzemanyagcellás hajtómű kutatásokat, maximalizálják a közös
alkatrészek (motorok, vezérlés, erőátvitel, ajtózárak, ülések stb.) számát.
• A siker szempontjából hátrányt jelent a rendkívül eltérő vállalati kultúra, a Daimler túl bonyolult
vezetési rendszere.
A 21 országban jelen lévő VW is hasonló globalizációs célokat és stratégiát követ. Az Audi, Seat
és Skoda után a Rolls-Royce is a céghez tartozik. A csoport céljai hasonlóak az előzőhöz: növelni
a 7,9%-os részesedést a gépkocsi-világpiacon, minél szélesebb skálán. A VW/ Audi/Rolls-Royce
stratégiája olyan szövetségek, közös vállalkozások rendszerének kiépítése, amely támogatja és
kiegészíti a meglévő termékcsaládokat és az értékesítési hálózatot. Erősségük a rendkívül jól
csengő márkanév, a lojális vásárlói kör és a változatos, sokszínű globális menedzsment.
A vállalati szintű stratégiai célok alapvető irányokat jelölnek ki. A vállalati stratégiák, majd az
ezekhez tartozó stratégiai programok ezek egyre operatívabb megfogalmazását jelentik. Mivel a
stratégiai tervezés többéves átfutásra tervezett vállalati eseményeket ír le, a környezet pedig gyorsan
változik, ezért a stratégiák kidolgozásánál a túlzott részletezés kerülendő. Éppen a környezeti
változások miatt a stratégiai tervezés nem egyszeri aktus: a stratégiák felülvizsgálata rendszeres
évi feladat. A rendszeres felülvizsgálat során nagyobb részletességgel elegendő csupán a soron
következő időszakban megvalósításra kerülő stratégiákat kidolgozni. Itt alkalmazható a gördülő
tervezés technikája [lásd BARAKONYI 1984].

Operatív terv, akciótervezés
A stratégiai tervezés folyamatában az előző két fázisban megfigyelhettük, hogy a tervezés mind
konkrétabban fogalmazta meg a vállalat előtt álló feladatokat. A harmadik – akciótervezési – fázisban
ez a törekvés fokozottabban érvényesül: olyan tervek kidolgozására kerül sor, amelyek már az operatív
irányítás céljaira is alkalmasak.
Az akciótervezés feladata műszaki-gazdasági részletkérdések tisztázása, a szükséges intézkedések
számbavétele, a szervezeti és személyi felelősök kijelölése, a határidők megállapítása.
A stratégiai célok kitűzésénél élvezett szabadságfok most tovább szűkül a lehetséges cselekvési
változatok számának további csökkenésével. Az alternatívák száma stabil vállalati környezet és
egyszerűbb vállalati tevékenység esetében már a korábbi fázisokban erőteljesen csökkenthető, míg
ellenkező esetben (gyorsan változó környezet, bonyolult vállalati tevékenység) az operatív terv
készítésének idején is még sok a nyitott kérdés.
A rövid távú akciótervek a divíziók funkcionális szervei szintjén fogalmazzák meg a végrehajtandó
feladatokat. Az előző fázisban kidolgozott stratégiák ezért most egy funkcionális dimenzióval
bővülnek, amint azt a 2.6. ábra mutatja. A stratégiák egészéről a hangsúly most azok funkcionális
részleteire kerül: az operatív terv alapvetően funkcionális jellegű. Amíg a stratégiák kidolgozása a
mátrix soraiban történik, addig az operatív tervezés mozgásterét a mátrix oszlopai adják. A vállalkozás
jellege dönti el, hogy az egyes dimenziók milyen hangsúlyt kapnak.
• Az egyik szélső eset, amikor a vállalkozás még a feltáró kutatás és fejlesztés stádiumában található:
az értékesítési funkciók még nem működnek, a funkcionális szervek szerepe ezért még csekély
(ilyen például egy új termék kifejlesztésére létrehozott vállalkozás).
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• A másik végletet a stabilizált, jól megalapozott, bejáratott vállalkozás jelenti, ahol új stratégia
kidolgozása ebben a szakaszban már nem szükséges. Itt a funkcionális tevékenység javítása a
feladat, a tervezés jobbára a funkcionális szervekre hárul.
Az operatív tervek kidolgozása irányításelméleti szempontból is elengedhetetlen. A gazdasági
rendszerek irányításának legelterjedtebb formája a negatív visszacsatoláson alapuló szabályozás. Ez
viszont olyan alapjelek kidolgozását kívánja meg, amelyek viszonylag sűrűn, nagy gyakorisággal
történő ellenőrzést és beavatkozást tesznek lehetővé. Erre a stratégiai terv, de még a stratégiai program
sem alkalmas, főként nagy átfutási ideje, aggregáltabb jellege miatt. Az operatív terv konkrét határidős
előírásai, időbeli lebontása már alkalmas erre a szabályozási feladatra.

2.6. ábra - Stratégiai programok és az operatív terv kapcsolata

A teljesítmények figyelése
A stratégiai tervezés előző fázisai (célok kitűzése, stratégiaalkotás, operatív tervezés) a stratégiai
folyamat szekvenciális lépéseit foglalták össze. Ezek a fázisok alkotják a stratégiai tervezési folyamat
szűkebb magját. A következő fázisoknál ez a soros jelleg már nem ilyen tisztán érvényesül.
Mind a megfigyelőrendszer, mind az érdekeltségi és ösztönzési rendszer kialakítása és működtetése
párhuzamos jellegűnek fogható fel. Ez a két fázis körülöleli a három kidolgozási lépcsőt, hatásuk
a stratégiaalkotási folyamat előtt, alatt és után egyaránt érvényesül. Az öt fázis alkotja a tágabban
értelmezett stratégiai tervezési folyamatot.
A célok kitűzésével, a stratégiák meghatározásával és az operatív részleteket tartalmazó tervek
kidolgozásával még csak a vállalati fejlődés jövőbeli folyamataira vázoltuk fel elképzeléseinket.
Ezek azonban önmagukban még nem jelentenek elegendő garanciát a megvalósítást illetően. A
vállalat, ha meg is indul a kitűzött irányba a kijelölt úton, nagy valószínűséggel egy idő után le is
tér arról.
Ennek oka a környezet felől érkező zavaró hatásokban keresendő, amelyek rendszerint a tervezett
működés ellen hatnak. A vállalat nem steril környezetben tevékenykedik, a környezetből folyamatosan
érkeznek zavaró impulzusok. A kitűzött iránytól való eltérések ezért törvényszerűek. Az ilyen típusú
rendszerek irányítása – amint arról korábban már szó volt – a szabályozás elvén történik: ezeket a
zavarokat csak folyamatos szabályozási beavatkozással semlegesíthetjük.
A vállalati teljesítményeket ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni, összevetni a tervezett
paraméterekkel, majd a negatív visszacsatolás elvén be kell avatkozni a rendszer mûködésébe a
kívánt haladási irány megtartása céljából. A megfigyelés és a beavatkozás három szinten sz̈uks.ges,
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összhangban az elõzõekben tárgyalt három fázissal: a vállalati célok, a stratégiák és az akciók, az
operatív tervek szintjén. Mindegyik szinten más a megfigyelés és beavatkozás tárgya, gyakorisága,
jellege.

a) A vállalati célok teljesítésének megfigyelése
A megfigyelések első köre a vállalati célok kitűzésével kapcsolatos. A vállalati rendszer működését
nyomon kell követnünk, hogy a vállalat egésze valóban a kitűzött célok megvalósítása irányában
halad-e? Ezen a téren mérési nehézségekre számíthatunk. A célok ugyanis nagyobb távlatban
érvényesek (5, 10, 15 éves kitekintés, a vállalat és a környezet jellegétől függően), ezért nehezen
számszerűsíthetők. A stratégiai célok emiatt inkább minőségi, mint mennyiségi megfogalmazású
célok. Nehéz ugyanis minden célhoz forintban kifejezhető mérőszámokat találni. Legjobb esetben
is csak arányszámokkal, indexekkel (pl. piaci részesedés, növekedési ütem stb.) minősíthető a
célok közelítésének mértéke. Számos esetben azonban csak szubjektív mérlegeléssel minősíthető a
vállalati célok felé való haladás mértéke. Bármelyik eset álljon is elő, a rendszeres megfigyelésről és
kiértékelésről mindenképpen gondoskodnunk kell.
A céloktól eltérő irányú működés természetes jelenség, ami az alábbi okokra vezethető vissza:
• a célok meghatározása helyes volt, a célokhoz vezető tervezett folyamatok végrehajtásában
azonban hibák jelentkeznek;
• a célokat annak idején a rendelkezésre álló információk alapján helyesen tűztük ki, azok a környezeti
feltételezések azonban, amelyekre a célok meghatározását alapoztuk, időközben megváltoztak;
• a célokat helytelenül tűztük ki.
A céloktól eltérő működés okaiból levezethetők a célkövető monitorrendszerrel kapcsolatos
követelmények. A megfigyelésnél a vállalat átfogó jellegű, aggregált jellemzőire, még inkább ezek
változási irányaira kell elsősorban a figyelmet fordítani és ezek alakulását kell összevetni a tervezett
irányokkal. A jelzett eltérések kiértékelése alapján meg kell kísérelnünk beavatkozni a vállalati
rendszer működésébe és visszaállítani fejlődését a tervezett irányba.
A célok kitűzése, mint láttuk, bizonyos feltételezéseken alapult. A változó környezet legvalószínűbb
állapotát figyelembe véve határoztuk meg azokat a célokat, amelyek a majdani vállalati környezettel a
legjobb összhangot teremtik meg. Mivel azonban a környezet dinamikusan változó közeg, egy későbbi
időpontban elvégezve a környezeti változók prognosztizálását, egy más jövőbeli környezetképet
kaphatunk. Lehetséges, hogy a korábban megfogalmazott céljaink ezzel az új feltételezéssel már
nem lesznek összhangban. Ebből az következik, hogy a monitorrendszernek a környezet rendszeres
figyelését is fel kell vállalnia és az eredeti feltételek megváltozását időben jeleznie kell. A környezeti
feltételek elemzése után lehet eldönteni, hogy
• az eredeti célok tervmódosítás nélkül, pusztán szabályozási beavatkozásokkal elérhetők;
• az eredeti célok megtartása mellett tervmódosításra van szükség;
• az eredeti célok tervmódosítás árán sem érhetők el, a környezeti feltételezések változására új célok
kitűzésével kell reagálni.
A beavatkozások típusainak felsorolása egyben sorrendet is jelent. A racionalitás azt kívánja, hogy
eltérések esetén először szabályozási beavatkozásokkal kíséreljük meg a kívánt haladási irányt
megtartani. A ráfordítások szempontjából is ez a legkedvezőbb lépés. Csak végső esetben, ha már
minden egyéb beavatkozási, szabályozási és tervmódosítási lehetőség csődöt mondott, szabad az új
célok kitűzéséhez folyamodni.

b) A stratégiák megvalósításának követése
A célok elérése nemcsak a hibás tervezés vagy a vállalati környezet váratlan módosulása miatt kerülhet
veszélybe, hanem – amint azt korábban is jeleztük – a stratégiák hibás végrehajtása miatt is. Szükséges
ezért az egyes tervezett stratégiák sorsának nyomon követése. A monitorrendszer egyik feladata tehát
hasonló, mint a célok figyelésénél volt, nevezetesen
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• az egyes stratégiák megvalósulásának nyomon követése, a környezetre vonatkozó feltételezések
ellenőrzése;
• a tervezett előrehaladástól való eltérés értékelése a stratégiák megvalósítására előírt ütemezés és a
vállalati célok teljesülése szempontjából;
• a beavatkozó intézkedések kidolgozása a deviancia megszüntetése céljából.
•
A fő kérdés tehát: folytatni vagy leállítani a stratégia végrehajtását. A tervezettől eltérő jelenségek
esetében az irányítási beavatkozások most is hasonlóak, mint a célokesetében voltak, csak más szinten
jelentkeznek: a feladat most a kívánt mederbe terelni, módosítani, vagy végső soron megszüntetni a
szóban forgó stratégiát. Az időtáv rövidebb, a megfigyelések sűrűbben végzendők, a beavatkozások
operatívabbak.
A stratégiák megfigyelésénél jelentkezik azonban egy másik feladat is, amely a vállalati környezet
változásával kapcsolatos. Ez pedig a környezeti lehetőségek figyeléséből következik: annak nyomon
követése, hogy az esetleg időközben megváltozott külső feltételek nem teszik-e lehetővé egy kedvező
stratégia kidolgozását és indítását. A monitorrendszernek ezeket a kedvező környezeti lehetőségeket
is jeleznie kell.

c) Az operatív tervek megvalósulásának követése
A vállalati teljesítmények figyelése ezen a területen a legkidolgozottabb: szinte minden vállalat
rendelkezik rövid távú monitorrendszerrel. A megfigyelt paraméterek – az előzőekben tárgyalt
szintekhez képest – részletesebbek, pontosabbak, a folyamatok ezen a szinten már jobban mérhetők.
Az értékelésekben nagyobb súlyt kapnak a pénzügyi mutatók. Mivel a stratégiai programok adott évre
tervezett akciói rövidebb lefolyásúak, viszonylag rövid idő telik el a tervezés, a megvalósítás és a
kiértékelés között, ezért a tervezés öntanuló, önkorrekciós jellege itt a legerősebb.
Egy nagyobb szabású stratégiai akció lefutása több évig is elhúzódhat. Ilyen lehet egy
átfogó rekonstrukció, ami például termékfejlesztést, technológiamódosítást, egy ötéves futamidejű
beruházást is tartalmaz. Ehhez a stratégiai akcióhoz készülhetnek éves szintű, operatív akciótervek,
amelyek az adott év konkrét feladatait veszik számba, valamennyi funkciót átfogva. Ezek már
alkalmasak arra, hogy a napi operatív gazdálkodás irányítása alapjául szolgáljanak. Választ adnak
olyan kérdésekre is, hogy az adott naptári időszakban mekkora lesz a termelés és értékesítés
volumene, mekkora lesz a munkaerő-szükséglet, milyen anyagok legyenek raktáron, hogyan alakulnak
a pénzügyi mutatók stb. Az operatív szabályozás ezen mutatókra épül, a negatív visszacsatolásos
szabályozás alapjeleit adják. A stratégiai akciónak tehát egy időbeli szegmensével, annak részleteiben
kinagyított metszetével dolgozunk.
A háromszintű monitorrendszernek, amely a vállalati célok teljesülését, a stratégiák, stratégiai
programok és az operatív akciók, tervek megvalósulását követi nyomon, mindhárom területre
megfelelő hangsúlyt kell helyeznie. A buktató ott van, hogy a vállalat hajlamos figyelmét az operatív,
rövid távú eseményekre koncentrálni, mivel az itt felmerülő problémák nem tűrnek halasztást. A másik
két szint mellőzésével viszont olyan szabályozási döntések születhetnek, amelyek a rövid távú előnyök
oltárán feláldozzák a hosszabb távú érdekeket.
Így például a rövidebb távú nyereség és bérfejlesztés érdekében egyéb költségek csökkentését
határozták elő Megnyirbálják a fejlesztésre, reklámozásra stb. előirányzott költségeket. Ezeknek a
költségeknek, alapoknak a túlzott megnyirbálása később, hosszabb távon érezteti káros hatását és
veszélyezteti a stratégiát vagy a vállalati célok sikeres megvalósítását.

Vállalati ösztönzõk
A vállalati célok kitűzése, a stratégiák meghatározása és az operatív akciótervek kimunkálása
önmagában még nem garantálja, hogy a vállalati rendszer a jövőben valóban a kijelölt úton
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haladjon. A vállalatnál dolgozókat közvetlen és közvetett eszközökkel rá is kell venni arra, hogy
valóban a stratégiai tervben foglaltaknak megfelelően tevékenykedjenek, és azokkal összhangban
hozzák meg mindennapi operatív döntéseiket.
A továbbiakban a vállalati döntésekben leginkább érdekelt vezetői réteg ez irányú ösztönzési
lehetőségeit tekintjük át: hogyan biztosítható a vállalati célokkal való azonosulásuk, miként tehetők
érdekeltté a stratégiák és akciók minél hatékonyabb megvalósításában.
A célok tárgyalásánál láttuk, hogy a célpiramis a felső vezetők személyes céljait is tartalmazza.
Mivel ez a vezetői szint dolgozza ki a vállalati célrendszert, ezért feltételezhető, hogy a vezetők
többé-kevésbé azonosulnak is a vállalati célokkal. Létezhetnek azonban olyan belső érdekcsoportok,
amelyeknek a vállalati célrendszer (vagy egyes elemeinek) opponálása az érdeke. Az egyes vezetőkben
élhetnek olyan egyéni fenntartások, amelyek a kitűzött célokkal ellentétesek. Mindezek a vállalati
célok feltétlen elfogadása ellen hatnak. Szükség van tehát olyan ösztönzőkre, amelyek a vállalati
vezetők részéről az egységes fellépést kikényszerítik.
Ösztönzők alkalmazását indokolja a mindig kísértő rövid távú érdekeltség is. Egy-egy poszt elfoglalása
után a vezető igyek-szik minél rövidebb időn belül minél jobb teljesítményt elérni: jutalmazása,
premizálása, erkölcsi elismerése, további előrejutása függ ettől. Mivel a vállalati célok elérése, a
stratégiák megvalósítása hosszabb időt igényel, ezért a vezető rövid távon kísérel meg eredményeket
felmutatni. Olyan ösztönzőkre van tehát szükség, amelyek a vezető hosszú távú érdekeltségét is
hangsúlyozzák.
A helyesen kialakított monitorrendszer mindhárom szinten – célok, stratégiák, operatív tervek –
értékeli a vállalati teljesítményeket, azok színvonalát, mozgásirányát. A vállalat akkor jár el helyesen,
ha a vezetők számára is háromszintű érdekeltségi rendszert dolgoz ki, amelyben az egyes szintek
megfelelő súllyal szerepelnek. Az egyes szinteken különböző teljesítményeket értékelünk. Ezek az
alábbiak:
• a vállalati célok elérése érdekében kifejtett törekvések;
• a stratégiák megvalósításához való hozzájárulás;
• az operatív tevékenység során felmutatott eredmények.
Az érdekeltségi rendszer feladata, hogy kompenzálja az egyes vezetőknek a pillanatnyi sikerekhez
való vonzódását, a látványos „kirakateredmények” produkálására való hajlamot. További elvárás,
hogy – ha szükséges – kikényszerítse a hosszabb távon realizálható eredményekhez való affinitást. Az
érdekeltség és ösztönzés kialakítása ily módon a stratégiai tervezés szerves komponensévé válik.
A vezetők ösztönzésének három területét különböztetjük meg:
• a pénzügyi, anyagi jellegű ösztönzőket,
• a nem pénzügyi jellegű ösztönzőket, valamint
• az egyéni teljesítmények értékelését.
Az anyagi jellegű ösztönzők között a fizetés, a jutalmak, a prémiumok szerepelnek, de ide sorolhatjuk
a kedvezményes vagy térítéses vállalati részvény juttatását is. Ez utóbbi közvetlenül összeköti a vezető
személyes vagyonának alakulását a vállalat eredményes gazdálkodásával. Igazán ösztönző erejű
azonban csak akkor lehet, ha a részvények értéke nincs kitéve nagymértékű piaci ingadozásoknak.
A pénzügyi ösztönzők – különösen progresszív személyi adórendszer esetén – egy bizonyos határon
túl gyengülnek, ösztönző hatásukat nem képesek maradéktalanul kifejteni. Ezért a stratégiai tervek
teljesítésének motiválására nem pénzügyi jellegű ösztönzésre is szükség van. Ezek jelentősége és
szerepe a tőkés vállalatoknál is növekszik, ahogy a vezetés mindinkább sajátos szakmává válik,
professzionális jelleget ölt. Ilyen ösztönző eszköz, ha a vezetői előléptetéseket szorosabban kötik
– formális kritériumok helyett – a távlati célok és a stratégiák megvalósítása érdekében produkált
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tényleges eredményekhez. Az elismerés másik formája a nagyobb szakmai önállóság elnyerése
a stratégia tervezése és megvalósítása terén, a vállalati erőforrásokkal való önállóbb gazdálkodás
lehetősége (amennyiben a vállalati portfólió egyensúlyát még nem veszélyezteti), de ide sorolhatók a
presztízs jellegű juttatások is (szolgálati gépkocsi, elegánsabban berendezett iroda stb.).
Az ösztönzés harmadik formáját a vezető tevékenységének rendszeres felülvizsgálata és értékelése
jelenti. Ez különösen fontos a távlati célok elérése és a stratégiák sikeres megvalósításához való
hozzájárulás tekintetében. Ez visszacsatolást jelent az érintett vezető számára. Ez a visszacsatolás –
elismeréseivel és elmarasztalásaival – kedvező irányba terelheti a vezető felfogását, a stratégiával
való jobb azonosulás felé módosíthatja egyéni célrendszerét. Az ösztönzők e három csoportjának
kombinálásával érhető el, hogy a vezetők érdekeltsége a különböző időtávú célokat illetően a vállalati
érdekekkel szorosabb összhangban alakuljon ki.

A stratégiai tervezés folyamatrendszere
Az előzőekben tárgyalt három tipikus tervezési szint (lásd 2.3. fejezet) és az öt jellemző tervezési
fázis (lásd 2.4. fejezet) jelzi, hogy a stratégiai tervezés meglehetősen összetett folyamat. Az egyes
szinteken és fázisokban eltérő jellegű feladatok jelentkeznek, ezekazonban egymáshoz kapcsolódnak,
egymással kölcsönhatásban állnak. A rendszer elemeiként felfogható szintek és fázisok sajátosságait
az előzőekben külön-külön részletesen már megtárgyaltuk.
A továbbiakban a szintekből és fázisokból – mint elemekből – építjük fel a stratégiai tervezés komplex
rendszerét. A részek vizsgálata helyett figyelmünk most a rendszer egészére, annak struktúrájára
és működésére irányul. Az egyes elemek, részfolyamatok közötti összefüggések világosabbá tétele
érdekében az elemi tervezési folyamatokat kétdimenziós mátrixban ábrázoljuk, melyben megadjuk a
részfolyamatok között létező primer logikai kapcsolódásokat, valamint azok irányát. A folyamat képe
a 2.7. ábrán látható.
Mielőtt az ábra részletes taglalásába merülnénk, szeretnénk előrebocsátani, hogy a folyamatábra
esetében logikai vázról van szó, egy sémáról, amely az alapvető összefüggéseket van hivatva
szemléltetni. A stratégiai tervezés folyamata korántsem ilyen mechanikus lépéssorozat, mint amit
az ábra első pillantásra sugall. Az ábra ebben a formájában még nem fejezi ki a tervezési folyamat
egyik jellemző sajátosságát, nevezetesen azt, hogy egy kölcsönhatásokkal és iterációkkal átitatott
folyamattal állunk szemben.
A stratégiai terv készítése valójában kommunikatív jellegű viselkedési folyamat, amelyben érdekek
ütköznek, a racionális logika mellett (és helyett) gyakran a hatalmi pozíció győzedelmeskedik. A
folyamat tárgyalásokkal, egyeztetésekkel, módosításokkal, visszacsatolásokkal tarkított. A tervezés
logikai vázára mégis szükségünk van annak áttekintése, kézben tartása céljából.

Célkitűzési ciklus
A stratégiai tervezés folyamatmodelljében különböző ciklusok figyelhetők meg. Ezek közül az első a
célok kitűzésével kapcsolatos (1–3. lépés). A ciklus lépései a következők:
1. lépés: A vállalat vezetője megfogalmazza elgondolásait a hosszabb távú vállalati célokról,
beleértve az alapvető tervezési változókkal kapcsolatos előzetes feltételezéseket is (gazdaságitársadalmi trendek, belső erőforráskorlátok).
2. lépés: A divíziók vezetői meghatározzák működésük körvonalait: mely üzleti vállalkozások
ígéretesek hosszabb távon, a piaci vonzerőt is figyelembe véve. Elemzésük központjában a
környezeti lehetőségek és fenyegetések felderítése áll. Javaslatot tesznek a divízió elé kitűzendő
célokra, meghatározzák a kívánatos versenyképességi pozíciót, körvonalazzák az ezzel kapcsolatos
feltételezéseket, megbecsülik az erőforrásszükségletet.
3. lépés: A vállalat vezetője a divíziók javaslatai, valamint a vállalati szintű elgondolások alapján
körvonalazza a vállalat portfólióját, majd annak egyensúlyát szem előtt tartva jóváhagyja a divíziók
előzetes elképzeléseit.
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2.7. ábra - A stratégiai tervezés folyamatábrája

Stratégiakészítési ciklus
A második ciklus a stratégiák készítéséhez kapcsolódik és az ábra 4–8. lépéseit fogja át. Ezek az
alábbiak:
4. lépés: A vállalati és divizionális célok körvonalazása után megkezdődik a célok elérését biztosító
stratégiák körvonalazása.
5. lépés: A divízió vezetője belső vitára bocsátja a divízió hosszabb és rövidebb távú céljaira, általános
stratégiáira vonatkozó elképzeléseit, a funkcionális egységektől azokra alternatív stratégiai programok
kimunkálását kérve.
6. lépés: A divízión belüli funkcionális egységek – egymással együttműködve és egyeztetve – az
egyes üzletelemekre stratégiai alternatívákat fogalmaznak meg, majd azokat elemezve a legjobbakat
elfogadásra ajánlják.
7. lépés: A divízió vezetője dönt a divizionális célokkal összhangban az üzleti elemek stratégiáját és
azok erőforrásigényét illetően.
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8. lépés: A vállalat vezetője felülvizsgálja a divíziók által összeállított stratégiacsomagokat a vállalati
portfólió tükrében, majd dönt a vállalati erőforrások előzetes elosztásáról (figyelembe véve a vállalati
szinten elhatározott vállalkozások alapítását, a tervezett vásárlásokat is).

Operatív tervezési ciklus
A harmadik ciklus (9–13. lépés) tárgya az operatív tervek, a költségvetések elkészítése.
9. lépés: A vállalat vezetője utasítást ad a rövid távú operatív tervek és az akcióprogramok
kidolgozásának megkezdésére.
10. lépés: A divízió vezetője (a divízió céljainak és stratégiájának közreadásával) a funkcionális
vezetőket az egységek operatív terveinek kidolgozására szólítja fel.
11. lépés: A funkcionális szervek vezetői a stratégiák megvalósítását célzó operatív terveiket
jóváhagyásra benyújtják a divízió vezetőjéhez.
12. lépés: A divízió vezetője átnézés és koordinálás után jóváhagyja a funkcionális operatív terveket,
majd összeállítja a divízió operatív tervét.
13. lépés: A vállalat vezetője jóváhagyja a vállalati portfólió megvalósítását célzó, rövid távú
feladatokat tartalmazó vállalati operatív tervet. A vállalati erőforrások elosztása ebben a fázisban
fejeződik be.

A megfigyelőrendszer kialakításának ciklusa
Amíg az előző három ciklus logikailag sorosan kapcsolódott egymáshoz és a kronologikus jelleg
érvényesült, addig a következő két ciklus szimultán jelleggel, folyamatosan működik. Közülük az első,
a tervek és célok teljesülésének figyelését végző ciklus a 14–18. lépéseket foglalja magába.
14. lépés: A vállalat vezetője meghatározza a megfigyelőrendszerrel kapcsolatos alapvető
követelményeit, annak mindhárom szintjére (célok, stratégiák, operatív akciók szintje) kijelöli a
vállalati és a divízió szintű feladatokat, megfogalmazza a tervekhez rendelt tűrési sávokat.
15. lépés: A divízió vezetője kijelöli a divízió céljait és a stratégiáinak teljesülését nyomon követő
feladatokat, valamint az üzleti egységek és a funkcionális szervezetek vezetőinek ez irányú feladatait.
16. lépés: A funkcionális részleg vezetője figyelemmel kíséri a saját operatív tervének teljesülését,
valamint a funkcionális keresztkapcsolatok érvényesülését. Kisebb eltéréseknél intézkedik,
nagyobbaknál (javaslataival ellátva) jelzi a divízió vezetőjének az esetleges tervmódosítás iránti
igényét.
17. lépés: A divízió vezetője a divízió stratégiai feladatainak teljesítése érdekében irányítja szervezeti
egységének tervezőmunkáját. A vállalati vezető felé akkor ad jelzéseket, ha az általa meghozott
intézkedések, tervezett beavatkozások a vállalati szintű portfólió egyensúlyát, illetve a vállalati
ciklusok teljesülését is érintik.
18. lépés: A vállalati vezető a vállalati célok irányában való haladást, a vállalati portfólió és a
vállalati operatív terv teljesülését kíséri figyelemmel, beavatkozásai is erre a területre koncentrálódnak.
Információi a divízióktól származó jelek mellett a tágabban értelmezett környezet változásaira is
kiterjednek.

Az ösztönzők kialakításának ciklusa
A megfigyelőrendszerrel analóg módon az ösztönzők kialakításának ciklusa (19–23. lépés) is
folyamatosan jelen van a tervezési folyamatban.
19. lépés: A felső vezetés egyénileg megfogalmazott célokat határoz meg a divíziók vezetői számára.
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20. lépés: A divízió vezetője egyénileg meghatározott célokat ír elő a funkcionális vezetők, valamint
a stratégiai programok élére állított vezetők számára.
21. lépés: Az alsó szintű vezetők értékelik céljaik teljesítését a divízió vezetője számára.
22. lépés: A divízió vezetője értékeli a részére kitűzött egyéni célok teljesülését, erről a vállalati
vezetőnek jelentést készít.
23. lépés: A vállalat vezetője ösztönzőket határoz meg az irányítás különböző szintjein működő
vezetők számára.
Ismételten hangsúlyozni szeretnénk, hogy a stratégiai tervezés elvi modelljéről van szó. A
tervezés folyamata a valóságban egyrészt bonyolultabb, másrészt rugalmasabb, mint a bemutatott
mechanikus modell. A folyamatot át- meg átszövik a visszacsatolások, az iterációk, a tervezés jellege
alapvetően kommunikatív. Mivel ezen utóbbi fogalmak a tervezés immanens részei, az iterációkról,
visszacsatolásokról külön is szólunk.

Iterációk, visszacsatolások
A környezeti kihívásokra a tervezés csak akkor adhat helyes választ, ha a vállalati jövő felvázolásánál
kreatív megközelítést sikerül alkalmaznunk, amely mesterségbeli tudással párosul és a vállalat
különböző szintjein tevékenykedő szakembereket a célok érdekében mozgósítani tudja. Ehhez
az induló lépést a különböző szintű vezetők közötti munkamegosztás kialakítása jelenti. Ezt a
munkamegosztást (legalábbis annak egy lehetséges formáját) az előző folyamatábra (2.7. ábra) testesíti
meg. Erre a sémára kell ráilleszteni a szükséges iterációk, visszacsatolások hálóját, amely az interaktív
hatásokat is realizálni képes.
Az iteratív megközelítés már az alapfolyamatban érvényesül: egy-egy lépés kidolgozása, az egyetértés
megteremtése egy szervezeti egységen belül önmagában is többszöri próbálkozás, újabb kísérlet
eredménye. Újabb iteratív megközelítést kíván azonban a különböző lépésekben, eltérő szinteken
felvázolt tervezési elképzelések egyeztetése, koordinálása. A fontosabb visszacsatolási köröket a 2.8.
ábra szemlélteti.

2.8. ábra - Visszacsatolási körök

Az iterációk főként a tervkészítés első három ciklusát (célok kitűzése, stratégiaalkotás, akciótervezés)
érintik. Az ábrán megjelölt esetekben rendre a hierarchia magasabb szintjén álló vezető kezdeményezi
az elgondolások módosítását a magasabb szintű célok, stratégiák, akciók jobb közelítése érdekében. Az
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iterációkat még a tervezés munkafolyamata során, az adott célok, stratégiák és akciók végső rögzítése
előtt célszerű eszközölni.

Összefoglalás
A stratégiai tervezés a vállalati irányítási rendszer része. Elsősorban a stratégiai fontosságú döntések
jobb megalapozását és hatékony végrehajtását szolgálja. A stratégiai döntések megvalósítása szinte
minden esetben a vállalati erőforrások megváltoztatását, átrendezését igényli. A tervezőnek csak a
kritikus stratégiai erőforrásokkal kell foglalkoznia. Stratégiai erőforrásnak csak az minősül, amelyik
átcsoportosítható, más területen is felhasználható.
A környezeti lehetőségekhez és fenyegetésekhez való alkalmazkodás során adaptivitásra van szükség.
Az adaptációs nyomás hatására kerül sor a meglévő vállalkozás módosítására vagy megszüntetésére,
új indítására. Az adaptációs nyomás ellen hat a forráshiány. Az integráció a belső folyamatok
összehangolásával, az erős és gyenge pontok figyelembevételével igyekszik javítani a rendszer
működését. Különböző környezeti feltételek közepette az adaptáció és integráció iránti igény más és
más hangsúlyt kap. E két fogalom a későbbi elemzéseknél (stratégiai pozíció meghatározása, testre
szabott tervezési rendszer kialakítása) az iránytű szerepét fogja játszani.
A stratégiai tervezési rendszerben a stratégiaalkotás során három különböző szinten születnek
döntések: a vállalati vezetés, a divizionális vezetés és a divízión belüli funkcionális szervek szintjén.
A feladatok mindhárom szinten eltérő jellegűek, más-más tartalommal bírnak, eltérő módszertani
megközelítést igényelnek.
A stratégiai tervezés folyamatát belső tartalma szerint öt fázisra bonthatjuk. Az első fázis a Hová
akarunk eljutni? kérdésre keres választ a vállalati célok, missziók, politikák, stratégiai irányok
keresésével, valamennyi szinten. A környezet elemzése itt fontos szerepet kap. A második fázis
(Hogyan jutunk el oda?) a stratégiák, a stratégiai programok megfogalmazásával foglalkozik a
vállalkozás, a divíziók és a vállalat szintjén. A Hogyan hajtjuk végre elképzeléseinket? kérdés áll
a harmadik fázis középpontjában. Itt a rövid távú tervek és költségvetések kidolgozására kerül sor,
amelyek már az operatív végrehajtás alapját képezik. A teljesítmények figyelése (Hogyan halad a terv
megvalósítása?), valamint az érdekeltség és ösztönzés kialakítása jelenti a további fázisokat (Hogyan
ösztönözhető a stratégia megvalósítása?). A három szinten öt fázisban működő stratégiai tervezési
rendszer összefüggő folyamatrendszert alkot.
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3. fejezet - KÖRNYEZETELEMZÉS,
DIAGNOSZTIKA
Mivel alapozzuk meg a stratégiai irány választását?
Mit értünk környezeten?
Mi a környezetelemzés célja?
Melyek a környezet jellemzői?
Milyen módszerekkel jelezhetők előre a környezeti változások?
Mit értünk lehetőségen és fenyegetésen?
Mi a forgatókönyvírás?
Mit értünk diagnosztika alatt?
Mit értünk erős és gyenge pontokon?
Hogyan végezzük el a funkciók diagnosztizálását?

Bevezetés
A bevezető fejezetben bemutattuk a stratégiai gondolkodás fejlődését. Láttuk, hogy a vállalat irányítási
folyamatában mind erőteljesebb hangsúllyal jelentkezik a környezethez való alkalmazkodás igénye.
A stratégiai tervezés, illetve a stratégiai menedzsment egyik kiindulópontját képezi ezért a környezet
elemzése.
• Ha a stratégiai tervezés általános folyamatábráját elemezzük, látható, hogy a célmeghatározást
követő vizsgálat határozza meg, hogy egy adott környezetben milyen mozgástér áll a szervezet
rendelkezésére a célok eléréséhez – a későbbiekben pedig visszacsatolások során igazolódik, hogy
az adott környezet egyáltalán lehetővé teszi-e meghatározott célok kitűzését.
• A stratégiai menedzsment átlép a túlzott mértékben leszabályozott tervezési folyamat korlátain, de
a környezethez való alkalmazkodás, a lehetőségek kihasználása továbbra is elsődleges szempont
marad.
A fentiek alapján belátható, hogy a stratégiaalkotásnál az egyik kritikus pont a környezet megértése
és elemzése. Ezért e fejezetben megvizsgáljuk, mit is értünk környezeten, mi a környezetelemzés
feladata, melyek a környezet jellemzői, milyen előrejelzési eljárásokat használhatunk. Részletesebben
tárgyaljuk a környezetelemzés és előrejelzés egy fontos módszerét, a forgatókönyvírás néven ismert
eljárást.
A stratégiaalkotás másik kritikus kiindulási pontja a szervezet, a vállalat tulajdonságainak,
képességeinek megismerése. A vállalati diagnosztika néven ismert elemzés, a SWOT analízis
másik alapeleme a vállalati diagnózis: ide tartozik az erős és gyenge pontok feltárása, a funkciók
diagnosztizálása, a vállalat alapvető képességeinek meghatározása. Már itt hangsúlyozzuk, hogy a
környezeti lehetőségeket és fenyegetéseket, a vállalati erősségeket és fenyegetéseket a vállalati célok
és összműködés tükrében, rendszerszemléletű megközelítésben szabad csak vizsgálni és értékelni.
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A környezet elemzése
Az elemzés feladata
Amikor a vállalati elemző a környezettel kezd foglalkozni, felmerül a kérdés: mit értünk pontosan
környezet alatt? A kérdésre általános válaszként megadható az alábbi meghatározás.
A környezet fogalmába minden olyan tényezőt beleértünk, amelyek a szervezet működésére a
jelenben vagy a jövőben hatással vannak. Amikor egy vállalat irányításáról beszélünk, akkor az
alapvető gazdasági, piaci mutatók alakulását vizsgáljuk – sőt, a konkrét célok megfogalmazása is
ezeken keresztül történik. Környezetként értelmezhetjük ezért mindazon tényezőket, jelenségeket,
folyamatokat, melyek hatnak ezekre a mutatókra, illetve értékük alakulására.
A környezet szerepe a stratégiaalkotásban korszakonként változott.
• A tervezés fejlődésének korai szakaszaiban – mint ahogyan az 1. fejezetben már utaltunk is erre
– a környezet viszonylag egyszerű és kiszámítható volt. Mindez azt jelentette, nem kellett túl
sok tényezőt vizsgálni a vállalat működésének értékeléséhez, nem kellett átfogó stratégiákban
megfogalmazni azokat a cselekvési irányokat, melyek a változó környezethez – azaz a működést
befolyásoló tényezők változásához – való alkalmazkodást biztosítják.
• A hatvanas évekre a termelés-fogyasztás rendszerének működtetése végleg kikerült az ipar
mágnásainak kezéből, ami egyben azt is jelentette, hogy számos más, a szűkebb piaci környezeten
kívül eső tényező éreztette hatását a szervezetek működésére.
• A hetvenes években kezdődő olajválság, majd az egyre intenzívebben jelentkező ökológiai
problémák, illetve az ezeket mérsékelni hivatott erősödő környezetvédelmi szigor, a nemzetközi
gazdasági életre ható, a Föld különböző pontjain jelentkező politikai instabilitás meggyőzték az
elemzőket arról, hogy a gazdasági tényezők a globális vállalati környezetnek mára már csak egy
szegmensét jelentik a sok közül.
• Napjainkra két fogalom kerül előtérbe, melyek figyelembevétele nélkül nem végezhető el a stratégia
szempontjából mérvadó környezetvizsgálat. Ezek a komplexitás és a dinamizmus (részletesebb
tárgyalásukra még visszatérünk).
A környezetelemzés alapvető funkciója, hogy biztosítsa a lehető legjobb stratégiai döntés
meghozatalát. A stratégiai döntések a vállalat jövőjével kapcsolatosak, hatásuk a jövőben realizálódik,
ugyanakkor a jelenben igényelnek beruházásokat, allokációt vagy stratégiai iránymeghatározást. A fő
kérdést a stratégia irányának meghatározása jelenti. A stratégiának kell biztosítania a környezethez
való alkalmazkodást a teljes időhorizont alatt. Amennyiben ez nem áll fenn, a vállalat stratégiaváltásra
kényszerül, aminek pedig súlyos ára van:
• egyrészt a stratégia, megvalósítása során, számos beruházási és allokációs döntést határoz meg, így
a megtérülési időn belüli változtatás effektív veszteséget jelenthet,
• másrészt a stratégiai irány meghatározása jelentős befolyással bír a szervezeten belüli
kapcsolatrendszer, gondolkodás és a vállalati kultúra jellemzőire. Ezek változtatása rendkívül
időigényes feladat, az átmeneti időszakban pedig nem várható optimális működés.
A stratégiának tehát a mindenkori környezeti kihívásoknak kell megfelelnie, ezért megfelelő stratégia
kialakításához elengedhetetlenül szükséges a környezet lehetséges alakulásának ismerete.
Általánosságban elmondható, hogy a környezet elemzése vázol fel egy képet a szervezetre ható –
valamely szempontból jelentősnek ítélt – külső tényezők alakulásáról a kialakítandó stratégia által
meghatározott időhorizonton.
74

KÖRNYEZETELEMZÉS,
DIAGNOSZTIKA
Ahhoz, hogy az egyes tényezők alakulását vizsgálni tudjuk, azonosítani kell tudni őket, meg kell
ismerni működésüket, fel kell térképezni azokat az elemeket, melyek a környezet egyes szegmenseiben
lezajló folyamatokat mozgatják, fel kell tárni azokat a hatásmechanizmusokat, melyeken keresztül az
egyik környezeti elem befolyásolja a másikat. A környezet megértése ezt a feltérképezést, megismerést
jelenti.
A vállalati célok kitűzésénél a tervező szabadságfoka nem korlátlan: csak olyan irányok jöhetnek
szóba, amelyek összhangban vannak a vállalat gazdasági és társadalmi környezetével. Ez a környezet
egyszerre lehet barátságos és ellenséges a vállalattal szemben:
• egyrészt lehetőségeket kínál a további fejlődéshez, gyarapodáshoz, terjeszkedéshez,
• másrészt olyan ellenséges elemeket, fenyegetéseket tartalmazhat, amelyek a célok megvalósítását
akadályozzák, végső soron pedig a vállalat létét is veszélyeztethetik.
A vállalatnak a csapdát az jelenti, hogy ezek a lehetőségek és fenyegetések előtte többnyire rejtve
maradnak. Ezek felderítése nagy figyelmet, sok munkát és többnyire tetemes költséget igényel.
Helyes és megvalósítható célokat azonban csak ezen lehetőségek és fenyegetések ismeretében
lehet megfogalmazni, ezért a környezet elemzésének elvégzése már ebben a célkitűző fázisban is
elengedhetetlen.
A környezet elemzésének célja annak megállapítása, hogy miként lehet a potenciális lehetőségeket
és fenyegetéseket a vállalat hasznára fordítani: a kedvező lehetőségeket kihasználni, a vállalati
pozíciókat megrendítő fenyegetéseket elkerülni és kivédeni. Ez a környezetelemzési feladat a
vállalkozás, a divízió és vállalat szintjén egyaránt megjelenik. Az egyes szinteken azonban más az
elemzés tárgya, más-más módszereket veszünk igénybe.
A különböző szinteken (vállalkozás, divízió, vállalat) elvégzendő környezetelemzésnél hasonló típusú
kérdésekre keresünk választ. A különbség, mint láttuk, a dimenziókban, az elemzés szintjében és az
alkalmazott módszerekben jelentkezik. A kérdések a lehetőségek és a fenyegetések felkutatására, a
stratégiai pozíció meghatározására irányulnak. A leggyakoribbak a következők:
• Melyek azok a tervezőtől független tényezők, amelyek meghatározzák a környezeti trendeket?
• Milyen a környezet (a termékpiac, az adott iparág, az adott régió, az adott nemzetgazdaság)
vonzereje? A vizsgált szint (vállalat, divízió) egyes szegmensei (divíziók, vállalkozások) számára
a környezet milyen vonzerőt jelent?
• Kik a versenytársak az adott szinten, melyek erős pontjaik a környezeti erőviszonyok tükrében?
• Melyek azok a tényezők, amelyek potenciális versenyelőnyöket rejtenek magukban, amelyeket
mobilizálva a versenytársak megelőzhetők?
• Melyek a vizsgált szervezet (vállalat, divízió, vállalkozás) erős és gyenge pontjai ugyancsak a
környezeti tényezők fényében?
• Melyek azok a külső tényezők, amelyek a sikert alááshatják?
• Mi az alapvető áttörések lehetősége és kockázata az egyes tervezési szinteken (alapvetően új gyártási
eljárások, termékek megjelenése, a fogyasztói magatartás drasztikus megváltozása, bizonyos
anyagokból tartós hiány stb.)?

a) A vállalkozások környezetének elemzése
A vállalkozás (T/PE, üzletelem) stratégiai pozíciójának értékelését szűkebb környezetükben
végezzük el. Az elemzés tárgya: az adott termék (szolgáltatás) egy meghatározott piacon milyen
környezeti lehetőségeket vehet igénybe, milyen fenyegetésekkel kell szembenéznie, ebben a szűkebb
környezetben milyen stratégiai pozíciót foglal el. Az értékelést és elemzést tehát termék/piac mélységig
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célszerű elvégezni. A szűkebb környezet vizsgálata pontos és körültekintő legyen, hiszen ez később
fontos döntések alapjául szolgál. Fontos a kritikus megközelítés. Rendszeresen fel kell tenni a kérdést:
Mi az adott vállalkozás racionalitása, mi indokolja a vállalkozás létét? Fennállnak-e azok a
környezeti feltételek, amelyek korábban a vállalkozás létrehozását indokolták?

b) A divíziók környezetelemzése
A divíziók esetében a környezet vizsgálatára egy szinttel magasabban kerül sor. A divízió, mint láttuk,
valamilyen szempontból összetartozó vállalkozások halmaza – a rendező szempont lehet a közös
technológia, a termékek rokonsága (termékcsalád), a földrajzi elkülönülés stb. A divízió környezete
ezért nagyobb léptékben, több dimenzióban értékelendő, mint a vállalkozás, az üzletelem esetében.
Ha például a divízió rendezőelve a közös technológia volt, akkor a technológiai trendek elemzése, az új
technológiákból adódó fenyegetések és lehetőségek felderítése ezen a szinten végzendő el. Ekkor már
nem az egyes termék adott piacon elfoglalt pozíciója az elemzés tárgya, hanem sokkal inkább az adott
iparág mint bővebb környezeti elem viszonyainak és változásainak a vizsgálata és értékelése a cél.
A környezetet tehát itt nagyobb léptékben értelmezzük. Hasonlóképpen változik a környezetelemzés
tárgya és módszere, ha egy termékcsalád köré szerveztük a divíziót, vagy ha földrajzi szempontok
szerint jött létre.

c) A vállalati környezet elemzése
A vállalat szintjén a környezet elemzése, a lehetőségek és fenyegetések számbavétele ismét más
jellegű feladatot jelent, mint ahogy azt a vállalkozások és divíziók esetében láttuk. A gazdasági
környezet itt még szélesebb dimenzióban vizsgálandó, mint az előző esetekben. A környezetnek
mind általánosabb elemei kerülnek előtérbe (általános gazdasági-politikai klíma, adópolitika, infláció,
stabilitás, lobbyk, demográfiai mutatók, környezetvédelem stb.). Ezek ugyan már megjelenhettek az
alsóbb szintek környezetelemzéseiben is, mint konkrét fenyegetések és lehetőségek, itt azonban már
egy általánosabb megközelítésről van szó. Mások minősülnek versenytársaknak a vállalat szintjén,
mint a vállalkozás vagy a divízió esetében. A vállalkozásnál a versenytárs pl. egy konkurens termék,
a divíziónál pl. az adott iparágban versenyző vállalatok, míg vállalati szinten már egy terjeszkedő,
hasonlóan multidivizionális cég.
A vállalati szintű környezetelemzésnél is felmerülnek azok a kérdések, amelyeket már korábban
felsoroltunk, de újabbakkal is bővülnek. Itt a környezetelemzés tükrében olyan kérdésekre is választ
keresünk, mint
• melyek fejleszthetők a meglévő üzletágak, divíziók közül;
• melyek a visszafejlesztendő vagy megszüntetendő egységek;
• mely területeken lehetséges vagy szükséges új vállalkozás alapítása vagy megvásárlása.
A reális lehetőségeket és fenyegetéseket kutató környezetelemzés a versenytársak helyzetét is
figyelembe veszi; a piaci vonzerő oldaláról határozza meg az üzletágak helyét a vállalati portfólióban,
s mint ilyen, fontos döntések megalapozója és kiindulópontja lesz.
A különböző szinteken végrehajtott környezeti elemzéseknél számos technikai eszköz felhasználható a
jövőbeli környezet lehetőségeinek és fenyegetéseinek felderítésében, mint például a Delphi-módszer,
a brainstorming, a forgatókönyv-készítés (scenario writing) vagy a legkülönbözőbb formalizált
előrejelzési technikák. Itt is számítani kell azonban arra, hogy az elemzésnél bizonyos intuitív vezetői
megközelítés nélkülözhetetlen.
A környezeti elemzések sikeres elvégzése után a vállalat előtt feltehetőleg egy világosabb jövőkép
áll, mint korábban. Az elemzések révén számos olyan, a vállalat előtt tornyosuló korlátot deríthetünk
fel, amelyeket a későbbi döntéseknél figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor a környezet jövőbeli
alakulására az elemzések alapján számos olyan feltételezés is születik, amelyek ismerete a későbbi
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döntések szempontjából ugyancsak nagy fontosságú. Ilyen korlátok és feltételezések például az
általános gazdasági környezet elemzése kapcsán adódnak: a gazdaság hosszabb távú fejlődésének
kilátásai, az EU-csatlakozás és következményei, a kamatláb, az adókulcs, a valutaárfolyam, az árindex,
az inflációs ráta, a szociális terhek, a környezetvédelmi előírások stb. várható alakulása.
A vállalati szintű stratégiai tervek ezen korlátok és feltételezések ismeretére alapoznak: ezek
prognosztizált értékének alakulását veszik számításba. Amennyiben ezen környezeti tényezők
előrejelzése az idő előrehaladtával megváltozik, a vállalatnak egy más paraméterű környezethez
kell alkalmazkodnia. Ez a körülmény viszont előbb-utóbb a tervek módosítását is kikényszerítheti.
Célszerű ezért a stratégiai tervezés célokat kitűző szakaszában a felderített korlátokat és
feltételezéseket világosan megfogalmazni, írásban rögzíteni. Gondoskodni kell arról, hogy a
későbbiek során alakulásukat figyelemmel kísérjük, majd – szükség szerint – a megfelelő
intézkedéseket meghozzuk (új intézkedések, döntések, esetleg tervmódosítás).

Lehetőségek és fenyegetések
A lehetőségek és fenyegetések többnyire külső környezetünkben merülnek fel, de néha maga a belső
környezet is forrásuk lehet. Lehetőségek és fenyegetések mindig jelen vannak, csak sokszor nem
ismerjük fel azokat.
A vállalat számára lehetőség minden olyan esély, amelyet megragadva olyan új vagy módosított
stratégiát fogalmazhat meg, amellyel üzleti sikerét megalapozhatja, fogyasztói megelégedettségét
erősítheti.
A lehetőségek potenciális új kezdeményezéseket jelentenek. Minden cég számára léteznek, de egyes
vállalatok sokkal könnyebben ismerik fel ezeket, mint mások. Amikor a Polaroid eljárás szabadalma
lejárt, a Kodak cég volt, amelyik lecsapott rá, mások nem vették észre ezt a lehetőséget. Vannak olyan
lehetőségek, amelyeket meg kell keresni, de léteznek olyanok, amelyeket magunk hozhatunk létre.
Amikor egy új terméket fejlesztett ki a cég, amely még nem szerepelt a piacon, akkor létrejött a piacra
dobás lehetősége. A stratégiai vezetés feladata, hogy minél több lehetőséget azonosítson, válassza ki
a legígéretesebbeket, és azokat hasznosítsa.
A lehetőségeknél azokat szeretnénk azonosítani, amelyek stratégiai jelentőségűek.
Ilyenek lehetnek pl. az alábbiak:
• további fogyasztói csoportok kiszolgálása;
• belépés új piacra vagy szegmensre;
• termékskála szélesítése fogyasztók szélesebb körének kielégítésére;
• kiegészítő termékekkel való megjelenés;
• vertikális vagy horizontális integráció;
• önelégültség, kifulladás a versenytársnál;
• gyorsabb piaci növekedés stb.
A vállalat számára fenyegetésnek minősül minden olyan ésszerűen valószínű és többé-kevésbé
váratlan esemény, amely komolyan veszélyezteti a szervezet képességét, hogy szolgálja
érdekcsoportjai érdekeit.
Amennyiben a vállalat csak a részvényesek érdekeit veszi számításba, úgy fenyegetés minden olyan
ésszerűen valószínű esemény, amely csökkentheti a részvények árfolyamát. Amennyiben a vállalat
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saját alkalmazottait is az érdekcsoportba sorolja (és érdekeiket kívánja szolgálni), fenyegetés minden
olyan külső esemény, amely pl. elbocsátásokhoz vezet. Általánosságban úgy is fogalmazhatunk, hogy
fenyegetés minden olyan környezeti esemény, amely csökkenti a szervezeti output értékét. A piaci
pozícióvesztés is fenyegetés, ha pl. a konkurencia kiemelkedő tulajdonságú termék kifejlesztésén
dolgozik. Fenyegetés az első számú vezető súlyos megbetegedése is, stb.
Fenyegetések mindig léteznek, de kevésbé veszélyesek, ha időben felismerjük, és figyelemmel
kísérjük azokat. Amikor az amerikai autógyártók felismerték 1982-ben a kiváló minőségű japán
gépkocsik megjelenésében jelentkező fenyegetést, a Ford és a Chrysler intenzív minőségjavító
programokat indított, ugyanakkor komoly kampányt indítottak a japán behozatali limitek kormányzati
elfogadására.
Az időben felismert fenyegetés lehetőséggé is változtatható. A rábafüzesi határátkelőhely átépítésével
a forgalom elkerülte a község belterületét. Ezzel az ott korábban megépített benzinkút is elvesztette
forgalma nagy részét. A fenyegetésre az aktív válasz: időben olcsón megvásárolni az új nyomvonal
melletti legkedvezőbb telephelyet az újabb versenytársak megjelenése előtt, nem pedig tétlenül
megvárni a tönkremenetelt. Néhány a stratégiai fontosságú fenyegetések közül:
• várhatóan belép egy új versenytárs;
• a helyettesítő termékek eladása nő;
• lassuló ütemben nő vagy visszaesik a piac;
• kedvezőtlen kormányzati lépések;
• élesedő verseny;
• sebezhetőség a recesszióval, az üzleti ciklusokkal szemben;
• fogyasztók, beszállítók erősödő alkupozíciója;
• vásárlói szükségletek, fogyasztói ízlés megváltozása;
• kedvezőtlen demográfiai változások.
A lehetőségek és fenyegetések értékelését, a stratégia kialakítására gyakorolt hatását a vállalati
diagnosztika eredményei alapján lehet konkretizálni [l. a későbbi 3.4. fejezet]. A vállalat erősségeinek
és gyenge pontjainak ismeretében határozhatjuk meg, hogy mely lehetőségekre van módunk lecsapni,
melyek azok a fenyegetések, amelyek gyenge pontjaink miatt végzetesek lehetnek. A SWOT
elemzés ezek figyelembevételével, kölcsönös visszacsatolásos folyamatként teljesedik ki és válik a
stratégiaalkotás alapozó elemévé.
A lehetőségek és fenyegetések előzetes ismerete tehát egyik kulcsfontosságú előfeltétele a sikeres
stratégia kidolgozásának. Szükséges ezért a továbbiakban a környezet tulajdonságainak mélyebb
megismerése, a környezet jövőbeli változásait jelző módszer áttekintése. A vállalati diagnosztika
kérdéseinek tárgyalása előtt ezért vizsgáljuk meg a környezet jellemzőit, valamint az előrejelzésre
szóba jöhető eljárásokat. Ez utóbbiak közül a forgatókönyvírás módszerét részletesebben is
áttekintjük.

A környezet jellemzői
Az előzőekben már utaltunk arra, hogy napjainkra a környezet legfontosabb tényezői közé lépett a
komplexitás és a dinamizmus. A továbbiakban ezekről lesz szó.

a) Komplexitás
A vállalat működését befolyásoló, azaz a jövőbeli stratégiai irányokat meghatározó vállalati
környezetet HUSSEY [1983] a következőképpen szegmentálja:
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• ökológiai környezet,
• jogi környezet,
• technológiai környezet,
• gazdasági környezet,
• szociológiai környezet,
• demográfiai környezet.
A környezeti tényezők csoportosításával számos szerző foglalkozik – általában eltérő
csoportosításban, az egyes szegmentumok más-más lényegi kritériumait kiemelve. Mindemellett
kevesen helyeznek hangsúlyt az egyes környezeti tényezők közötti kölcsönhatásokra, amelyek
tulajdonképpen a komplexitást jelentik egy globális környezeti kép kibontásakor.1 A vállalati
gyakorlatban igen gyakori az az eljárás, hogy sokszor egymástól elszigetelt elemzéseket készítenek
az egyes környezeti tényezők vonatkozásában, de figyelmen kívül hagyják a kölcsönhatásokat. Ezek
az elemzések nem lehetnek sem teljesek, sem mértékadók.
HUSSEY felosztását követve kiragadhatunk néhány példát az említett kölcsönhatások illusztrálására.
A kiragadott három példa jól mintázza, hogy a környezetet szegmentumaiban, ugyanakkor
komplexitásában, globális közelítésben kell elemezni, hogy a szervezet működését befolyásoló
tényezők működését megérthessük.

b) Dinamizmus
A komplexitás mellett a mai környezet másik meghatározó jellemzője a dinamizmus.
A környezet változásának dinamizmusa azt tükrözi, hogy a vállalati környezet egy adott állapotából
mennyi idő alatt alakul át egy másik állapotba. Ez pl. abban fejeződik ki, hogy a jelenben tett,
jövőre vonatkozó megállapítások mennyi ideig maradnak érvényesek.

• Az ökológiai környezet krízisei érvényre jutnak a jogi szabályozásban, ami visszahat a gazdasági
környezetre, illetve a vállalat külső és belső környezetére. Ezt, mint az egyik legnyilvánvalóbb
kölcsönhatást a stratégiai tervezők általában figyelembe is veszik elemzéseiknél.
• Az elmúlt években sokan profitáltak abból, hogy a technológiai környezetben végbement
fejlődés lehetővé tette egyes szolgáltatások Interneten történő értékesítését. Ez többek között
életre hívta bizonyos szolgáltatásoknak off-shore országban bejegyzett cégen keresztül történő
értékesítését – ezáltal a jogi szabályozás által meghatározott adók és illetékek megfizetésének
elkerülését. Mindez idővel visszahat a gazdasági környezetre is.
• A legjelentősebb változásokat talán a politikai környezet alakulása hordozza. Részint a gazdaság
ellehetetlenülése, részint a társadalomban erősödő szabadságvágy – melynek erősödéséhez
nagymértékben hozzájárult a kibővült információáramlás, ugyancsak a technológia fejlődésének
következtében – összeroppantotta a kelet-európai politikai rendszereket. Ez a politikai változás
viszont potenciális gazdasági lehetőségeket nyitott meg a kontinens nyugati fele számára, amit
azok ki is használtak. A lehetőségek mellett ugyanakkor számos fenyegetéssel is számolni kell.
Először jogi oldalról merül fel a kérdés, hogy pl. az Európai Unióba igyekvő kelet-európai
országok számára lehetővé váló szabad munkaerő-áramlást miként kezeljék. Amennyiben a
1

Egy rendszer nem attól bonyolult, hogy sok elemből tevődik össze. Komplexitását az elemek egymáshoz való viszonya határozza meg.
Egy csillagrendszer rengeteg elemet tartalmaz, mégis, mozgásuk és viselkedésük néhány differenciálegyenlettel leírható. Egy adott vállalati
környezet több tényezővel jellemezhető, de a közöttük lévő kapcsolatot ma még közelítőleg sem tudjuk formalizált módon leírni (sokszor
megérteni sem).
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fejlett országokat hirtelen elárasztja a tömeges olcsó munkaerő, az érintett régióban szociális
és társadalmi feszültség keletkezhet, mely végső soron a makrogazdaságba vetett bizalmat
rengetheti meg – ennek pedig kétségkívül kihatásai vannak a versenyszférára, azaz a vállalat
piaci környezetére. (Ezt a gondolatmenetet egyébként többen vitatják.)
A század elejét jellemző stabil környezet lehetővé tette, hogy egy adott időpontban a környezettel
kapcsolatban tett megállapítások érvényessége megmaradt egy viszonylag hosszú gazdasági
időhorizonton. A vállalat így a jelen környezeti feltételekre érvényes stratégiát követhette a jövőben
is. A változások napjainkra felgyorsult üteme éppen azért kulcsfontosságú téma a vállalatirányítás
területén, mert a szervezetek kénytelenek hasonló dinamizmussal követni a változásokat a
környezethez való alkalmazkodás érdekében. Mindezt kifejezi pl. a következő fejezetben tárgyalandó
kockázati mátrix, mely a környezeti tényezők változásának előre jelezhetősége és a reagálóképesség
függvényében értelmezi a környezet változásából eredő kockázatot. A mátrix kockázati szintjei jól
példázzák, hogy már nem elégséges a környezet egy adott időpontban történő feltérképezése, kritikus
pontként jelentkezik a jövőbeli állapot meghatározása – a szervezetnek fel kell készülnie a jövőbeli
állapotnak való megfelelésre.
A változások ütemét vizsgálva felmerül a kérdés: miből fakad a dinamizmus? Más szóval: mikor
érzékelünk egy adott változást hirtelennek, gyorsnak, vagy éppen lassúnak? Amennyiben a kérdést
abból a szempontból vizsgáljuk, miszerint a változás nem más, mint egy környezeti szegmens adott
állapotból egy másikba történő átmenete, elmondható, hogy az átalakulás sebességét két fő tényező
alapján érzékeljük gyorsnak vagy lassúnak. Ezek a következők:
• magának a változási folyamatnak a lezajlási sebessége,
• a változás által érintett rendszer összetettsége.

a) A változási folyamat lezajlási sebessége
Ez a sebesség határozza meg az átalakulás időtartamát. A kelet-európai társadalmakban végbement
rendszerváltást példaként felhozva megfigyelhetjük, hogy a jogrendszer átalakulása ment végbe a
legrövidebb idő alatt, ezt követte időigény tekintetében a gazdasági szerkezet átalakítása, míg a
gondolkodásmód, a mentális ítéletalkotás, a kapcsolatrendszerek átalakulása követeli meg a legtöbb
időt. A térségbe befektetni kívánó országok szemszögéből nézve, gyorsan végbementek azok a
változások, melyek a régiót potenciális piaccá emelik, ugyanakkor több kelet-európai állam csak
lassabban, vagy még nem érte el azt a szintet, hogy lehetővé váljék a működő tőke meghatározott
hatékonysági szintet elérő beáramlása. Másképpen szólva az egyes szegmensek eltérő átalakulási
sebessége eltérő lehetőségeket – és persze fenyegetéseket – jelent mindkét oldalon.

b) Az érintett rendszer összetettsége
Ez a tényező adja a változás dinamikájának másik fokát. Ez a tényező határozza meg, mennyire
éri váratlanul a változás a megfigyelőt. A környezet egyes szegmensei ok-okozati összefüggéseket
tartalmaznak, és a már kifejtett komplexitás következtében ezek az összefüggések átszövik az egész
globális vállalati környezetet. Egy adott szegmensben érzékelt változás gyakran egy más szegmensből
indul ki. Amennyiben az elemző kizárólag egy faktor alakulását vizsgálja, olykor váratlan – sokszor
érthetetlen – változással találhatja szemben magát; holott a környezet más területein már régebben
elindult folyamatok kölcsönhatásairól van szó. Az előző példánál maradva, külső szemlélő számára
a kelet-európai országok politikai rendszerének összeomlása és az ezt követő gazdaságiszerkezetátalakítás a kilencvenes évek elején rendkívül gyorsan végbement folyamat volt, melyre sem a
kontinens nyugati, sem keleti fele nem volt teljes mértékben felkészülve.
Egy példa: az egykori NDK-nak az egységes Németországba való beillesztése a jó pénzügyi és
politikai háttér mellett is – a várakozással ellentétben – éveken keresztül gazdasági feszültségeket
okozott a nyugati testvérnél. A keleti oldalon elrettentő példaként szolgál a régió egykor nagy
esélyeseként emlegetett Jugoszlávia területén a mai napig pusztító háborúk sora. Külső szemlélő
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számára gyorsnak, akár hirtelennek mondhatók ezek a változások, ugyanakkor, ha a régió
gazdasági, szociális és politikai fejlődésének folyamatát vizsgáljuk (a gazdasági reformok és a
politikai pluralizmus megteremtésének kísérlete függvényében), a rendszerváltást leginkább a
korábbi folyamatok fejleményeként, betetőzéseként tudhatjuk be.
Egy további példa a 90-es évek végére jellemző kelet-ázsiai válság. A monetáris válság hatására
a fejlett világ szinte valamennyi tőzsdéje megingott, komoly veszteségeket okozva ezzel számos
befektetőnek, amikor elemzők és kutatók sora még a japán csoda vagy a kis tigrisek rohamos
fejlődése bűvöletében és a módszerek adaptálhatóságában élt. A befektetésekre kiható monetáris
válság már csak a következménye a kelet-ázsiai régiót jellemző strukturális válságnak, mely
számos elemében a keleti kultúra és a nyugati piaci mechanizmusok erőltetett illesztési pontjaiból
fakad. Elsősorban keleti elemzők már évekkel ezelőtt felhívták a figyelmet ezekre a folyamatokra,
melyek végül nagymértékben hozzájárultak a válság kialakulásához.
A környezet változásának növekvő dinamizmusa tehát a változások lezajlásának sebességéből és a
rendszer komplexitásából fakad. A környezethez való alkalmazkodás kritériuma pedig megköveteli a
szervezettől a változások megfelelő dinamikával történő követését.
A változások üteme annyira felgyorsult, hogy lehetetlen a múltbeli vagy a jelenlegi környezet
képéhez igazítani a vállalat jövőre vonatkozó cselekvési irányait. Mindez szükségessé teszi a
változásokra való előzetes felkészülést. A felkészülés alapja pedig nem lehet más, mint a környezet
jövőbeli képe, azaz annak előzetes meghatározása, mely lehetséges folyamatoknak, irányoknak,
szegmenseknek kell megfelelni a jövőben.

Környezeti előrejelzési eljárások
A környezet dinamizmusának tárgyalásakor felmerült a trendek, környezeti folyamatok jövőbe való
kivetítésének és előrejelzésének igénye. E téren a módszerek elméleti kidolgozottsága a gazdasági
matematika, valamint a statisztika előtérbe kerülésével fejlődött ki – mint láttuk, a hosszú távú
tervezés (long range planning) időszakában (1. fejezet). A számítógépes adatfeldolgozás, majd a
számítógépes rendszerek alkalmazása elősegítette terjedésüket a vállalati gyakorlatban. Bár a kivetítés
és az előrejelzés fogalma első pillanatra egymást fedni látszik, alapvető külénbség mutatkozik a két
metódus között.
• A kivetítés a múlt adataiból képzett idősorok extrapolációja, mely nem jelent mást, mint a múlt
tendenciáinak bizonyos feltételezésen alapuló meghosszabbítását. Klasszikus példája az 50-es
években a GDP növekedésének felvázolása a háború utáni adatok előrevetítéséből, mely nem vette
figyelembe, hogy a háborús károk helyreállítása, az elavult struktúrák lecserélése következtében
az eleinte gyors gazdasági növekedés a rendszer „pályára állásával” később lassulni fog. Egy ilyen
kivetítés így fogalmaz: „az értékesítés a következő években ilyen és ilyen értéket vesz fel”.
• Az előrejelzések jelentős számú csoportja – szintén matematikai-statisztikai módszerek
alkalmazásával – a kivetítésnél kifinomultabb módon készít becsléseket a jövőre nézve.
Az előrejelzéseknél az adatsorok kizárólagos alkalmazását modellek váltják fel, melyek
meghatározott feltételrendszer teljesülése esetén működnek. A feltételrendszer teljesülésének
mértékére hivatkozva az előrejelzések meghatározott konfidenciaintervallum mellett vázolnak fel
egy képet a jövő környezetének egy szegmensére vonatkozóan. Más szóval: a múlt adataiból
kiindulva a jelenen keresztül egy lehetséges sávot definiálnak a jövő alakulására (3.1. ábra). Egy
ilyen előrejelzés pl. így fogalmaz: ilyen és ilyen feltételek mellett az árbevétel évente 8–10%-kal
fog nőni – 95%-os valószínűséggel, ami a jelenlegi értékesítési adatok mellett ezeket és ezeket az
értékeket jelenti.
A kivetítések és előrejelzések gyakorlati kritikáját a gazdasági szereplők számára hirtelen jelentkező
válságok jelentik elsősorban. A téma szempontjából klasszikusnak mondható 1973-as energiaválság
megingatta az addig mindenhatónak tekintett matematikai apparátussal készített előrejelzésekbe vetett
hitet. A válság során az olajárak 1973–74-ben megnégyszereződtek, majd az 1975–78 közötti jelentős
mérséklődés időszaka után 1979-ben ismét drasztikusan emelkedtek.
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3.1. ábra - A jövő alakulása előrejelzés alapján

Ez a hullámzás túllépte az extrapolációs módszerek alkalmazhatóságának felső korlátját,
ugyanakkor nyilvánvalóvá vált, hogy az előrejelzési eljárásoknál alkalmazott feltételrendszerek is
túl szűknek bizonyulnak a jövő megítéléséhez.
Az előrejelzési metódusok korlátai a következők:
• a környezet komplexitásának figyelmen kívül hagyása;
• túlzott számszerűsítés az intuíció rovására;
• a modellek érzékenysége az input tényezőkre;
• az akaratlagosság figyelmen kívül hagyása.
A komplexitás követelményét szinte minden modell figyelmen kívül hagyja, tekintve, hogy a modell
lényege a valóság leegyszerűsítése. A gazdasági modellek korlátozó feltételrendszerében kifejezésre
jut, hogy a modell általában változók egy csoportjának alakulását vizsgálja, a többi változó változatlan
értéke mellett. Már akkor is megszorításokat kell alkalmaznunk, amikor kizárólag a szervezet
gazdasági környezetét vizsgáljuk. Ha elfogadjuk, hogy a globális környezet szinte valamennyi
szegmense hat a szervezet működésére, a változók olyan összetett kapcsolatrendszerével találjuk
szembe magunkat, melyeket nem tudunk leképezni (nem számszerűsíthetők) – ez pedig eleve kizárja
a modell eredményes alkalmazhatóságát (l. az 1. fejezetben a stratégiai döntések természetéről
kifejtetteket).
Ami az inputérzékenységet illeti, a modellek bizonyos változókat rögzített értéken vesznek
figyelembe. Ezek változtatására a modell outputja eltérő érzékenységgel reagálhat. Előfordulhat, hogy
egy rögzített tényező kis mértékű változása nagymértékben torzítja a modell által becsült eredményt
a valósághoz képest.
Az akaratlagosság figyelmen kívül hagyása további hibaforrás. Az előrejelzések a jövőt a múltból
kiinduló folytonos szálnak tekintik, nem veszik figyelembe, hogy a globális környezet különböző
szegmenseinek szereplői több ponton választhatnak az általuk követendő cselekvési irányok közül,
és ez befolyásolja az összetett jövőkép alakulását. Ezek elágazási pontokat jelentenek az előrejelzés
által meghatározott folyamatos szálon belül: hatásukra a változások kifuthatnak a modell által
meghatározott megbízhatósági intervallumból.
Amennyiben komolyan vesszük az előrejelzésekkel kapcsolatos kritikákat, felmerül a kérdés, hogyan
készülhetünk fel a komplexitás miatt szinte jósolhatatlannak tűnő jövőre, és hogyan fordíthatjuk
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le következtetéseinket a vállalati stratégiaalkotás nyelvére. Az egyik lehetséges választ a jövő
voluntarista szemléletmódon keresztül történő vizsgálata és az erre építkező – szcenáriókészítésen
alapuló – tervezés adhatja meg. A következő fejezetek ezzel a témakörrel foglalkoznak részletesebben.

A környezetelemzés voluntarista közelítése
A jövővel kapcsolatos álláspontokról – melyeken keresztül a jövő bizonytalanságait kezeljük
– MICHEL GODET [1987] ad történeti áttekintést. Megközelítését alkalmazva és némiképp
továbbfejlesztve elmondható, hogy alapvetően háromféle álláspont létezik a jövőre vonatkozóan,
melyeket a passzivizmus, az adaptivitás és a voluntarizmus jellemez.

a) Passzivizmus
A passzív álláspont részben a középkor vallásos fatalizmusának hagyatéka, mely az eleve elrendelés
elvéhez nyúlik vissza. Lényege, hogy a jövő előre megíródott Isten keze által, nem érdemes
foglalkozni vele, hiszen a halandó úgysem tud tenni semmit annak befolyásolása érdekében. Ez
a vallásos fatalizmus később tovább élt a technika mindenhatóságának imádatában, mely az 50-es
évek optimizmusát jellemezte: az eleve elrendelés elvéből származó csendes belenyugvás átalakult
a technológia fejlődésébe vetett vak hitté, optimizmussá, mely szerint az emberiség lehetőségei
korlátlanok, a határ a csillagos égen is túlmutat.
Elég, ha bepillantunk néhány korabeli fantasztikus filmbe vagy tudományosfantasztikus
kategóriába sorolt irodalomba, melyeket komolyan véve, 2000-re már benépesítenénk a Galaxist.
Szép számmal találunk nem a fantasztikus kategóriába sorolt, viszont tudományosnak ítélt művet,
melyek szerint napjainktól visszamenőlegesen a kelet-európai országok és az egykori Szovjetunió
számára már vagy tizenöt éve bekövetkezett a kommunizmus, biztosítva ezen társadalmak
polgárainak a maximális jólétet.
A hidegháború, a Föld több pontján jelentkező politikai válság, a legutolsó világégés emléke és az
újabb lehetősége a vak optimizmus mellett kiváltották a pesszimista irányzatokat is [ORWELL: 1984,
VONNEGUT: Utópia].

b) Adaptivitás
Az 1960-as évekre az emberiség kezdte felismerni a saját, illetve az általa létrehozott rendszerek
korlátait. Az Föld ökológiai egyensúlyának megbomlása, az erőforrások korlátai voltak az
elsődleges tényezők, melyek széles érdeklődésre tartottak számot. Később ezek mellé felsorakoztak
a túlnépesedés, a növekvő bűnözés, a kábítószerek, az elidegenedés problémái, az emberjogi
kérdések elintézetlensége, a vallásos fanatizmusra épül. politikai rendszerek égető problémakörei is.
A „legyőztük a természetet” harsány felkiáltás a radioaktív szennyezést mérő mutatók feletti csendes
mormogássá halkult.
A korlátok felismerése késztette az emberiséget a környezethez való adaptív hozzáállás
kialakítására, mely szerint az elsődleges cél a környezet által támasztott igényekhez vagy
korlátokhoz történő alkalmazkodás.
A vállalatok küldetésnyilatkozatai ettől kezdve nem nélkülözik a fogyasztói igényekhez, a környezeti
tényezőkhöz, az erőforráskorlátokhoz való alkalmazkodás megfogalmazását. Az adaptív álláspont
térnyerése mindemellett nem rendíti meg a környezet, illetve a jövő megváltoztathatatlanságának hitét.
A környezet elvárásaihoz való alkalmazkodás belenyugvást tükröz, a változásokat szegmentumaikban,
mint kívülről érkező hatásokat tekinti, nem foglalkozik az egyes hatások kialakulásának
mozgatórugóival. Így figyelmen kívül hagyja a komplexitást: kizárólag a hatások időben történő
előrejelzésére koncentrál. A komplexitás és a mozgatóerők figyelmen kívül hagyása viszont késlelteti
az egyes változások előrejelzését, lehetetlenné téve ezzel a célként kitűzött adaptivitás megvalósítását.

c) Voluntarizmus
A voluntarista közelítésmód leszámol a környezet változásainak determinisztikus voltával. A globális
környezet pillanatnyi állapotát a szereplők közötti játék aktuális kimeneteleként értelmezi.
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A voluntarizmus közelítésmódjában egyes szereplőknek módjuk van arra, hogy akaratukat a
többiekkel szemben érvényesítsék. A szemléletmód figyelembe veszi a komplexitást. Mivel a szereplők
a környezet bármely szegmentumában elhelyezkedhetnek, osztályozásuk nem a szegmentumok,
hanem az általuk gyakorolt hatás alapján történik.
Aszerint, hogy a játék szereplőinek mekkora tér áll rendelkezésre akaratuk érvényesítésére, illetve
mennyire érdekeltek egy adott szituáció fenntartásában, csoportosításuk a következő:
• cselekvők,
• befolyásolók,
• szenvedők,
• kívülállók kategóriái.
Cselekvők azok a szereplők, akik tevékenyen részt vesznek egy adott helyzet kialakításában vagy
fenntartásában. A cselekvőknek jelentős érdekük fűződik egy adott szituációhoz, és meg is van az
erejük ahhoz, hogy ezt érvényre juttassák.
A cselekvők kategóriájának szemléltetésére jó példa a kuvaiti válság, ahol a nemzetközi katonai
erő – az Egyesült Államok vezetésével – nem késlekedett a beavatkozással a korábbi status quo
visszaállítására. Bár területi szuverenitási ürügyet hangoztattak, mindemellett jól kitapinthatóak
voltak a háttérben a gazdasági érdekek. Ugyanez a csoport jóval többet késlekedett a balkáni
válság rendezése ügyében – igaz, jóval nehezebb ebben a régióban mögöttes gazdasági vagy egyéb
érdekeket találni.
A befolyásolók kategóriájában vagy a szituációhoz fűződő érdek, vagy az érdeket érvényre juttató
erő kisebb, mint a cselekvőknél – viszont elég nagy ahhoz, hogy közvetve befolyással bírjon a
helyzetre. A kategóriába tartozhatnak például a civil vagy érdekképviseleti szervezetek, amelyek,
ha egy folyamat túllépi a csoport számára elviselhető határt, közvetlen beavatkozást nem tudnak
ugyan eszközölni, de nyomást tudnak gyakorolni a direkt törvényhozásra. Az eredmény rendsz rint
valamilyen kompromisszumos megoldás. Az egyik oldalról a befolyásolók képezik a cselekvők
kontrollját, másrészről viszont mozgósítani tudják őket, ha az érdekek magas fokon egyeznek.
A szenvedők kategóriája azokat a szereplőket foglalja magába, akik érintve vannak egy adott
szituációban, ugyanakkor egyáltalán nincs erejük ahhoz, hogy akár közvetve, akár közvetlenül
érvényre juttassák érdekeiket. Amennyiben az adott környezetben az erőegyensúly eltolódása
következik be, e kategória tagjai könnyen átkerülhetnek a cselekvők csoportjába, átalakítva ezzel a
játék eddig rájuk nézve kedvezőtlen szabályait.
A kívülállók körébe azok tartoznak, akik egyáltalán nem érdekeltek az adott szituációban, függetlenül
attól, hogy meglenne-e az erejük a játékszabályok átírására vagy sem. Amennyiben azonban őket is
érintő módon megváltozik a helyzet, a kívülállók egy része cselekvőként vagy befolyásolóként részt
vehet a jövő alakításában.
A voluntarista megközelítésben a szereplők átszövik a globális környezet egyes szegmenseit, az egyes
kategóriák a környezet különböző szegmenseiben foglalhatnak helyet, ezért lényeges a komplexitás
figyelembevétele. Minden szereplő rendelkezik egy általa kívánatosnak tartott jövőképpel és annak
megítélésével, hogy a többi szereplő hogyan viselkedik a jövőben.
• A szituáció urai a cselekvők, azonban ha a jövőre vonatkozó elképzeléseiket a többi kategória a
maga számára nézve tűréshatáron felülinek tartja, megkísérelheti felbontani a játék eddig rögzített
szabályait.
• A befolyásolók kezében ott a közvetett kontroll lehetősége.
• A szenvedők bevonhatják az érdekérvényesítésbe a befolyásolók vagy a kívülállók megfelelő erővel
rendelkező csoportjait.
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Amennyiben erre sor kerül, a játék korábbi szabályai felbomlanak, és a szereplők átcsúszhatnak egyik
kategóriából a másikba, új szabályok rögzítése mellett. Mindez – az egyes szereplők cselekvései
által generált jövőképeken túl – további alternatív jövőképekhez, azaz a környezetnek a korábbi
folyamatosságtól eltérő irányú változásához vezethet (3.2. ábra). Éppen ezen a ponton jelentkezik
a kivetítések és az előrejelzések korlátja, tekintve, hogy ezek a módszerek a múltból kiinduló
folytonosságra épülnek, figyelmen kívül hagyva a környezet komplexitását.

3.2. ábra - Alternatív jövőképek az erőviszonyok függvényében

Az egyes szereplők tevékenysége alapján vagy a játék szabályainak változásától függően tehát
a környezet alternatív jövőbeli állapotai jöhetnek létre. A játék szabályai ugyanakkor a globális
környezet egyes szegmenseiben helyet foglalók közötti erőviszonyok alapján módosulhatnak.

Forgatókönyvek
A szcenáriókészítésen alapuló tervezési eljárások a jövő voluntarista közelítésmódjából indulnak ki.
Az eljárások lényege, hogy feltárják és képekben lefedik a környezet alakulásának lehetséges
irányait a szereplők, a játék szabályaiban rejlő mozgatóerők feltérképezésével. A jövő egyes
változatait megjelenítő képeket, illetve a hozzájuk vezető eseményláncok levezetését nevezzük
szcenárióknak (forgatókönyveknek); a tervezési eljárást pedig, mely a szcenáriók által bemutatott
lehetséges környezeti képekből indul ki, szcenáriótervezésnek.
A következő fejezetekben a szcenáriók készítésének metodikájáról lesz szó bővebben, mely során
definiáljuk a szcenáriók fogalmát, bemutatjuk logikai szerkezetüket és azt az általános eljárást,
amellyel a jelenből a jövő lehetséges alternatívái felépíthetők.
Az ECOSTAT KSH – Gazdaságelemző és Informatikai Intézet forgatókönyveket készített
Magyarország makroga daságának 1998-tól számított ötéves időhorizontot felölelő alakulására,
melyek összegzését a Népszabadságbana tették közzé.
a) Optimista forgatókönyv
Az alapváltozat feltevései szerint az európai fejlett országok gazdasági növekedése meghaladja a
3–4%-ot, Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása végbemegy a 2002. évhez közeli
dátummal, a hazai adókulcsok csökkentése pedig elvezet az adóalapok várt növekedéséhez.
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Ebben az esetben Európa gazdasági növekedésének üteme lehetővé teszi a növekvő dinamikájú
tőkekihelyezést, Magyarország közeli uniós csatlakozása pedig a működő tőke fokozott
beáramlását – évi 3 milliárd USD szinten. Az adóalapok növekedése következtében nem növekszik
drasztikusan az államháztartás hiánya, így egy folytonos növekedési pálya biztosítható, a
megszorításokkal és lazításokkal jellemzett „stop-go” politika helyett. A fentiek következtében
az export és import évi 13%-kal nő, a beruházások hozzávetőlegesen 10%-kal, a fogyasztás pedig
4–5%-kal bővül. A forgatókönyv alapján az ipar évi 6,5–10%-kal, a mezőgazdaság 1,5–2%-kal
növekszik. Összességében a GDP évi 5,5–6%-kal nő, az infláció 2002-re 6%-ra csökken.
b) Pesszimista forgatókönyv
A pesszimista szcenáriók feltételrendszerét az EU-csatlakozás jelentős késése, valamint az
adóalapok vártnál kisebb mértékű növekedése jelenti. A „stop-go” politika alkalmazása esetén a
GDP növekedése 2000-re 2,5%-os szintre esne, és csak 2001- re növekedne ismét 4,5% fölé. Az
Európai Unióhoz történő csatlakozás tartós késése pedig stabil 4,5%-os szinten tartaná a GDPnövekedést.
a
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A keretes példa a környezet adott elemére, nevezetesen a makrogazdaságra, ezen belül is a
Magyarország gazdasági fejlődése által érintett régióra vonatkozik. A bemutatott forgatókönyv,
illetve alternatívái számszerűsítve fejezik ki a gazdasági környezet lehetséges alakulásának irányait,
segítséget nyújtva ezzel a versenyszférának az adott feltételek alakulására való felkészülésre. Az
említett példa általános abban az értelemben, hogy a makrogazdasággal foglalkozik, és konkrét abban
a tekintetben, hogy a számszerűsítésen túl, kizárólag egy adott ország gazdasági helyzetének alakulását
vizsgálja.
A gyakorlatban a szcenáriókészítés eljárása kiterjed a fentinél általánosabb és konkrétabb esetek
vizsgálatára is. Általánosabb, mikor az elemzők földrajzi értelemben tágabb régiót vagy hosszabb
időhorizontot vizsgálnak, illetve a következtetéseket a gazdasági szféra mellett, társadalmi, jogi,
politikai, kulturális és egyéb környezeti szegmensek együttes vizsgálatából vonják le.
A szcenárióeljárások meghonosodtak több vállalat stratégiai tervezési folyamatában is. Az itt készített
szcenáriók konkrétabbak az ismertetettnél, ami nem feltétlenül a vizsgált terület szűkítését vagy a
bemutatottnál erősebb számszerűsítést jelent. A konkretizáltság az adott vállalatot érintő hatások
kiemelt vizsgálatát és az eredmények szervezetet érintő kontextusban való megfogalmazását jelenti
elsősorban.

A szcenáriók meghatározása
Mint ahogyan azt az előző részben kifejtettük, a szcenárió alapvető célja feltárni a komplexitásból
és voluntarizmusból eredő környezetváltozások lehetséges irányait. Ahhoz, hogy a szcenárió által
szolgáltatott környezetleírás valóban használható legyen a stratégiai irányvonalak meghatározásával
kapcsolatban, a forgatókönyveknek meg kell felelniük bizonyos kritériumoknak. Ezeket a
kritériumokat egy – a szcenáriókra általános értelemben vonatkozó – definícióban foglalhatjuk össze:
A szcenáriók a környezet változásaival összhangban kialakuló lehetséges jövőbeli állapotok, illetve
azokhoz vezető folyamatok múltból kiinduló és a jelenen keresztül átvezető, belsőleg konzisztens,
hihető, alternatív leírásai.
Ahhoz, hogy ezt a meghatározást értelmezni tudjuk, szükségesnek mutatkozik kifejteni a benne foglalt
fogalmakat.

a) „...lehetséges jövőbeli állapotok, azokhoz vezető folyamatok…”
A szcenáriók megfogalmazhatnak képeket a környezet jövőbeli állapotára vonatkozóan (l. keretes
példánkat). A forgatókönyvek a jövő környezetét azonban nemcsak kép formájában tárhatják fel,
hanem az adott képhez elvezető folyamatok formájában is.
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Az említett példa forgatókönyve tartalmazhatná a következőket is: amennyiben a tervezett adó- és
járulékcsökkentések az adóbevétel jelentős csökkenése nélkül megvalósíthatók, az a vállalkozások
ösztönzése mellett lehetővé teszi a további megszorító intézkedések elkerülését, mely a gazdaság
egyenletes növekedésével jár, vonzva a növekedésre pozitívan ható külföldi működő tőkét,
javítva az ország gazdasági megítélését, így növelve a mihamarabbi csatlakozás esélyeit, melyek
ugyancsak visszahatnak a gazdaság növekedésére.

b) „…a múltból kiindulva, a jelenen kereszẗul…”
Ez a feltétel biztosítja történeti konzisztenciáját. A voluntarista szemléletmód nem szakít a múlttal,
csak a jövő determinizmusával. Mindez azt jelenti, hogy a szereplők
• múltbeli cselekvéseik,
• jelenbeli lehetőségeik
• és környezetük2 múlt- és jelenbeli értékelése
alapján kialakított, jövőre vonatkozó feltevéseik szerint cselekszenek. Ez biztosítja a jövő
múltból történő kifejlődésének kontinuitását. Egyszerűbben megfogalmazva: a jövő értékelések és
feltételezések alapján, a múltból a jelenen keresztül, folyamatában alakul ki. A szcenárióknak
biztosítani kell ezt a folyamatosságot: az alternatívát az események lehetséges alakulásának elágazási
pontjai jelentik.

c) …„a jövő belsőleg konzisztens leírásai…”
A belső konzisztencia kitétel azt jelenti, hogy a szcenáriók által levezetett eseménysorozatnak oksági
alapon vagy hatás alapon kell felépülni, azaz tükröződnie kell annak, hogy valamely történés
egy korábbi esemény következményeként vagy hatásaként megy végbe. A történetvonalat alkotó
eseményeknek logikusan kell következniük egymásból. Amennyiben a forgatókönyv nem eseményt
mutat be, hanem a környezet egy jövőbeli képét festi le, a szcenárió készítése során fokozottabban kell
ügyelni a jövőbeli képhez vezető következtetések konzisztenciájára.
Gazdasági példaként vegyük azt az esetet, hogy az államháztartás hiánya megnő. Tegyük fel, hogy
a hiány fedezésére az állam kötvényeket bocsát ki, növelve ezzel a kínálatot az értékpapírpiacon.
Ezért a kötvényeket a korábbihoz képest csak magasabb kamattal lehet értékesíteni. Tekintve,
hogy az állampapírok befektetési kockázata a legkisebb, a bankok által kibocsátott papírok kamatai
is emelkedhetnek piacuk megtartása érdekében. Ez végső soron a betéti kamatok emelkedésével
jár, ami viszont a hitelkamatok emelkedését vonja maga után. A hitelkamatok emelkedése növeli
a részben kölcsöntőkéből finanszírozott vállalatok kiadásait, mely növekedést az árbevétel
növelésével, ezen belül is áremeléssel igyekeznek kompenzálni, mely végső soron az infláció
növekedéséhez vezet.
A fenti struktúra változatlansága mellett inkonzisztens az a forgatókönyv, mely az államháztartás
növekvő hiányának kötvénykibocsátásból történő kizárólagos fedezése mellett csökkenő inflációval
számol. A példa természetesen egy izolált esetet mutat be rendkívül leegyszerűsítve, de jól szemlélteti
a belső konzisztencia megtartásának nem is olyan egyszerű feladatát.

d) „..a jövő lehetséges alakulásának hihető leírásai…”
A szcenáriókkal szemben, alkalmazhatóságuk érdekében támasztott egyik legfontosabb követelmény
a hihetőség. Nem érdemes olyan szcenáriókat készíteni, melyek a hihetőség hiányában nem késztetik
a felhasználót a leírtak megfontolására, nem késztetik a stratégiai döntések meghozatalánál a
forgatókönyv figyelembevételére. A szcenáriók hihetőségét egyrészt a külső és belső konzisztencia
2

beleértve a többi szereplő cselekvéseit is
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szolgáltatja, biztosítva ezáltal, hogy a múltból ok-okozati összefüggések alapján alakul ki a lehetséges
jövő.

3.3. ábra - Alternatívák az események alakulásában

A hihetőség biztosításához az egyes események vagy feltételek bekövetkezési valószínűségét is
figyelembe kell venni. Nem érdemes szcenáriókat építeni olyan eseményláncra, ahol meghatározott
események bekövetkezési valószínűsége aránytalanul kicsi – ekkor a szcenárió hihetősége szenved
csorbát.
Tegyük fel, hogy Irak atomfegyverekkel rendelkezik. Amennyiben ez igaz, az atomfegyvereket
eddig sikeresen elrejtette a nemzetközi megfigyelőcsoportok ellenőrzése elől. Amennyiben
a fegyverek hosszabb távon is rejtve maradnak (azaz a katonai szakértők tömegpusztító
fegyvereknek semmilyen nyomát nem találják), Irak középtávon kikerülhet a katonai ellenőrzés
alól. Amint ez megvalósul, Irak megnövelheti belső előállítású atomfegyverei számát, és
atomhatalomként szerezhet érvényt területi igényeinek. Amennyiben szembeállásba ütközik,
vallásos és politikai fanatizmusából adódóan nagy az esély, hogy használni is fogja a fegyvereit, ez
pedig egy atomháború kirobbanásához vezethet.
Bár az eseménylánc egyes részei elvileg logikusan következhetnek egymásból, az induló
feltevés valószínűsége nagyon kicsi. Nem sok esélye van annak, hogy Irak valóban rendelkezik
atomfegyverekkel, de ha mégis, akkor még kisebb a valószínűsége, hogy azt rejtve tudja tartani a
megfigyelők elől – ezért összességében nincs túl sok alapja egy Irakból kiinduló atomháború képe
felvázolásának.

e) „..alternatív jövőképeket kell szolgáltatniuk…”
A forgatókönyveknek egymástól lényegében eltérő jövőképeket kell felmutatni. Természetesen annak
megítélése, hogy mely variációkat tekintjük lényegében eltérőnek, függ a tárgykörtől és a vizsgált
időhorizont hosszúságától. Általánosan érvényesnek mondható, hogy az egyik szcenárió alternatívát
kell jelentsen a másik számára, vagyis ha az egyik bekövetkezik, az kizárja a másikat.
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Ha egy adott ország társadalmi rendszerét vizsgáljuk, nem tekinthető alternatívának a demokratikus
rendszer keretein belül hatalomra kerül. egyik vagy másik politikai erő monetáris politikájának
különbözősége. Ugyanakkor mindez a politika által érintett szereplők számára alternatívát
jelenthet. A forgatókönyvek tartalmának egymáshoz való viszonya ezért alapvetően a felhasználó
szempontjától kell függjön.
A szcenáriókkal kapcsolatban gyakran felmerül a kérdés: hány szcenárióval fedjük le a jövő
lehetséges környezeti feltételeit. A szcenáriótervezés lényegéből adódóan egynél természetesen
mindenképpen több szükséges. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy négynél több forgatókönyv
már kezelhetetlenné teheti a problémát. A változatok száma a vizsgált téma és az időhorizont
függvénye, mégis, a szcenárióváltozatok számát a legtöbb szerző kettőre javasolja mérsékelni.

A szcenáriók osztályozása
A forgatókönyvek eltérhetnek a vizsgált környezeti szegmensek, a globalizáltság, az időhorizont
vagy az általuk leírt alternatívák tekintetében. Általánosságban elmondható, hogy a szcenárióknak
a felhasználóhoz kell igazodniuk. Mivel a stratégiai tervezési folyamat elején helyezkednek el,
így az átfogó környezetvizsgálat központi elemei, stratégiai döntések kiindulópontjai lehetnek.
Csoportosításuk elvégezhető jellegük, részletezettségük vagy tartalmuk szerint.

a) Jelleg szerinti csoportosítás
A jellegük szerinti csoportosításra már az előzőekben utaltunk, amikor felhívtuk a figyelmet arra, hogy
a szcenáriók elkészíthetők a környezet jövőbeli állapotát leíró kép formájában, vagy bemutathatják a
képhez vezető eseménylánc történetként való megjelenítését. Ezek alapján beszélhetünk
• állapotszcenáriókról,
• folytonossági szcenáriókról.
A szcenáriókkal szemben lényeges követelmény, hogy figyelemfelkeltőek, kihívóak legyenek –
keltsék fel ezzel az olvasó érdeklődését az általuk leírt téma iránt. A felhasználó személyiségétől
függ, hogy melyik megközelítés a megfelelőbb: egy adott kép vagy egy folyamat leírása kelti fel
jobban az érdeklődését – a választás tehát a felhasználó személyiségétől kell, hogy függjön. Bizonyos
szcenáriók tartalmazhatnak számszerű összefüggéseket, mások (például a globális környezettel
átfogóan foglalkozók vagy a társadalmi folyamatokat vizsgáló forgatókönyvek) kevésbé. A kép jellegű
szcenáriók inkább megfelelnek a számszerűsített kifejezés igényeinek, míg a nem számszerűsíthető
tényezők alakulását célszerűbb folyamat jellegű szcenáriókban ábrázolni.

b) Globalizáció foka szerinti csoportosítás
A forgatókönyvek osztályozhatók aszerint is, mennyire globalizáltan írják le a környezetet. Ha a
vállalati tervezés oldaláról közelítjük a kérdést, elmondható, hogy
• a meghatározó stratégiai irányvonalakat alapvetően a globális környezet figyelembevételével kell
meghatározni, ugyanakkor
• az adott üzleti területre vonatkozó stratégiai döntések szcenáriós alapozása már egy meghatározott
környezeti szegmentum (pl. adott üzletág) sajátosságainak figyelembevételével történik.
Szcenáriókat nemcsak a gazdasági élet eseményeinek előrejelzésére dolgoznak ki. Így a témakör
tekintetében előtérbe kerülhet a környezet bármely szegmentuma (pl. adott régió társadalmi vagy
politikai fejlődési lehetőségei vagy egy energiahordozó felhasználásának jövőbeli alakulása). A
globalizáltság alapján az alábbi forgatókönyveket különböztetjük meg:
• globális (makro) szcenáriók: a legáltalánosabb szintűek, egy adott régió, ország vagy nagyobb
terület gazdasági, társadalmi, politikai és egyéb változásaival foglalkoznak;
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• fókuszált szcenáriók: már a környezet egy kiemelt szegmensével foglalkoznak, például egy
meghatározott iparág lehetséges jövőbeli alakulását írják le;
• egyedi szcenáriók: egy adott környezeti tényező (pl. infláció, munkanélküliség, bűnözés,
képzettségi szint alakulása, technikai fejlődés) lehetséges jövőbeli alakulását írják le. A vállalati
gyakorlat ritkán alkalmaz egyedi szcenáriókat, ezek nagyrészt az iparági vagy globális szcenáriók
inputját képezik.

c) Jövőkép szerinti csoportosítás
A szcenáriókat csoportosíthatjuk az általuk bemutatott jövőkép szerint is. Említettük,
hogy használhatóság szempontjából 2–4 forgatókönyv készítése mutatkozik praktikusnak. A
szcenáriókészítés egyik alapvető célja a jövő kihívásaira való felkészülés támogatása: célszerűnek
mutatkozik ezért a környezet alakulása szempontjából a két végletet jelentő állapot bemutatása
egy-egy forgatókönyvben. Ezek mellett célszerű bemutatni a legnagyobb valószínűséggel kialakuló
jövőképet és a legkisebb, de még elfogadható valószínűséggel bekövetkező jövőt. A végleteket képező
alternatívák gyakran egymás ellentétei lesznek. GODET osztályozása a bekövetkezés valószínűsége
szerint a következő:
• a trend alapú forgatókönyvek a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező jövőképet mutatják be.
Amíg a 60-as évek végéig az adott szegmentumokban a meghatározó trendek folytatódnak, addig
napjaink turbulens közegében a forgatókönyvek inkább a trendek megszakadását tükrözik;
• a kontraszt szcenáriók a jövő lehetséges alakulásának másik végletét mutatják. Ezek tárják fel a
még lehetséges, de legkevésbé valószínűsíthető jövőképet. Ez az előző forgatókönyvnek bizonyos
szempontból ellentéte.

A szcenáriók logikai szerkezete
A szcenáriók a jövő lehetséges változatait eseményláncok vagy állapotok logikai úton való
összekapcsolásával, vagy kép formájában jelenítik meg. A történetek vagy képek mindegyike belsőleg
konzisztens, ugyanakkor az egyes forgatókönyvek egymás alternatíváit jelentik. Mindez azt jelenti,
hogy az egyes szcenáriókat olvasva gyakran ellentétes jövőképek tárulnak fel, melyek mindegyike
logikailag hihetően alakulhat ki a jelenből. Ezt a szcenáriók belső, logikai szerkezete teszi lehetővé
(l. 3.4. ábra). A forgatókönyvek logikai felépítése abból indul ki, hogy a környezet a változások
szempontjából egyaránt tartalmaz konstans, előre jelezhető és előre nem jelezhető tényezőket.
• A konstans tényezők azok, melyek értéke a szcenárió által vizsgált időhorizonton belül nem
változik szignifikánsan. Az érték kifejezés nem feltétlenül takar számszerűsítést. Amennyiben
az adott tényező nem számszerűsíthető, maga a tényező tekintendő változatlannak. Ilyen eset
például, amikor egy tízéves időhorizonton az európai politikai rendszerek parlamenti demokráciára
alapozódását változatlannak vesszük.
• Az előre jelezhető tényezők azok, amelyek értéke becsülhet. a vizsgált időhorizonton. Ezek általában
trend formájában kerülnek kifejezésre. Pl. a demográfiai változások egy adott régióban, esetenként
a technikai haladásra vonatkozó előrejelzések rövid vagy középtávon.
• Az egyes szcenáriók közötti eltérések az előre nem jelezhető tényezőkből adódnak. Ezekre a
tényezőkre vonatkozóan csak feltevésekkel élhetünk. Egy adott esemény esetében két feltevés két
alternatívához vezethet, nevezetesen, hogy az adott esemény bekövetkezik vagy sem. Az előre nem
jelezhető események tovább bonthatók kulcsváltozók és közvetett változók csoportjára.
• A kulcsváltozók a ténylegesen független változók, melyeknek valamennyi lehetséges kimenetelét
vagy számszerűsíthetőség esetén értékét figyelembe kell venni. Ezek a változók adják a szcenáriók
magját.
• A közvetett változók szintén nem jelezhetők előre, de a kulcsváltozóktól függenek, azaz ha
feltételezzük, hogy a kulcsváltozó felvesz egy adott értéket, akkor ennek alapján meghatározódik
a közvetett változó értéke is.
90

KÖRNYEZETELEMZÉS,
DIAGNOSZTIKA
Az egyes szcenáriókban egyaránt megjelennek a konstans, az előre jelezhető és az előre nem
jelezhető tényezők, az egyes változatok pedig a kulcsváltozók mentén határolódnak el egymástól. A
konzisztencia érdekében ugyanakkor szem előtt kell tartani néhány kitételt, mint pl.:
• A konstans tényezőket valamennyi szcenáriónak tartalmaznia kell.
• Az előre jelezhető tényezőket valamennyi szcenáriónak tartalmaznia kell.
• Az előre nem jelezhető tényezők különböző értékei különböző szcenáriókban jelennek meg.
• Egy szcenárióban a kulcsváltozók csak egy meghatározott értéket (állapotot) vehetnek fel.

3.4. ábra - A szcenáriók logikai felépítése

A szcenárió fogalmának definiálása és a logikai szerkezet bemutatása azt a célt szolgálta, hogy
rálátást nyerjünk arra a módra, melyen keresztül a forgatókönyvek lehetséges, de egymástól különböző
jövőképeket tárnak fel. A továbbiakban a szcenáriók szerkesztésével foglalkozunk, azzal a folyamattal,
melynek alkalmazása során eljutunk az említett jövőképekig.
Az ORSZÁGOS MŰSZAKI FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG égisze alatt 1998-ban indították el
azt a Technológiai Előretekintési Programot, melynek célja Magyarország gazdasági-társadalmi
fejlődési alternatíváinak a 2020. évre vetített felvázolása. Az egyes szcenáriókat aszerint
vázolták fel, hogy Magyarország miként lép be a nemzetközi munkamegosztásba. Mindez három
forgatókönyvet eredményezett, nevezetesen:
• az ország aktív stratégiával, magas fokú nemzetközi integráció keretében és tudásintenzitású
pálya mentén kapcsolódik be a nemzetközi integrációba;
• az ország aktív stratégia nélkül, magas fokú integráció keretében, viszont alacsony
tudásintenzitású pálya mentén lép be;
• az ország aktív stratégiával, alacsony fokú integráció keretében és alacsony tudásintenzitású
pályán kapcsolódik a nemzetközi munkamegosztáshoz.
Az első változat által bemutatott kép alapján az országra a kormányzat, a gazdaság szereplői
és a civil szféra közötti harmonikus viszony a jellemző. „A lakosság összetételében még az
ezredforduló tendenciái éreztetik hatásukat, de a családcentrikus kormányzati politika és a javuló
életkörülmények megnövelik a gyermekvállalási hajlandóságot. Ez teszi lehetővé, hogy a népesség
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kilenc és fél millió körül stabilizálódjék.(...) A középrétegek túlsúlyba kerülnek, kialakul a tehetős
és tenni akaró polgárság. (...) Megmarad Budapest és az észak-dunántúli megyék gazdasági előnye,
de jelentősen csökkennek a regionális különbségek.”
Egy másik változat ezzel szemben a következő képpel számol 2020-ban: „A legaktívabb
társadalmi szereplő a gazdasági szféra, azonban a kezdeményezések és a döntések elsősorban
a multinacionális vállalatok és a nemzetközi gazdasági intézmények felől jönnek (…) A hazai
vállalkozások ... nem képesek hatékony érdekérvényesítésre. (...) A népesség száma közelít a
kilencmillióhoz. (...) A társadalomban a polarizálódás tendenciái folytatódnak és erősödnek. (...) A
környezet állapotában a kilencvenes évek javulása után romlás következik be.”

A szcenáriókészítés általános folyamata
Az általános folyamat modelljének megalkotásánál több vizsgált módszer mellett elsősorban KEES
VAN DER HEIJDEN megközelítéséből indulunk ki. A folyamat egyes lépései az alábbiak:
• Adatgyűjtés: itt határozzuk meg azokat a tényezőket, melyek szerepet játszhatnak a jövő
alakulásában, így az egyes forgatókönyvek alkotóelemei lehetnek.
• Adatstrukturálás: ennek során alakul ki a vizsgált környezet szerkezetének képe. Napvilágra
kerülnek az ok-okozati összefüggések és azok a hajtóerők, melyeknek kulcsszerepük van a jövő
alakításában.
• Szcenáriószerkesztés: itt alakul ki az egyes forgatókönyvek logikai váza, feltöltve azokkal az oksági
összefüggésekkel, melyekre az adott alternatíva alapozódik.
• Történetvonalak vagy képek megalkotása: a szerkezeti és logikai összefüggéseiben már kimunkált
forgatókönyvet a felhasználó számára kihívó, érdeklődést keltő formába öntjük.
• Szcenáriók tesztelése: a belső és külső konzisztencia ellenőrzésével biztosítja, hogy a
forgatókönyvek valóban használható eszközei legyenek a jövőre való felkészülésnek.
A folyamat ismertetésénél fontos kiemelni az iteráció és a visszacsatolások jelentőségét. A
szcenáriószerkesztés alapvetően feltáró jellegű folyamat, mely elsősorban a környezet megismerését
és az abból levont, jövőre vonatkozó logikai következtetések kialakítását célozza. Mindez azt
jelenti, hogy a munka bármely szakaszában felmerülhetnek olyan tényezők, melyekkel addig
esetleg nem számoltak az alkotók. A hajtóerők vagy az ok-okozati összefüggések feltérképezésénél
például felmerülhetnek olyan tényezők, melyekkel az adatgyűjtési fázisban nem számoltak,
vagy a szcenáriószerkesztés során kerülnek napfényre olyan oksági összefüggések, melyek az
adatstrukturálás során lettek figyelmen kívül hagyva. Az ilyen esetek természetesek valamennyi
intuíciót előtérbe helyező eljárásnál, így a készítőknek gyakorta vissza kell lépniük a munka korábbi
fázisaiba a konzisztens eredmény biztosítása érdekében. Az iteráció tulajdonképpen addig folytatódik,
míg a lehetséges jövőt a kívánt mértékben lefedő, belsőleg tökéletesen konzisztens alternatívák nem
alakulnak ki.

Szcenáriók a stratégiai menedzsment rendszerében
A szcenáriókészítésen alapuló tervezés, illetve maga a szcenáriókészítés viszonylag komoly apparátust
igényel, ami nem is annyira a szakemberek számában, mint inkább az igényelt szakértelem
mélységében mutatkozik meg. A forgatókönyvek készítése általában külső szakértők, valamint a
teammunkák levezetésében jártas szakemberek részvételét igényli. Mindez azt jelentheti, hogy a
formális forgatókönyv-készítés igen költséges feladat, mely nem biztos, hogy az egyszerűbb vagy
kisebb szervezetek számára is kifizetődő tevékenység. Mindemellett elmondható, hogy ha a stratégiai
menedzsment rendszerében a vállalat a szcenáriókészítést is módszertani eszköztárába illeszti, akkor
irányítási feladatát hatékonyabban látja el.
Kérdés, hogy hol foglaljanak helyet a szcenáriók a vállalati menedzsment rendszerében. A válasz
természetesen sokféle lehet, mely függ a szervezet konfigurációjától és a tervezés rendszerétől.
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Minden szervezetre egyaránt érvényesen alkalmazható modell hiányában a Royal Dutch Shell cég által
alkalmazott rendszert szemléltetjük, mely elemeiben általánosítható, adaptációval alkalmazható más
szervezeteknél is.
SCHOEMAKER és C. HEIJDEN a kérdéseket a következők szerint csoportosítja:
Általános kérdések:
Melyek az általános üzleti környezet és az azt alakító erők?
Hol találhatók a jövő folytonosságát tekintve törésvonalak? Miért?
Melyek a fő fenyegetések és lehetőségek?
A jövő mely lehetséges alternatíváival kell szembenézni? Miért?
A meglátások eléggé változékonyak és innovatívak?
Stratégiai helyzetértékeléshez:
Melyek a jellegzetes képességek?
Melyek a szervezetből és annak kultúrájából származóak?
Melyek a relatív erősségek és gyengeségek?
Milyen tanulságokat tartalmaz a múlt?
Mi történik más iparágakban?
Mennyire vonzóak a vállalat k̈ulönböző üzleti szektorai?
Stratégiai tervezéshez, célok kialakításához:
Hogyan definiálható a tevékenység?
Mely más üzletágban kellene a társaságnak megjelenni?
Melyek a siker követelményei az alternatív jövőképekben?
Melyek a preferált stratégiák az egyes üzletágakban?
Üzleti tervezés, a tervek számszerűsítéséhez:
Hogyan hajtható végre legjobban a választott stratégia?
Milyen erőforrás-szükséglettel jár a végrehajtás?
Hogyan szervezhető meg a kulcstényezők megfelelő alakítása?
Alkalmazáshoz és monitoringhoz:
Melyek a rövid távú célok?
A végrehajtás a terveknek megfelelően történik?
Szükséges-e változtatást eszközölni a terven?
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3.5. ábra - Keret stratégiai workshophoz

A Royal Dutch Shell menedzsmentje a működés értékelése, valamint a jövő cselekvési irányainak
meghatározása érdekében meghatározott időszakonként, különböző kategóriákba sorolható kérdéseket
tesz fel. Ezek a kérdések az általános üzleti környezettől a stratégiai irányvonalon keresztül egészen
az üzleti tervezésig bezárólag érintik az egyes tervezési szinteket.
A kérdések az általános környezetből indulnak, és egyre konkrétabban vonatkoznak a vállalat által
követendő cselekvési irányokra, majd cselekvésekre. A kérdések csoportosításából látható, hogy az
azokra adott válaszokat a tervezési rendszer különböző elemei hivatottak megadni. A szcenáriók által
kialakított jövőképek a hierarchia legfelső csoportjának kérdéseire adják meg a választ, így belátható,
hogy befolyásolják a többi tervezési szint tárgyköreit, ezáltal mint kiindulópontok a tervezési folyamat
szerves részét képezik.
A Shellnél a szcenáriók két dimenzióját használják, amelyek a globális és a fókuszált szcenárió
kategóriába tartoznak. A globális szcenárió fedi az általunk definiált globális szcenárió fogalmát. A
fókuszált szcenáriók meghatározott régiókat, országokat, iparágakat, üzleti szektorokat és nagyobb
projekteket vizsgálhatnak.
Amennyiben a stratégia kialakításának folyamatát vizsgáljuk, a szcenáriók a folyamat inputjait
képezik. Mindemellett meg kell állapítani, hogy a vállalat tervezési rendszerét nagymértékben iteratív
és visszacsatolásokkal tarkított folyamatok jellemzik, így abszolút értelemben nem lehet inputokról
beszélni.
Az ábrából látható, hogy a stratégiák és stratégiai irányok, valamint a globális és fókuszált szcenáriók
alapján bontakozik ki a forgatókönyvek jelentősége a levonható következtetések formájában. Az egyes
területeken zajló verseny és a kritikus sikertényezők, valamint az azoknak való megfelelés képessége
alapján alakul ki a jövőre vonatkozó stratégiai irány. A kulcsterületek azonosítása után felvázoljuk a
vállalat stratégiai lehetőségeit.
Összességében elmondható, hogy a Shellnél a fő stratégiai irányvonalak meghatározása a
szcenáriók által bemutatott jövőképek figyelembevételén alapul, a szcenáriókat ezzel a tervezési
hierarchia tetejére helyezve.
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Vállalati diagnosztika
A SWOT elemzés a stratégiai szempontból kritikus környezeti tényezők számbavétele után a vállalat,
a szervezet állapotát, képességeit vizsgálja meg. A vállalati diagnóziskészítés folyamatát legjobban
egy orvosi metaforával világíthatjuk meg. A vállalat esete teljesen hasonló a betegéhez, aki orvosához
fordul panaszaival. Ekkor az orvosi kezelés három alapvető szakaszra bontható:
• Vizsgálat: információkat gyűjtünk a páciensről általában (általános kivizsgálás) és a konkrét
panaszaival kapcsolatban, amelyek miatt orvosát felkereste (speciális célvizsgálatok). A
legkülönfélébb információk összegyűjtésére sor kerül (vérnyomásmérés, laboratóriumi vizsgálat,
fizikai vizsgálat, a beteg kikérdezése).
• Diagnózis: a betegség (vagy betegségek) megállapítása. Ennek során a beteg tüneteit egybevetik a
felismert vagy gyanított kór szimptómáival, további megerősítő információkat keresnek a gyanított
kór azonosítására. Az orvos előbb csoportosítja a nyert ismereteket, elvet néhány valószínűtlen okot.
A végső diagnózis megfogalmazásáig a folyamatot gyakran többször is meg kell ismételni.
• Előírások: a beteget instrukciókkal látják el – ezeket kell követnie, hogy a problémáját orvosolni
lehessen. Ha a diagnózis helyes volt, a kezelés a tüneteket is megszünteti. Ha a diagnózis hibás,
vagy a tüneteket a kiváltó ok kezelése nélkül orvosolják, akkor nagy az esélye a tünetek újabb
megjelenésének.
A vállalati diagnosztikában is hasonló a helyzet. Számos információt kell begyűjteni a vállalati
teljesítményt illetően, ezeket csoportosítani: modellekbe, sémákba rendezni, félretenni a tünetek
mögött kis valószínűséggel meghúzódó okokat – végül megnevezni azokat, amelyek beavatkozó
akciókat követelnek. Az elhibázott diagnózis itt is a tüneti kezeléshez vezethet az alapprobléma
orvoslása helyett.
Ahhoz, hogy eldönthessük, vajon szükség van-e stratégiai változásokra, meg kell vizsgálni a vállalat
teljesítményét, és választ kell kapni az alábbi kérdésekre:
• Milyen a jelenlegi teljesítménye?
• Hogyan teljesített az utóbbi években?
• A teljesítménytrend felfelé vagy lefelé tart?

Erősségek és gyengeségek
Az erősségek a szervezetnek azokat a speciális tulajdonságait és megkülönböztető képességeit
jelentik, amelyeket más szervezetekkel (főként versenytársaival szemben) magáénak mondhat, és
amelyek előnyt jelentenek számára.
Az erősség inkább relatív, mint abszolút, inkább belső, mint külső kategória. A marketingszakértelem nem erősség, ha a versenytárs e téren lényegesen jobban áll. A valódi erősség azt
jelenti, hogy hozzáértőbbek, nagyobb szakértelemmel rendelkezők (kompetensebbek) vagyunk, mint
egy hasonló szervezet, amelyikkel versenyben állunk. Hiába rendelkezünk fejlett technológiával, jó
szabadalmakkal, ha a versenytárs technológiai szintje magasabb, a birtokában lévő szabadalmak még
jobbak.
Stratégiai szempontból erősségnek minősülhetnek az alábbi tényezők:
• egy kiemelkedő vállalati képesség;
• egy megfelelő pénzügyi forrás;
• elismert piacvezető pozíció;
• jól megfogalmazott funkcionális stratégia;
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• gazdaságos sorozatnagyság elérése;
• megfelelő technológia birtoklása;
• piaci versenyelőnyök megléte;
• termékinnovációs képesség;
• tapasztalt vezetők stb.
A gyengeségek a vállalatnak azok a speciális tulajdonságai, amelyek – más szervezetekkel
összehasonlításban – egyre kevésbé hatékonnyá teszik.
Az erősséghez hasonlóan a gyengeség is relatív kategória. A gyengeségek közül is csak azokkal kell
foglalkoznunk, amelyek stratégiai jelentőségűek. Ilyen gyengeségek pl.:
• nincs világos stratégiai irány;
• gyengülő piaci pozíció;
• elavult berendezések;
• alacsony jövedelmezőség (és annak okai);
• tehetségtelen vezetők;
• képességek és gyakorlat hiánya;
• a stratégiák megvalósításában megmutatkozó hiányok;
• súlyos belső operatív problémák;
• sebezhetőség a versenyben;
• lemaradás a K&F területén;
• túl szűk/túl széles termékskála;
• gyenge piaci image;
• piaci járatlanság;
• képtelenség a stratégiai változások finanszírozására.
Egyes stratégiai erősségek fontosabbak a piaci versenyben, a vállalati stratégia építésében, mások
kevésbé számítanak. Egyes stratégiai gyengeségek végzetesek lehetnek, mások nem túl fontosak
vagy könnyen gyógyíthatók. Hasonlóan, bizonyos lehetőségek követésének több értelme lehet, mint
másokénak; bizonyos fenyegetésekkel szemben a cég sebezhetőbb, mint másokkal szemben. Ebben
a komplex elemzési folyamatban a négy csoportot együtt, rendszerszemléletben, a vállalat egésze
szempontjából kell értékelni és mind a négy tényezőcsoportból azokat kiválasztani, amelyek valóban
jelentősek. Ezekre határozzuk meg, hogy milyen hatással vannak a stratégiára, a stratégiában milyen
változtatásokat követelnek meg, vagy milyen legyen az ezekkel összhangban lévő új stratégia.

A funkciók diagnózisa
A fenti megközelítéshez képest némiképp változik az elemzés fókusza, ha a vállalati funkciókat
vesszük szemügyre. Ebben az esetben az adott iparág vagy piaci szegmens szereplőinél megfigyelt
kiváló teljesítmények (standards of excellence) képezik az összehasonlítás alapját. A fontosabb
funkciókra az alábbi tényezők megléte, megvalósulásuk színvonalának elemzése javasolható, a
legjobb versenytársak gyakorlatának és teljesítményének függvényében. [RUE 1986]
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a) Marketing
• Érvényesül-e a marketingkoncepció a misszió megfogalmazásánál?
• Megfelelő eszközök állnak-e rendelkezésre a fogyasztói igények meghatározására és kielégítjük-e
azokat új és javított termékekkel?
• Megfelelő-e a piaci szegmentáció?
• Jól választottuk-e meg a disztribúciós csatornát?
• Jól használjuk-e a rugalmas árképzést a verseny érdekében?
• Képesek vagyunk-e jól leírni a fogyasztói viselkedést új termék bevezetése esetén?
• Készek vagyunk-e előre jelezni a fogyasztói igények megváltozását?
• Rendelkezünk-e motivált, produktív értékesítési hálózattal?
• Hatékony-e az értékesítést elősegítő tevékenységünk?
• Terméktervezésünk figyelembe veszi-e az életgörbéket, divatciklusokat?

b) Termelés
• Milyen a termelőberendezések elhelyezkedése a nyersanyagforrásokhoz, szállítási útvonalakhoz, a
fogyasztókhoz képest?
• Berendezéseink modernek, jó állapotúak?
• A termelési folyamatok kialakítása hatékony munkát tesz lehetővé?
• Termékünknél képesek vagyunk tartani a tervezett minőségi szintet?
• Minimalizálják-e a termelési kieséseket az alkalmazott programozási, beszerzési és készletezési
eljárások?
• Minimális kiesést okoz a karbantartás?
• Termelési költségeink a tervezett határokon belül tarthatók?
• Betartjuk a határidőket, a rendelések teljesíthetők?

c) Pénzügyek
• Beruházási költségeink az ipari átlag alattiak?
• A növekedés finanszírozásához szükséges tőke könnyen biztosítható?
• Milyen a részvényesekhez fűződő viszony?
• Milyen a pénzintézetekhez fűződő viszony?
• A tőke összetétele biztosítja-e a rugalmasságot, a biztonságot?
• Jók-e a rövid távú hitelezői kapcsolatok, az ilyen hitelek könnyen elérhetők?
• Megfelelő-e a pénzügyi irányítás, költségvetés-készítés, technikai támogatás?
• Eszközök és források összhangja megfelelő?

d) Emberi erőforrások
• Rendelkezésre állnak a naprakész tevékenységi jegyzékek?
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• A kvalifikált munkaerő toborzási, utánpótlási módszerei megfelelőek-e?
• Fenyeget-e a jó munkaerő elcsábításának veszélye a versenytársak részéről?
• Kapnak-e az új munkatársak megfelelő eligazítást, kiképzést?
• A fluktuáció, hiányzások mértéke az iparági átlag alatti?
• Az elbocsátások megelőzhetőek-e tervezéssel, átképzéssel?
• Fenyegetnek-e sztrájkok?
• Teljesülnek-e a munkajogi előírások?

e) Kutatás és fejlesztés
• Helyesen választottuk meg az alkalmazott technológiát, technikát?
• Ezek valóban jobb termékeket, jobb eljárásokat eredményeznek?
• Ezek tekintetében a versenytársak előtt vagy közelükben járunk?
• Gazdaságosak a technológiai fejlesztéseink?
• Technológiai fejlesztésünk stratégiailag is megállja a helyét?
• Látjuk-e előre a technológiai változásokat?
• Megvan-e a technológiához szükséges kritikus tömeg?
A fenti elemzésekből az üzletelemek és a funkciók szintjén is ki fog derülni, hogy a vállalat
konkrétan mit csinál jól, és mi az, ami nincs összhangban a környezeti követelményekkel. Az
üzletelemek versenystratégiájának kialakításához, a divíziók stratégiájának megfogalmazásához ezek
az információk biztosítják az egyik fontos kiindulási alapot.

A vállalat alapvető képességei
Az 1980-as és 1990-es évek között a vezetők figyelmüket elsősorban a „teljesítményrések”
bezárására fordították (hiányosság, ill. tökéletlenség a minőségben, a költségben, a termelési időben
stb.). Ennek következtében méretcsökkentés, átstrukturálás, újratervezés jellemezte működésüket.
De a profitkép drámai javítása közben elhanyagoltak valami mást: nem figyeltek oda az üzleti
lét alapjára, a versenyképesség megtartására. A versenyelőny megszerzéséhez egyre kevésbé volt
elegendő mutatószámok, tervezési szabályzatok alapján döntéseket hozni a szervezet karcsúsításáról,
működésének racionalizálásáról, átstrukturálásáról. Egyre inkább a vállalat alapvető képességei,
az erőforrás, eszköz, működési mód kerültek a stratégiaalkotás középpontjába. A 90-es évekre a
stratégiaalkotás újabb mozgatórugói és megközelítési módjai jelentek meg. Ennek következtében a
vállalati diagnosztika is új dimenzióval bővült: feladatai között megjelent az alapvető képesség (core
competence) azonosítása, elemzése, értékelése.
Miért került napirendre az alapvető képességek kérdése? A válasz a globális verseny természetében
rejlik. Ha egy cég el akar jutni a jövőbe, nem elég a produktivitást javítania: növekedést kell
elérnie konstans tőke- és munkaerőbázison – új lehetőségek felismerésével, a fogyasztói kívánalmak
változásának előrejelzésével, új kompetenciák kiépítésével. Néhány kérdésre választ kell adnia a
vállalatnak a jövőre vonatkozóan:
• Milyen vásárlókat fog kiszolgálni a jövőben?
• Milyen csatornákon keresztül fogja elérni a fogyasztókat a jövőben?
• Mi lesz az alapja a kompetitív előnyének a jövőben?
• Honnan lesz mozgástere a jövőben?
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• Milyen készségei és képességei lesznek egyedülállóak a jövőben?
Rövid távon a vállalat versenyképessége még a jelenlegi termékek ár/teljesítmény jellemzőitől függ.
A globális verseny túlélői egyre inkább közelednek egymáshoz a rendkívül alacsony termékköltség
és magas minőség szempontjából. Ezek ma már a versenyben maradás alapkövetelményei, így egyre
kevésbé számítanak versenyelőny forrásának.
Hosszú távon a versenyképesség abból adódik, hogy ki tudja alacsonyabb költséggel és a
versenytársaknál gyorsabban kiépíteni az alapvető képességeket, amelyek előre nem látott
termékeket eredményeznek.

a) Az alapvető képességek fogalma
Az elmélet kifejtése HAMEL és PRAHALAD nevéhez fűződik. Ebben a megközelítésben úgy képzelik
el a diverzifikált vállalatot, mint egy nagy fát, amelynek a gyökérzetét az alapvető képességek alkotják,
törzsét és a nagyobb ágakat az alapvető termékek; a vékonyabb ágai a termékcsaládok, levelei pedig a
késztermékek. A 3.6. ábra ezt a felépítést szemlélteti. Ahogy a fa esetében sem látjuk a gyökeret, egy
cég is könnyen félreértheti a versenytársak erősségeit, ha csak a késztermékeit nézi.
A ma érzékelhető trendek azt mutatják, hogy az a vállalat kerül világviszonylatban vezető pozícióba,
amelyik kiemelkedő alapvető képességekkel rendelkezik. Ezek alapozzák meg azokat a kritikus
sikerfaktorokat, amelyek szükségesek az eredményességhez az egyes egyedi termékek piacain. Az
alapvető képesség ismeretében két út nyílik meg a vállalat előtt:

3.6. ábra - Kompetenciák – a versenyképesség „gyökerei”
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• hol kell a vállalatnak vertikálisan integrálódnia, hol nem szükséges, milyen tevékenységet kell
megtartani, és mit kell széttelepíteni;
• milyen üzleti portfóliót érdemes fenntartani.3
Az alapvető képesség feladata tehát utat mutatni a jövő felé. A következő lépés annak végiggondolása,
hogy a vállalat miként képes a piacot az alapvető képességek köré rendezni.
Az alapvető képességek
• a szervezet azon kollektív tanulásának kifejeződései, amelyek főképpen arra vonatkoznak, hogy
hogyan kell koordinálni a különböző termelési készségeket és integrálni a sokféle technológiai
áramlatot. Ha az alapvető képességek a műszaki területek összehangolását jelentik, akkor
legalább annyira jelentik a munkaszervezést és az értéknyújtást is;
• kommunikáció, részvétel és mély elkötelezettség a szervezeti határokat átszelő működése iránt –
ez a felfogás a munkaerő-hierarchia minden szintjét át kell, hogy hassa.
A vállalati diagnosztika körébe tartozik, hogy ezeket az alapvető képességeket azonosítsa, alapot
teremtsen az ezekre épülő stratégiák megalkotásához. Az alapvető képességeket azért is szükséges
azonosítani, hogy az adott képesség tudatosan biztosítsa az utat a jövő lehetőségeinek kihasználásához.
Az alapvető termék biztosítja a kapcsolatot az alapvető képességek és a végtermékek között. Az
alapvető termékek egy vagy több alapvető képesség tárgyi megtestesítői. Alapvető termékek lehetnek
pl. alkatrészek vagy részegységek, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a végtermékek értékéhez.
A végtermék a lánc utolsó eleme. A globális versenyben a piaci határok egyre gyorsabban változnak,
nehéz egy bizonyos terméket meghatározott piacra dobni, és ott piacvezetővé válni úgy, hogy közben
a vállalat a termékekkel képes legyen át is alakítani a fogyasztói szokások szerkezetét. HAMEL és
PRAHALAD szerint a termékfejlesztések három típusba sorolhatóak:
• amikor egy már jól ismert termék új funkciót kap;
• a már jól ismert funkciók köré a termék egy merőben újszerű formát kap;
• új funkciót kialakítani egy új termékkoncepción keresztül.
Ugyanakkor a vállalatoknak háromféle típusa létezik:
• azok, amelyek egyszerűen megkérdezik a fogyasztót, hogy mit akar, és azt folyamatosan követik;
• azok, akiknek egy ideig sikerül a fogyasztókat a maguk által kijelölt irányba terelni, de egy idő után
a fogyasztók nem fognak arra menni;
• azok, amelyek elvezetik a fogyasztókat oda, ahová el akarnak jutni, még mielőtt azt maguk is tudnák.
Tekintsük példaként a Chrysler és a Honda esetét. A Chrysler a gépkocsihoz szükséges motorokat
csupán mint részegységet tekintette és nem mint alapvető terméket. Így egyre inkább függésbe
került a Mitsubishitől és a Hyundaitól: 1985 és 1987 között a külső forrásból szerzett motorok
száma 252 ezerről 382 ezerre emelkedett. A Hondáról viszont már aligha képzelhető el, hogy az
autó működése szempontjából olyan fontos részegység gyártását, de főleg tervezését átengedné egy
külső vállalatnak. Ez az oka annak is, hogy a Honda ezekben az években olyan nagy mértékben
elkötelezte magát a Forma I-es autóversenyzés iránt. A Honda képes volt a motorral kapcsolatos
technológiák ötvözésére. Ezt kihasználva világelső termékeket volt képes előállítani. [HAMEL
1993]
Versenyelőny megszerzésére ma legnagyobb esélye annak a vállalatnak van, amely elébe megy a
fogyasztói igényeknek olyan termékekkel, amelyekre a fogyasztók igénye még meg sem jelent. Az
ilyen termék kifejlesztéséhez az út az alapvető képességtől kiindulva az alapvető termékeken át vezet.
3

A portfóliók kérdését a következõ fejezetben tárgyaljuk részletesebben.
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b) Az alapvető képességek azonosítása
Hogyan azonosíthatjuk az alapvető képességeket? Milyen kritériumoknak kell megfelelnie egy
képességnek ahhoz, hogy alkalmassá tudja tenni a vállalatot versenyelőnyök megszerzésére? Az
alábbiakban felsorolunk néhány ilyen kritériumot. Az alapvető képességnek
• potenciális hozzáférést kell nyújtania a legváltozatosabb piacokon;
• jelentősen hozzá kell járulnia a végtermék által nyújtott hasznosságnak a fogyasztók általi
megítéléséhez;
• a versenytársak számára nehezen utánozhatónak kell lennie;
• az alapvető képesség jelentse azt a kompetenciát is, amely igen jelentős pozitív hozzájárulást jelent
a terméknek a fogyasztók által észlelt értékéhez (pl. egy személygépkocsinál nagyrészt az autó
karakterjegyei – motortípus, teljesítmény,
• fogyasztás stb. – okozzák a vásárló szempontjából az észlelési értéket, nem pedig az, hogy az eladó
hogyan próbálja meg eladni azt);
• az alapvető képesség reprezentál néhány meglehetősen komplex szintézist a különböző
technológiákban (pl. egy terméknek a márkaneve önmagában még nem képesség, hanem a
képességet a mögötte rejtőző, lemásolhatatlan technológia jelenti: Zwack Unicum receptje).
Nehéz lesz utánozni egy olyan alapvető képességet, amelyben az egyedi technológiák mellett
a termelési készségek bonyolult összehangolása is megjelenik. Az új technológiák elvben
bármely vállalat számára könnyen elsajátíthatók, de az átfogó belső koordinációs viszonyok
lemásolása gyakorlatilag lehetetlen. Csupán külső forrásokra való támaszkodás ugyan lerövidítheti
a versenyképesebb termék felé vezető utat, de rendszerint semmivel nem járul hozzá azoknak az
emberekben megtestesül. képességeknek a kiépítéséhez, amelyek egy termék vezető pozíciójának
fenntartásához szükségesek.
Az alapvető képesség nem kopik el a használattól, éppen ellenkezőleg, bővül az alkalmazás és a
terjedés során. De ahhoz, hogy a meglévő képességeket a vállalat megfelelően ki tudja használni és
belőlük végül versenyelőnyt kovácsolhasson, egy aktív tanulási és innovációs folyamatra van szükség
a szervezeten belül.
Egy alapvető képességet el is lehet veszíteni. Egy nem megfelelően működőnek ítélt részleg (üzleti
egység) visszafejlesztési döntésével a vállalat egy-két olyan alapvető képességét is elveszítheti, amit
vagy nem ismert fel, vagy nem kellő fontosságúnak ítélt. Amilyen könnyű elveszíteni a képességet,
olyan nehéz lehet kiépíteni egy újat, néha egy-két évtized fáradságos munkája szükséges hozzá.
A vállalati diagnosztika feladata, hogy a fenti kritériumok alapján azonosítsa a meglévő alapvető
képességeket, segítsen meghatározni azok fejlesztési irányait, a kiépítendő alapvető képességek
körét.

c) Az alapvető képességekre épülő stratégia
Ha egy vállalat helytáll az alapvető képességek kiépítésének versenyében, akkor szinte
természetszerűleg körözi le riválisait az új üzletágak kifejlesztése terén. Ugyanez érvényes az
alapvető termékek esetében. Ha egy vállalat nyertes tud lenni az alapvető termékek világtermelésében
a részesedésért folyó versenyben, valószínűleg lehagyja versenytársait a termékjellemzők
tökéletesítésében és az ár/teljesítmény arányt illetően is. Ez azonban csak akkor következik be, ha az
ehhez szükséges stratégiát meg is tudja fogalmazni és meg is tudja valósítani.
A stratégia megalkotásának lényege: mielőtt a versenytársak leutánoznák meglévő kompetitív
előnyünket, kitalálni és kifejleszteni a jövőbeli sikert megalapozó kompetitív előnyöket.
Az alapvető képességekkel kapcsolatos stratégiának vállalati szintű stratégiának kell lennie. A
stratégia kialakításában a stratégiai üzleti egységek határain túl kell lépni: a felső vezetőknek az egész
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vállalatot átfogó stratégia kifejlesztésére kell törekedniük. E stratégia kialakításakor a vállalatnak
választ kell adnia néhány kérdésre:
• Mennyi ideig tudnánk megőrizni versenyképességünket az adott üzletben, ha nem
• tartanánk ellenőrzésünk alatt a megtartásához szükséges alapvető képességet?
• Mennyire központi az adott alapvető képesség a hasznosság vevők általi megítélésében?
• Milyen lehetőségektől esnénk el, ha elveszítenénk ezt a kompetenciát?
• Mit akarunk alakítani a vállalaton az elkövetkezendő 5–10 évben?
• Mit kell tennünk annak érdekében, hogy ki tudjuk fejleszteni azt az utat, amely majd a maximális
előnyt biztosítja számunkra?
• Milyen készségeket és képességeket kell felépítenünk ahhoz ma, hogy birtokába kerüljünk egy jól
megalapozott vállalatnak a jövőre nézve?
• Hogyan kell szerveznünk a lehetőségek megragadását a jelenlegi üzleti egységek és divíziók
határain belül?
A képességek hordozóit fel kell szabadítani az egész vállalat számára. Ebből már következik az, hogy
a stratégiai ̈uzleti egységeknek ugyanolyan módon kellene versenyezniük az alapvető képességekért,
mint ahogy a tőkéért versenyeznek. Először is a vállalatvezetőknek felmérést kellene folytatniuk a
képességeket hordozó emberek elhelyezkedéséről, számáról és minőségéről. Ezeket szükség esetén
átcsoportosíthatóvá kell tenniük a különböző területek, üzletágak között. Ilyen esetekben előfordulhat,
hogy egyes divízióknak rövid távon nagyobb tőke- és személyi hozzájárulást kell tenniük, de ezek az
egyenlőtlenségek hosszú távon kiegyenlítődnének.
Az alapvető képességek az új üzletágak kifejlesztésének forrásai. A vállalati szintű stratégiának ezek
kifejlesztésére és hasznosítására kell összpontosítania.

Összefoglalás
A SWOT elemzés egy összetett folyamat, melynek során a szervezetet egységes egészként kell
kezelnünk. Ebben az összetett folyamatban nem elegendő kilistázni az erősségeket, a gyengeségeket,
a lehetőségeket és a fenyegetéseket általában. Azokat a jellemzőket kell felismernünk, és azokkal kell
foglalkoznunk, amelyek kifejezetten stratégiai jelentőségűek, a szervezet sikeres jövőbeli működése
szempontjából meghatározóak. A SWOT elemzést a rendszer egészének összehangolt működése
tükrében szükséges elvégezni.
A környezet fogalmát tágabban értelmezzük: minden olyan tényezőt beleértünk, amelyek stratégiai
fontosságúak és a vállalat működésére jelentős hatást gyakorolnak.
Elemzésük a stratégiai döntés jobb megalapozását szolgálja. Olyan döntésekre, olyan stratégiák
megfogalmazására törekszünk, amelyek megragadják a környezet feltárt lehetőségeit, kivédik a
veszélyes fenyegetéseket. Mindezt a jövőbe kitekintve, a stratégiai tervezés időhorizontján végezzük
el. A környezetelemzést a vállalat egészére, de a divíziók, az üzletelem (T/PE) szintjén is szükséges
elvégezni.
A sikeres környezetelemzéshez meg kell ismernünk a környezet szegmenseit, kezelni kell tudnunk
annak dinamizmusát, komplexitását. A változások ütemének felgyorsulása szükségessé teszi a
változásokra való előzetes felkészülést, amihez viszont határozott környezeti jövőkép kell. Ehhez
környezeti előrejelzési eljárásokra van szükségünk (kivetítések, előrejelzések). A környezetelemzés
voluntarista megközelítése a forgatókönyvírás koncepciójához vezet el.
A voluntarista közelítésmód a környezet komplexitását figyelembe véve az akaratlagosságot helyezi
előtérbe a determinizmussal szemben. A megközelítés lényege, hogy a környezet különböző
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szegmentumaiban helyet foglaló szereplők érdekeltségük és érdekérvényesítő képességük alapján
befolyásolhatják a környezeti változásokat, ezáltal az erőviszonyok alakulásától függően a jövő több
lehetséges alternatívája képzelhető el. Az előrejelzések a jövőt egy folytonos vonalként vetítik előre,
meghatározott valószínűségi tartománnyal.
A szcenáriótervezés elfogadja, hogy több lehetséges jövőkép alakulhat ki a környezet különböző
szegmentumainak szereplői által érvényre juttatott érdek által, ezzel figyelembe veszi mind
az akaratlagosságot, mind a környezet komplexitását. A szcenáriók a lehetséges jövőképek
alternatíváinak konzisztens leírásai, melyek igyekeznek lefedni a környezeti változások lehetséges
alakulásának elfogadható valószínűséggel bíró végleteit, biztosítva ezáltal a környezet megértését és
a változásokra való felkészülés lehetőségét.
A szcenáriók építése a jövőt befolyásoló tényezőkre vonatkozó adatgyűjtéssel kezdődik, majd az
adatok strukturálása során kiválasztásra kerülnek a kulcs-hajtóerők. Ezek olyan tényezők, melyek a
környezet alakulását jelentősen befolyásolják, ugyanakkor nem jelezhetők előre. A kulcs-hajtóerőkön
alapulva épülnek fel a szcenáriók, melyeket a felhasználó számára használható, ugyanakkor
figyelemfelkeltő formába kell önteni. A forgatókönyveket a publikáció előtt célszerű tesztelni a
felhasználhatóság, valamint a konzisztencia meglétének ellenőrzése céljából.
A stratégiai irány megválasztásához, a sikeres stratégia megfogalmazásához szükséges a vállalat
diagnózisának felállítása is: melyek erősségei, melyek gyenge pontjai, melyek az alapvető képességei,
amelyekre a stratégia építhető. Az erősségek azok a megkülönböztető tulajdonságok és képességek,
amelyek más szervezetekkel szemben előnyt biztosíthatnak a verseny során. A gyengeségek
azok a speciális tulajdonságok, amelyek másokkal való összehasonlításban a vállalatot kevésbé
hatékonnyá teszik. A vállalat egészének elemzése mellett az összehasonlító elemzést a fontosabb
funkciókra (marketing, termelés, pénzügyek, kutatás-fejlesztés stb.) szintén célszerű elvégezni.
A környezetelemzés és a vállalati diagnózis ismeretében kezdhetünk hozzá a stratégiai irányok
kijelöléséhez, a szükséges döntések megalapozásához, a stratégia kidolgozásához.
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4. fejezet - A STRATÉGIAI POZÍCIÓ
ELEMZÉSE
Mik a stratégiai tervezés alapegységei?
Hogyan határozható meg a vállalkozás stratégiai pozíciója?
Mit fejez ki a begyakorlási görbe elmélete?
Milyen információkkal szolgál a PIMS-modell?
Mire használható a termékéletgörbe-elmélet?
Milyen stratégiákat kínál a piaci részesedés/piaci növekedés mátrix?
Mire használható a piaci vonzerő/versenyképesség mátrix?
Mik a divíziók stratégiai feladatai?
Hogyan határozható meg a divízió stratégiai pozíciója?
Milyen tényezők határozzák meg a vállalati stratégiai pozíciót?
Mikor kiegyensúlyozott egy vállalati struktúra?
Hogyan kezelhető a kockázat?

A stratégiai tervezés építőkockái
A vállalat és egységei stratégiai helyzetének meghatározásához szükségünk lesz az előzőekben
mmár említett termék/piaci egység (a továbbiakban T/PE) fogalmának részletesebb kifejtésére. Csak
emlékeztetőül: ezek
a vállalatnak azon legkisebb, jól elhatárolható szervezeti egységei vagy tevékenységcsoportjai,
amelyek valamilyen termék előállítására vagy szolgáltatás nyújtására irányulnak, piacai pedig
egyértelműen megkülönböztethetők.
Ez utóbbi különösen a versenytársak azonosítása szempontjából fontos. A termék/ piaci egység (T/PE)
fogalmát a továbbiakban szinonimaként használjuk a vállalkozás, üzletelem, üzleti egység, strategic
business unit kifejezésekkel.
A T/PE (vállalkozás) definiálása hangsúlyozottan stratégiai (és nem feltétlenül operatív) szempontból
értékelendő: a stratégiai szempontból való elkülönítés nem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott
egység szervezetileg is elkülönített. A T/PE-k definiálása teszi lehetővé a vezetés számára, hogy
ezen egységek lehetőségeit, kockázatát, majd követendő céljaikat, stratégiájukat egyedi sajátosságaik
figyelembevételével, testreszabottan határozza meg. Kézenfekvő, hogy alapegységnek az egy termék–
egy piac kombinációt tekintsük. Ekkor azonban előfordulhat, hogy túl kicsi elemeket kapunk, ami
a későbbiekben a stratégiai tervezési feladatot kezelhetetlenné teszi. Célszerű ezért összevonásokat
alkalmazni és bizonyos csoportokat egy elemként kezelni.
Ha például a vállalat egy terméket több hasonló jellegű piacra is szállít, úgy ezek egy T/PE-nek
tekinthetők (példa lehetett erre egy, az EU-országok piacaira szállított termék, ha az értékesítési
feltételek az egyes országokban nagyjából megegyeznek). Az összevonás másik típusa, ha
egy adott ország piacára szállított termékeket vonjuk össze egy csoportba, elkerülendő a túl
aprólékos részletezést (egy távoli – mondjuk brazil – piacra szállított különböző vállalati termékek
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összevonása). Ezektől eltérő csoportosítást is végezhetünk a két elv kombinálásával, ha a későbbi
jobb kezelhetőség úgy kívánja.
A T/PE-k definiálása és elhatárolása a későbbiekben alapja lehet a stratégiai központok kialakításának.
Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy a T/PE alapján történő stratégiai tervezés nem feltétlenül
kívánja meg az operatív szervezeti struktúra ilyen jellegű átalakítását és a stratégiai központok alapján
történő irányítás bevezetését; ezek szervezése ugyanis egyéb belső tényezők függvénye is.

A T/PE értékelése saját piacán
A tervezési stratégiai egységek versenypozíciójának megítélése kezdetben, a gyakorlatban elsősorban
a piaci részesedés és a növekedési ütem vizsgálatából indult ki. Ezek hátterében a begyakorlási
görbe és a termék életciklusgörbéjének koncepciója áll. Ezért először ezt a két elméletet vizsgáljuk
meg. Ezek áttekintése után tárgyaljuk a piaci növekedés– piaci részesedés elemzésén alapuló
különböző technikákat, amelyek szintén a stratégiai pozíció értékelésére szolgálnak. Nézzük először
a begyakorlási görbére alapozott megfontolásokat.

A begyakorlási görbe elmélete
A begyakorlási görbe koncepciója abból a megfigyelésből indul ki, hogy egy termelési feladat
többszöri megismétlése könnyebbé és olcsóbbá teszi elvégzését, amit a közvetlen fajlagos
költségek (anyag, bér) csökkenése kísér. Ehhez járul az egy termékre jutó általános költségek
csökkenése az ÁKFN-(Árbevétel-Költség-Fedezet-Nyereség) struktúrából származóan. A két
hatás eredőjeként kapott görbe (lásd 4.1. ábra) növekvő termelés mellett csökkenő fajlagos
termékköltséget mutat, ez pedig kompetitív előnyöket ígér a nagyobb termelési és értékesítési
volument elérők számára. Tapasztalati megfigyelések szerint ez a hatás az egyedi és a folyamatos
gyártásban egyaránt érvényesül. Belátható viszont, hogy az élőmunka kisebb részaránya miatt ez a
hatás mérséklődik a tőkeigényesebb automatizált termelés esetében (ekkor viszont az üzemméret és
a fejlettebb technológia nyújt kompetitív előnyt).

a) Előidéző tényezők
A fajlagos költségek csökkenése több tényező hatásaként jön létre. Ezek között a legkézenfekvőbb
a tanulás. Ha a munkás többször ismétli meg ugyanazt a feladatot, akkor az idő múltával egyre
ügyesebben, egyre kisebb időráfordítással boldogul, sőt, a munkafogások finomodása az anyag- és
eszközfelhasználást is csökkentheti. A munkás termelékenysége tehát természetes módon növekszik.
A termelési volumen növelése munkamegosztáshoz vezet, ami tovább növeli a fenti hatást. További
tényező a folyamat elemeinek szabványosítása, a termék jellemzőinek javítása, a felhasznált anyagok
olcsóbb megoldású helyettesítése. Az egyszerűbb, széles körű racionalizálás – ami már viszonylag
rövid tanulási idő után realizálható – szintén a felgyülemlett tapasztalatok hasznosításán alapul: a
technológia, az elrendezés, a karbantartási rendszer stb. javítása. Végső soron az idők során kialakuló
know-how is ennek a tanulási, begyakorlási folyamatnak a végterméke.
A koncepció – a tanulási folyamat eredményeként – a vezetési tevékenységre, valamint a vállalati
funkciók gyakorlására is érvényes: az ismételten elvégzett vezetői tevékenységek mind kevesebb időt
igényelnek, jobb hatásfokúak (igaz ez a tervezésre, a marketingre, a döntési készségre stb. is).

b) A begyakorlási görbe előállítása
A begyakorlási görbe vízszintes tengelyén a halmozott termelési volumen látható, míg a függőleges
tengelyen az egységnyi termékre jutó fajlagos közvetlen költséget ábrázoljuk. Mivel többéves
idősorból származnak az adatok, célszerű ezeket az inflációs hatásoktól megtisztítani: ha ezt nem
tesszük, akkor akár növekvő görbét is kaphatunk.
A megtisztított adatsorra illesztett görbe viszont közvetlen kapcsolatot mutat ki a halmozott termelési
volumen és a gyártási költségek között. Bár ez az összefüggés már évtizedek óta ismert volt,
fontosságára a stratégiai tervezési döntések megalapozását tanulmányozva a Boston Consulting
Groupnak a 60-as évek végén végzett vizsgálatai hívták fel a figyelmet.
106

A STRATÉGIAI
POZÍCIÓ ELEMZÉSE

4.1. ábra - A begyakorlási görbe

Az összefüggés logaritmikus jellegű: a termelési volumen megduplázásával a megtisztított fajlagos
költség – idealizált esetben – meghatározott százalékkal csökken. A görbét közelítő képlet:

ahol:
C0 = korrigált egységköltség az időszak 0-adik évében,
Ct = korrigált egységköltség az időszak t-edik évében,
P0 = halmozott termelés az időszak 0-adik évében,
Pt = halmozott termelés az időszak t-edik évében,
a = iparági sajátosságoktól függő állandó.
A vállalati adatokat tartalmazó idősorból – az inflációs hatások kiszűrése után – egy tapasztalati
görbét állíthatunk elő. Megkeressük a vizsgálandó szakasz elején lévő induló volumenhez (P0) tartozó
fajlagos költséget (C0). Ezután leolvassuk a volumen megduplázásakor (Pt /P0 = 2) bekövetkező
fajlagos költséget (Ct), majd ebből fajlagos költségcsökkenést számítunk:

a b értékének ismeretében az a konstans már számszerűsíthető:

ahonnan

c) Iparági eltérések
Az eddigiek alapján a volumen megduplázódásakor bekövetkező fajlagos költségcsökkenésekhez az
a konstansok értékét az adott termékre meg tudjuk határozni. Ez a konstans az adott vállalatra, sőt
az adott iparágra is jellemző állandó érték. A 4.2. ábra a különböző fajlagos költségcsökkenésekhez
(b értékekhez) kiszámított a konstansok értékeit foglalja össze. Az utolsó oszlop néhány iparágat
is felsorol, érzékeltetve, hogy ezek a begyakorlottsághoz kapcsolódó előnyök hogyan változnak a
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termelési sajátosságok függvényében. Látható, hogy azokban az ágazatokban érvényesül erősebben
a begyakorlottságból eredő előny, ahol a termék viszonylag egyszerűbb (cementgyártás) és nagyobb
sorozatban gyártható (integrált áramkörök gyártása). A kisebb sorozatú, bonyolultabb terméknél
(teherautó-gyártás) a hatás láthatóan mérsékeltebb.
Fajlagos

Konstans (a)

Iparág

költségcsökkenés
(%)
100,0

0,0000

97,5

0,0365

95,0

0,0740

92,5

0,1125

90,0

0,1520

87,5

0,1926

85,0

0,2345

82,5

0,2775

Szerszámgépek

80,0

0,3219

Légkondicionálás

77,5

0,3677

75,0

0,4150

72,5

0,4639

Cementgyártás

70,0

0,5146

Integrált áramkör

67,5

0,5670

65,0

0,6215

62,5

0,6781

60,0

0,7370

Teherautó-gyártás

4.2. ábra. Egységköltség-csökkentés iparági lehetőségei

d) Az elmélet érvényesülése ellen ható tényezők
A begyakorlási görbén alapuló előnyök a telítődés miatt csak korlátozottan, egy bizonyos ideig hatnak.
A hatás érvényesülése ellen ható tényezőket az alábbiak szerint foglalhatjuk össze:
• az inflációs hatások kiszűrése nehézséget okozhat;
• a volumen növelésével a görbe eleve telítődést mutat, hatása idővel jelentősen mérséklődik;
• ha mások is elérik az adott volument, a kompetitív előny megszűnik;
• hatása nem állandó (a munkaerő természetes cserélődése, magának a feladatnak a módosítása a
kedvező hatás ellen dolgozik);
• hatása az élőmunkaigény függvényében iparáganként változik, míg egyes helyeken, ahol a
volumennövelés korlátokba ütközik (pl. a kitermelőiparban), eleve korlátozott.

e) További hatások
Mindezekkel a megkötöttségekkel egÿutt is a begyakorlottsági koncepció hatása tendencia jelleggel
érvényesül.
• A költség- és nyereségfedezeti diagramból jól ismert az a hatás, miszerint a fedezeti pont
elérésével indul meg a nyereségképződés. A fix és proporcionális költségek összege és az árbevétel
kiegyenlítődése itt következik be; ez után a pont
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• után indul meg a nyereségképződés, mégpedig a relatív termelési volumen növelésénél nagyobb
mértékben. A volumennövelés tehát nagyobb nyereséget eredményez. Az ÁKFN-modell még
változatlannak veszi a közvetlen fajlagos költségeket – ezek csökkenését a begyakorlási görbe
elmélete veszi számításba. A két hatás a valóságban összegeződik.
• Az „economies of scale” hatása is összegeződik az előzőekkel. A fogalom azt fejezi ki, hogy
a termelési függvény inputjait egy bizonyos n%-kal megnövelve az output n%-nál nagyobb
mértékben nőhet. E jelenség mögött olyan hatások állnak, amelyek a termelési volumen növelésével,
a szervezetben zajló folyamatok tömegszerűségével függnek össze (nagy tételben való beszerzés
előnyei, az erőforrások megosztása, központi funkciók közös használata stb.). Hatása szinte
minden vállalati funkcióban (termelés, elosztás, kutatás, fejlesztés, adminisztráció) és technológiai
tényezőben érvényesül. A hatás kihasználásának egyik tipikus alkalmazási területe a kapacitás
bővítéséhez szükséges beruházás nagyságának becslése. A tapasztalat szerint számos iparágban a
kapacitás megduplázásához nem 100%-os, hanem annál kisebb (52–84%-os) pótlólagos beruházás
szükséges:
B2 = B1⋅2a,
ahol:
B1 = az eredeti beruházás,
B2 = a kétszeres kapacitáshoz tartozó beruházás,
a = 0,6–0,8 közötti konstans (iparági jellemzõ).

f) A begyakorlási görbe kritikája
A begyakorlási görbe elmélete jó betekintést enged a stratégiai döntések mélyebb öszszefüggéseibe.
Mint azonban minden modell, ez az elmélet is számos egyszerűsítést tartalmaz, ami a gyakorlatban a
közvetlen felhasználást megnehezíti. Az egyik egyszerűsítés az árakkal, a másik a görbe lefutásával
kapcsolatos: egyik sem követi az elméletből következő szabályos vonulatot.
Az árak időbeli alakulása korántsem mutat olyan jellegzetes tendenciákat, mint az egységköltségek
csökkenése a begyakorlottság miatt. A csökkenő irányzat ugyan itt is érvényesül, azonban ez
nem a vállalaton belüli tényezők hatására lép fel, hanem a piaci erőviszonyok, a piaci verseny
következménye, s mint ilyen, kevésbé kalkulálható. Az elméleti begyakorlási görbével párhuzamosan
az árgörbe egy lehetséges lefutását a 4.3. ábra mutatja be. Az árak eltérő ütemű változásai miatt a
nyereség realizálása nem követi a begyakorlási görbe költségmegtakarításait.

4.3. ábra - Az ár alakulása a halmozott termelés függvényében
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Az árak alakulásában 4 jellegzetes szakasz ismerhető fel. A termék bevezetésekor stratégiai
megfontolások döntik el, hogy az induló ár mekkora legyen. Ha az ár már kezdetben nyereséget
biztosít, úgy ez a begyakorlási előnyök révén hamarosan extraprofitot hoz, ami odavonzza a
versenytársakat; emiatt ez az előny nem lesz tartós. Ha az ár kezdetben a költségek alatt marad (a
szakasz), úgy a b jól jövedelmező szakasz hosszabb lesz, viszonylag stabil árakkal: az innovátor
élvezheti munkája gyümölcsöt. Ez esetben később fog kialakulni az éles verseny (c lépcső), ami az
árak folyamatos esésével jár. A nyereség drasztikus csökkenése után a piac stabilizálódik (d szakasz).
Az árgörbe ilyen lefutása jellemző például a modern elektronikát alkalmazó termékeknél (kvarcórák,
kalkulátorok, videók, walkmanek stb.) esetében.
A begyakorlási görbe elméletének gyakorlati alkalmazásánál további nehézséget okoz, hogy maga
az egységköltséggörbe sem ilyen szabályos, mint ahogy azt levezettük. Az első nehézség ott
jelentkezik, hogy adott iparágon belül is eltérő az azonos termékkel versenyzők begyakorlási
görbéje. A versenytársak közül az A vállalat, amelyik most lépett piacra a legkorszerűbb
technológiával, valószínűleg alacsonyabban futó görbével rendelkezik, mint a B vállalat, aki (régebbi
technológiájával) már régóta ott tevékenykedik. Ez azt jelentheti, hogy az új belépő – ha technológiai
előnyt élvez – kisebb halmozott termelési volumen esetén is jobb fajlagos költséggel dolgozik, amint
azt a 4.4. ábra jól mutatja.
A 4.4. ábrán Trégi jelöli a piacon már régebben jelenlévő vállalat halmozott termelési mutatóját,
amelyhez a begyakorlási görbén egy Krégi egységköltség tartozik. A piacra belépő új versenytárs
korszerűbb technológiájával Túj halmozott termelési volumentm produkál. Az ábrából leolvasható,
hogy az új belépő még a kisebb volumen mellett is kisebb Kúj fajlagos költséggel képes gyártani, ami
kétségtelenül kompetitív előnyt jelent számára.

4.4. ábra - Az új versenytárs előnyei a költségek terén

Az időben eltérő lefolyású technológiai korszerűsítések miatt tehát a begyakorlási görbék különbözni
fognak egymástól. Ez azt jelenti, hogy a piacra később belépőnek is lehetnek esélyei, ha korszerűbb
technológiával jelenik meg. Költségpozíciója még akkor is jobb lehet, ha a halmozott termelésben
elmarad a piacon hosszabb idő óta jelen lévő versenytársától.
Jó példa a fentiekre a Phillip Morris belépése az egyébként elöregedő, perspektívátlannak tartott
söriparba. A korszerű, termelékeny berendezésekkel létrehozott új gyárak már önmagukban
is kedvező stratégiai pozíciót jelentettek. Ehhez járult még az innovatív termék, a meggyőző
marketing és a jól szervezett disztribúció. Mindezek együtt a meglévő gyártókkal szemben jóval
kedvezőbb begyakorlási görbét eredményeztek, ami viszont garantálta az üzleti sikert.
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Nehézséget jelenthet annak megállapítása, hogy hol is kezdődik a tapasztalatok felhalmozása. Ez
különösen technológiaváltás vagy korszerűsítés idején okoz gondot. Viszonylag hosszú idő is eltelhet,
amíg az új görbe vonulása, paraméterei felismerhetőek lesznek. Arról nem is beszélve, hogy egyéb
vállalati költségbefolyásoló hatások (például hibás, költséget rontó döntések) milyen eltérítéseket
okozhatnak az elméleti görbéhez képest.
Ne feledjük, a begyakorlási görbe nyújtotta versenyelőnyök csak lehetőségek. A vállalati vezetőkön
múlik, hogy milyen mértékben képesek ezt realizálni. Bizonyos iparágakban az összegyűjtött
tapasztalat valóban versenytényező (mint az említett elektronikai ágazatban és általában a
csúcstechnológiában), valamint olyan ágazatokban, ahol nagy tömegben állítanak elő kis mértékben
differenciálható termékeket (például alapellátás). Másutt azonban, ahol a speciális termékjellemzőket
jól el lehet ismertetni a piaccal, lehetséges, hogy koránt sincs ekkora jelentősége: helyette más
tényezők határozzák meg a sikeres stratégiai pozíciót.
Klasszikus példa a Ford és a General Motors esete. A Ford kezdetben olyan árutermelésnek
fogta fel az autógyártást, ahol szerinte szükségtelen speciális termékjellemzők kifejlesztése.
Korabeli jelszava: „Bármilyen autótípus iránti igényt kielégítünk, feltéve, ha az T modell és
fekete színű.” A típus- és színválaszték ilyetén való leszűkítése a begyakorlási görbe előnyei
kihasználásának kedvezett. Valóban, a cégnél 1908 és 1925 között a fajlagos költségek 15%-kal
csökkentek. Ezt követően mégis a General Motors vette át tőle a vezető szerepet, amikor egy
szegmentáción alapuló kreatív stratégiát hirdetett meg („Minden pénztárcához és minden igényhez
állítunk elő kocsit”), felismerve, hogy a fogyasztó most már hajlandó megfizetni a kiemelkedő
termékjellemzőket és -tulajdonságokat. A gyártási egységköltség csökkentése megszűnt döntő
stratégiai előnynek lenni. [HAX 1984]
A begyakorlási görbében rejlő lehetőségekre való koncentrálás a kutatás és fejlesztés
elhanyagolásához vezethet, a cég saját régi tevékenységének rabja lesz. A vállalat túlságosan befelé
fordul, nem fordít kellő figyelmet a környezeti változásokra, könnyen elszalasztja az esetleg kínálkozó
lehetőségeket. Valószínűleg ez a legsúlyosabb buktató, ami ezen elmélet híveit fenyegeti.

A PIMS-modell
a) A modell lényege
A piaci részesedés növeléséből eredő üzleti előny logikailag könnyen kimutatható.
A magasabb piaci részesedés nagyobb termelési volument feltételez a versenytársakhoz képest,
következésképpen nagyobb az esély a begyakorlási görbe koncepciójából eredő kompetitív
előnyök kihasználására.
Ezek az előnyök: az alacsonyabb egységköltség, nagyobb jövedelmezőség stb. Ebbőlkövetkezik, hogy
a stratégiai pozíció értékelésekor a piaci részesedés szignifikáns tényezőnek bizonyult, és éppen ezért
széles körben elterjedt. Ha a szóban forgó stratégiai egység nagy piaci részesedést könyvelhet el,
akkor a tervezési feladat az ebből fakadó kompetitív előny tényleges realizálása lesz; amennyiben
ez a részarány alacsony, úgy a tervezési feladat a növelés akadályainak elhárítására és a potenciális
előnyök kihasználására irányul.
A piaci részesedés és a jövedelmezőség közötti hatás a gyakorlatban közvetlenül is igazolható. Alapos
empirikus vizsgálatok igazolták, hogy – a begyakorlási görbe elméletére alapozva – függvénykapcsolat
mutatható ki a profit, a készpénzforgalom és a piaci részesedés között. A bostoni Strategic Planning
Institute által szervezett PIMS (Profit Impacts of Marketing Strategies) projekt egy rendkívül
részletes, több mint 250 vállalatnak a legkülönfélébb iparágakban működő kb. 2000 üzleti egységére
kiterjedő adatbázist szervezett. Ebbe az adatbázisba a 70-es években üzleti egységenként több
mint 200 adatot vettek fel, amelyek kiterjedtek a vizsgált egység jellemzőire, versenypozíciójára, a
termelési folyamat struktúrájára, a marketingtevékenységére, a K + F feladatokra, a legkülönbözőbb
pénzügyi mutatókra. Ezen adatbázison végzett többváltozós regressziós számításokkal kísérelte meg
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az intézet behatárolni azokat a független változókat, amelyek az üzleti sikert mérő egyik legfontosabb
célváltozót, a tőkejövedelmezőséget (ROI: Return on Investment)1 és a készpénzforgalmat leginkább
befolyásolják. Az elemzés kiterjedt a normatív jövedelmezőség, a készpénzforgalom, a stratégiai
változatok elemzésére az általánosítható piaci törvényszerűségek feltárása céljából. [NEUBAUER
1984]

b) Az üzleti siker tényezői
A vizsgálat során 37 olyan független változót találtak, amelyek a célváltozó alakulását 80%-ban
magyarázzák. Ezek hét tényezőcsoportba sorolhatók. Befolyásuk erőssége szerint rangsorolva e
csoportok a következők:
• beruházásigényesség (a forgalomhoz viszonyított eszközigény);
• termelékenység (egy főre jutó anyagmentes termelés);
• piaci pozíció (a három legnagyobb versenytárshoz viszonyítva);
• a kiszolgált piac növekedése;
• a termék vagy szolgáltatás minősége (a vásárló szemszögéből);
• a piac által is elismert innováció, termékdifferenciálás (a versenytársaktól való eltérés);
• vertikális integráció (stabil, illetve gyorsan változó piacon).
Az egyes tényezőcsoportok pozitív vagy negatív hatását az eredményváltozókra a 4.5. ábra foglalja
össze. A feldolgozásban közvetlenül részt vevő vállalatoknak természetesen a részleteredmények is
rendelkezésükre állnak, azonban a szakirodalomban is sok részlet, részeredmény látott napvilágot,
amit mások is hasznosíthatnak.
Az elemzések eredményéből a vállalatok egyrészt megismerhetik az üzleti sikert valószínűsítő
tényezőket, azok fontossági sorrendjét. Ez nagy segítséget jelent a tervezési feladatok
súlypontozásában. Másrészt, az adott működési területre, a vizsgált üzleti egységre orientáló, normatív
jellegű értékeket kaphatnak (pl. mennyi az átlagosan elvárható tőkemegtérülési mutató értéke az
adott iparágban). Harmadszor, az összefüggések alapján testreszabott szimulációs modell építhető fel,
amelynek segítségével a jövőbeli stratégiai pozíció hatékonyabban elemezhető.

c) A PIMS-modell kritikája
A begyakorlási görbe elmélete és a PIMS-modell megjelenése jelentős hatást gyakorolt a stratégiai
tervezés fejlődésére. Mindamellett a gyakorlati alkalmazást számos korlát nehezíti, jelentőségét ezért
nem szabad túlbecsülni. Egyik gyenge pontja, hogy a PIMS a múltbeli tendenciákat számszerűsíti,
korábbi összefüggéseket konzervál (ezen malapvetően az sem segít, hogy az adatbázist megalkotása
óta folyamatosan bővítik és új adatokkal frissítik fel). A modell mechanikus alkalmazása – különösen
gyorsan változó környezetben – rossz vágányra vezetheti a döntéshozót. Másrészt, a PIMS-modell
egy rövidebb távú célváltozóra helyezi a hangsúlyt (ROI), míg a stratégiai tervezésben hoszszabb
távú célok figyelembevétele szükséges. További gyenge pontja, hogy nem képes kezelni a vezetői
rátermettségből fakadó előnyöket, amelyek gyakran nagyobb szerepet játszanak az üzleti sikerben,
mint a mérhető tényezők.
CÉLVÁLTOZÓK

Tőkejövedelmezőség

Készpénzforgalom

KULCSTÉNYEZŐK
1

ROI = Return on Investment: a beruházás megtérülési mutatója. Számítása az adózatlan nettó nyereség és a beruházás hányadosával történt,
ahol a beruházást a vizsgált egység állóeszközeinek könyv szerinti értéke képviselte, négy év számainak átlagolásával.
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Beruházásigényesség

–

–

Termelékenység

+

+

Piaci pozíció

+

+

Piaci növekedés

+

–

Minőség

+

+

Innováció (erős pozícióban)

+

+

Vertikális integráció

+

+

– stabil piacon

–

–

– gyorsan változó piacon
4.5. ábra. Az üzleti siker kulcstényezőinek hatása az eredményváltozókra

Termékéletgörbe-elmélet
a) A megközelítés lényege
A termékéletgörbe tárgyalásakor a tervezési aspektusra helyezzük a hangsúlyt. Amíg a begyakorlási
görbe elmélete olyan tényezőkkel foglalkozik, amelyek a vezető által viszonylag jobban
befolyásolhatók, addig a termékéletgörbe alakulását meghatározó változók inkább tekinthetők külső
változóknak. Ily módon a termék értékelését egy másik oldalról közelíti: az ötlet születésétől a termék
kihalásáig követi annak életútját. Az életgörbe fázisainak végigjárása nem törvényszerű, a termék
pályafutása elvileg bármely szakaszban megszűnhet. Látni fogjuk, hogy a termékeladás növekedési
üteme nagyon pontosan és jól mérhetően helyettesíti az adott vállalkozás üzleti vonzerejét: a nagyobb
növekedés kedvezőbb, a kisebb kevésbé vonzó életgörbe-pozíciót jelez. A termékéletgörbe egyes
fázisait lásd a 4.6. ábrán.

4.6. ábra - Termékéletgörbe

b) A termékéletgörbe fázisai
A 4.6. ábra görbéjén jól elkülöníthető szakaszok ismerhetők fel, amelyekre nézve a stratégiai terv
készítője hasznos következtetéseket vonhat le. Az egyes életszakaszok jellegükben eltérő fázisokat
alkotnak, amelyekben más-más tervezési megfontolásokat ajánlatos alkalmazni. Ezek a következők:
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• I. fázis: embrionális szakasz. A folyamat kipróbálatlan ötletek felmerülésével indul, amelyek
finomítása és szelektálása után jut el a termékek egy része egy embrionális szakaszba, helyét
keresve a piacon. A tervezési feladat központjában ekkor zömében kutatási és marketingfeladatok
állnak. Az ebben a fázisban felhasznált vállalati alapok lényegesen meghaladják a realizált
bevételeket. Jellemző a gyors növekedés, a technológiai változások, a piaci részesedés erős és
váratlan ingadozása. Példaként napjainkban a lézertechnika, a biotechnika alkalmazási körébe eső
vállalkozásokat hozhatnánk fel.
• II. fázis: növekedés. Sikeres fogadtatás esetén gyors felfutás következik. A tervezés súlyponti
kérdése a versenytársak megelőzését célzó pozíciófoglalás, valamint az ártervezés. A fő
megválaszolandó kérdés: hogyan realizálhatók a még telítetlen piacon elérhető árelőnyök? A
bevételek idővel elérik a ráfordítások szintjét, majd egy idő után kumuláltan is beáll az egyensúly.
A vállalkozás pénzügyi mérlege ettől kezdve már pozitív. A növekedés még jó ütemben folytatódik.
A tervező helyzetét könnyíti, hogy a technológia már ismert, a fogyasztói kör kialakult, a piaci
részesedés rendszerint itt már csak kisebb ingadozásokat mutat. A piacra való belépés a kívülálló
számára ebben a fázisban már jóval nehezebb, mint az előző szakaszban volt.
• III. fázis: érettség. A jelentősebb termelési volumen elérése mellett bekövetkezik a növekedési ütem
fokozatos csökkenése, majd stagnálása, ami a piac telítődését jelzi. A tervezési feladat központjában
ekkor a begyakorlási görbe elméletéből fakadó potenciális előnyök tényleges kiaknázása áll, ami
hatékonyságjavító programokban jelenik meg. A másik jellegzetes tervezési feladat a piac és a
vállalat által egyaránt elfogadható ár kialakítása. A fogyasztók igényei, várható viselkedése, a
versenytársak reagálása jól ismert, a technológia kiforrott, nem rejteget váratlan buktatókat. A piaci
részesedés stabilizálódik, ebben a fázisban megváltoztatása is nehezebb feladat. Ilyen érett iparágak
napjainkban az autógyártás, a videógyártás, a papírgyártás, az élvonalbeli acélgyártás.
• IV. fázis: elavulás, hanyatlás. Központi kérdés a visszavonulás megtervezése (például a
legkedvezőbb visszavonulási időpont megtervezése) úgy, hogy amellett a lehető legmagasabb
pénzbevételt lehessen az üzletből kicsikarni. A legfontosabb megválaszolandó kérdés:
árcsökkentéssel, piacbefolyásolási eszközökkel fenntartható- e még a gazdaságos termelés?
Egyaránt hibás döntésnek minősíthető az idő előtti visszavonulás, illetve a túlérett termék további
gyártásának erőltetése. E szakasz jellemzője a csökkenő kereslet, a versenytársak eltűnése, a szűkülő
termékskála.
A termékeladás növekedési üteme egyértelműen jelzi a tervező számára, hogy a termék melyik
életgörbeszakaszban van, meddig lesz még hasznos a vállalat számára. Fontos vezetői feladat,
hogy minden szakaszban helyes döntés szülessék a termék további sorsáról. Itt a kulcsszerepet a
felsővezetők játsszák (az alsó szintek vezetői rendszerint elfogultak a saját termékükkel szemben).
Hasonlóan jelentős a monitorrendszer is: ennek kell ugyanis lehetővé tennie azt, hogy az egyes
fejlődési fázisokat kellő időben felismerjék.
Jó példa erre a fázisra a férfikalapgyártás, a hazai hajógyártás vagy a diafilm életútja. Ez
utóbbi karrierje több évszázados múltra tekinthet vissza, ha a laterna magicát is ideszámítjuk.
Magyarországon a diafilmezés már a század elején is igen népszerű volt, de forradalmi változást
a 30-as évek kisfilmes fényképezőgépei, majd 1953 után az „éghetetlen” filmek és a dobtáras
vetítők hoztak. A világháború után nyugaton a televízió az ismeretterjesztés, a szakmai
vetítések mezsgyéjére szorította a diavetítést, míg a keleti országokban házimozivá, mesekönyvhelyettesítővé lépett elő (itthon a csúcsévben, 1968-ban 809-féle tekercset forgalmaztak). A
visszaesés hazánkban is bekövetkezett: a videó és a PC ezt a terméket is kiszorítja, fokozatos
kihalásra kényszeríti.
Arra is van azonban példa, hogy egy világméretű krízis (energiaválság) vagy egy jelentős
technológiai robbanás után (mikroelektronika), illetve fogyasztói életmódváltozás (a sportos
életvitel kultusza) következtében korábban haldokló, elöregedett iparágak megújulnak, életre
kelnek. Jól illusztrálja ezt a hazai szénbányászat ingadozó presztízsgörbéje az elmúlt 25 év során
(többszöri visszafejlesztési kísérletek, majd támogatott szakaszok váltakozása), a hagyományos
óragyártás megújulása az integrált áramkörök megjelenése után (kvarcórák elterjedése), vagy
a már leírt kerékpárgyártás feltámadása a hobbi szintű igények ugrásszerű megnövekedésének
köszönhetően. Mindezek arra utalnak, hogy nincsenek önmagukban jó vagy rossz életszakaszok.
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c) Az életciklus hossza
A termékek életciklusának hossza igen különböző lehet: néhány hónaptól több évtizedig terjedhet.
A tervezőtől ezek eltérő reagálást igényelnek mind a tervezési hangsúlyok, mind a módszerek
megválasztásánál.
• A rövid életciklus divatjellegű cikkekre jellemző (lásd hulahoppkarika divatja, emelt talpú női cipők,
tamagocsi stb.). Az ilyen termékek tervezése során az alapos tervezői elemzés helyett gyakran
a vezetői intuíció, a jó értelemben vett rögtönzés, ráérzés dominál. A rövid ciklusú termékeknél
rendszerint nincs is idő a szisztematikus, formalizált tervezési megközelítésre. A rövid életciklus
gyors megoldásokat sürget, amelyek rövidre zárják a szervezet lassúbb folyamatait: projekttervezés,
alkalmi interfunkcionális tervezői team szervezése a jellemző. A gyors megoldás előnyösebb,
mint a költségek szempontjából ugyan takarékosabb, de nagyobb időigényű formalizált tervezési
megközelítés. Az egyes funkciók tervei szinte párhuzamosan készülnek. Így pl. még a fejlesztés
befejezése előtt megkezdődik a gyártás kerettervezése, a marketingrészleg hozzálát a termék
bevezetésével kapcsolatos elképzelések kidolgozásához. A tervek módosítására éppen ezért már
menet közben is igen gyakran sor kerül.
• A leghosszabb ciklussal mindennapi életünk mellékszereplői, mindennapi használati tárgyaink
dicsekedhetnek (cipőfűző, a hagyományos ceruza, radír stb.). Más indíttatásból, de hasonló csodát
a szocialista autógyártás is képes volt produkálni (lásd a kétütemű Trabant jelentős fejlesztés
nélküli lankadatlan gyártása évtizedeken keresztül). Ez esetben a tervezési részleg ugyancsak nem
lesz túlterhelt, mivel a környezet felől váratlan nagy veszély nem fenyeget, a bukás kockázata
mérsékelt. Elegendő a tervezőnek ekkor csupán a korábbi tevékenység folytatásának körülményeit
ellenőrizni, az eredendően új lehetőségek, kihívások felbukkanására figyelni. A hangsúly a meglévő
folyamatokon, a kialakult rutinon van, a tervezésre a funkcionális jelleg, a takarékos szemlélet a
jellemző. A munka soros jelleggel folyik a fejlesztéstől az értékesítésig: az egyes fázisok az előző
szakasz terveire épülnek, az eltérő területek szakemberei közötti kapcsolat laza.
• A közepes hosszúságú életciklusú terméket előállító szervezet tervezési jellemzői a fenti két szélső
eset között helyezkednek el. Az iparág és a piac jellege dönti el, hogy az adott stratégiai egység
tervezésénél a sajátosságok alapján melyik pólushoz állunk közelebb.
• Az életciklusok a technikai fejlődés következtében rövidülő tendenciát mutatnak. Tervezési
szempontból az életciklus hosszának akkor van különös jelentősége, ha a termék előállítása
költséges technológiát igényel. Ekkor a stratégiai döntésnél az időtényező a megtérülési idő
számításánál döntő fontosságú lehet. ANSOFF vizsgálatai kimutatták, hogy az egyes technológiák
eltérő módon reagálhatnak az igényeket kielégítő termékek előállítására. ANSOFF a technológia
stabilitása szempontjából három típust határol el, amint azt a 4.7. ábra szemlélteti. Ezek jellemző
típusai a stabil, a termékeny és a turbulens technológia, amelyeket az alábbiakban ismertetünk.
• Stabil technológia. Hosszú időn keresztül képes az adott igényeket kielégítő termék előállítására; a
termék életciklusa alatt lényegében a technológia is változatlan marad. Ilyenek voltak zömében a
múlt század végén létrehozott iparágak, amelyek az 50-es években jutottak el az életgörbéjük utolsó
stádiumába (acélgyártás, hajógyártás, dohányáruk, az autógyártás korábbi periódusai stb.).
• Termékeny technológia. Változatos termékeket képes piacra dobni az adott igény kielégítésére,
alapvetően azonos technológiával (gyógyszeripar, az autógyártás újabb periódusai). Az időben
történő termékváltás a siker tényezője, ami a tervezőtől innovatív megközelítést igényel. Ilyen
körülmények között az életciklus rövidebb lesz. Számolni kell azzal, hogy a növekedés ellenére –
éppen a termékváltások idején – veszteséges szakaszok is megjelenhetnek.
• Turbulens technológia. Az előző szakaszban megfigyelt „terméksarjadzás” mellett az
alaptechnológiákban is egy vagy több váltás következik be, még az igény fennállása idején.
Jó példa erre az egyenirányítók iránti rendkívül sokrétű igény kielégítése az elmúlt évtizedek
során. A vákuumcsöves megoldástól a tranzisztoros, tirisztoros egyenirányítókon át a miniatürizált,
majd az integrált áramkörös megoldásokig a napjainkig is tovább élő igényt csak többszörös
technológiaváltással lehet kielégíteni. Sokszor még a régi technológiák is tovább élnek. Egyegy
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termék esetében az ilyen típusú technológiaváltás egyrészt tovább rövidíti a termék életgörbéjét,
másrészt magának a vállalkozásnak a létét is fenyegeti.
Az ilyen turbulens típusú technológia az eddigieknél alaposabb tervezőmunkát igényel. A váltás
ugyanis nemcsak pénzügyi probléma, hanem az emberi tényezőt, a vállalati kultúrát is érintő kérdés.
Megoldása ezért komplex és jól megalapozott megközelítést igényel.

d) Az életciklusfázisok tervezési feladatai
A tervezési rendszer eltérő feladatok megoldása előtt áll a termék életgörbéjének egyes szakaszaiban.
Változik a tervezés fókusza, más lesz az időhorizontja, eltérő megközelítést kívánatos alkalmazni
aszerint, hogy melyik szakaszban járunk. A tervezés és a megoldandó feladat konzisztenciájának
megteremtése az alábbi követelményekkel jár:
• Embrionális szakasz: a tervezés középpontjában a termék és a fogyasztó áll: a kutatás, fejlesztés,
piackutatás és marketing a főszereplők. A megoldandó kérdés: Milyen termék fejlesztendő és kinek a
részére? A tervezési időhorizont olyan hosszú legyen, hogy a teljes életciklust nyomon követhessük:
Mekkora időtávon lesz a termékre kereslet? Az időtáv ezek alapján maximálisan 10–15 év is
lehet, az iparági sajátosságok függvényében. A tervezés előtt álló problémák strukturálatlanok vagy
gyengén strukturáltak, ezért a tervezési módszerek között a rugalmas, intuitív megközelítésnek
van nagyobb szerepe (heurisztikus problémamegoldás, autokratikus döntés, szimuláció). Ebben a
szakaszban a tervezés inkább művészet, mint tudomány.

4.7. ábra - A technológia hatása az életciklusra

• Növekedési szakasz: a tervezés fókuszában a terméket és a stratégiai programokat találjuk. Az
előbbivel kapcsolatban a konstrukció tökéletesítése, a fogyasztói igényhez való jobb igazítása,
tömeges előállításra alkalmassá tétele a jellemző feladat. Az utóbbi főként beruházási és piaci
akciókat takar. Ebből következően a tervezési időhorizont a beruházások megvalósítási és
megtérülési intervallumát fogja át (7–10 év). A tervezési problémák strukturáltsága javult,
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az intuitív megközelítés mellett már formalizált módszerek is alkalmazhatók (prognózisok,
beruházásgazdaságossági számítások, jól strukturált döntési modellek stb.).
• Érett szakasz: a termék és a fogyasztó változatlanul a középpontban áll, de legalább ekkora
figyelmet érdemel a vállalati funkciók működésének megtervezése, összehangolása a hatékony
működés elérése érdekében. A kitekintésnél elegendő a középtáv (3–5 év), mivel a termék már túl
van a „legénykorán”. A termelés, az értékesítés és a többi funkció jól számszerűsítve tervezhető,
a tervezés formalizált jellege erősödik (termelésoptimalizálási modellek, pontosabb kvantitatív
környezeti prognózisok, jól strukturált tervezési döntési problémák). A tervekben nagyobb szerepet
kapnak a funkcionális tervfejezetek, a nyereségesség, a hatékonyság.
• Hanyatló szakasz: a termék kifutóban, fogyasztói eltűnőfélben vannak. A tervezés figyelme az
üzem felé fordul (Mit lehet vele kezdeni a végleges kivonulás után?). A tervező rövid távon
gondolkodik (1–2 év), a megközelítés formalizált (a számítások a legkedvezőbb visszavonulási
stratégia kiválasztására irányulnak, ami viszonylag jól számítható).

e) Az életgörbe-elmélet kritikája
A 70-es évek végén az ARTHUR D. LITTLE Inc. által kidolgozott életgörbe-elmélet kifejlesztése
jelentős lépés volt a stratégiai gondolkodás fejlődésében. Értékes hozzájárulás a továbbiakban
tárgyalandó elméletek kifejlesztéséhez is, amellett, hogy például a csúcstechnológiai iparágakban
következtetései közvetlenül is hasznosíthatók.
Mindazonáltal néhány kritikai megjegyzés indokolt alkalmazási határainak felismeréséhez. PORTER
(1980) rámutat arra a tényre, hogy az egyes szakaszok hossza iparáganként nagymértékben
különbözik, ami megnehezíti a szakasz azonosítását. Amellett a görbe alakja sem követi
mindig a bemutatott vonulatot: egy-egy jól sikerült racionalizálás, innováció, rekonstrukció,
termékkorszerűsítés fellendítheti a stagnáló ívet. Torzító hatású a görbe lefolyására a gazdasági
környezetben fellépő konjunktúra, recesszió is. Még arról is vita folyik, hogy az életgörbe-elmélet
termékre vagy iparágra érvényes-e?
„A termékéletgörbével mint az ipari fejlődés előrejelzésével kapcsolatban a valódi probléma
az, hogy a fejlődésnek csupán egy mintáját írja le, mint ami változatlanul érvényes. Az ipari
növekedési ütemtől eltekintve nincs, vagy csak alig van helytálló logikai magyarázata annak,
hogy miért következnek be a változások a versenyhelyzetben. Mivel a valóságos ipari fejlődés oly
sokféle és egymástól különböző utat jár be, az életgörbemodell ezt nem mindig képes megragadni,
még ha egy általános vagy éppen a legáltalánosabb fejlődési mintáról van is szó. A koncepció nem
teszi számunkra lehetővé, hogy előre lássuk, vajon a modell helytálló, vagy sem.” [PORTER 1980.
162. o.]
Mindezen fenntartások alapján egy hasznos, de nem egyedül üdvözítő megközelítésnek minősíthetjük
a kizárólag az életgörbe-elemzésre alapozott stratégiai pozícióelemzést, majd az ennek alapján való
stratégiakészítést.

Piaci részesedés-piaci növekedés mátrix
A begyakorlási görbe elmélete, a termék életciklusgörbéjének elemzése és a PIMSmodell rámutatott
arra, hogy az üzleti siker kulcstényezője az elért piaci részesedés mértéke, valamint a termék
értékesítésének növekedési üteme. Mint láttuk, a begyakorlási görbe elmélete főként belső – vállalaton
belüli, a tervező által befolyásolható – változókra épül, míg a termék életciklusgörbéje külső –
vállalaton kívüli, közvetlenül nem szabályozható – tényezőkkel hozható összefüggésbe. A termék
értékesítési lehetőségeinek bővülése egyben a piac vonzerejének növekedését is jelenti. Innen már
csak egy lépés az a felismerés – ami a Boston Consulting Group (BCG) nevéhez fűződik –, miszerint
a vállalat stratégiai helyzetének elemzését két dimenzióban, a relatív piaci részesedés és a piac
növekedési üteme függvényében célszerű értékelni.
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A BCG ezen elemzési módszere rendkívül népszerűvé vált és ma már széles körben elterjedt. Sokan a
tervezési gondolat fejlődésében az egyik legjelentősebb mérföldkőnek tartják. A módszer publikálása
óta, azaz 1970-től számos továbbfejlesztett változata terjedt el. A legismertebbek a Shell-mátrix, a
McKinsey-General Electric (piaci vonzerőversenyképesség) mátrix vagy a már tárgyalt életciklusportfólió.

4.8. ábra - A Boston Consulting Group (BCG)-mátrix

a) A BCG-mátrix szerkezete
A BCG által kidolgozott megközelítés lényegét az eredeti modellen kívánjuk bemutatni (4.8.
ábra). Az ábra vízszintes tengelye a relatív piaci részesedés mértékét ábrázolja: itt az adott termék
értékesítési volumenét viszonyítjuk az adott piacon jelen lévő legnagyobb versenytárs értékesítéséhez.
Ha a versenytárs jobb pozícióban van, ez a mutató 1-nél kisebb, ha a vállalat a vezető tényező
a piacon, akkor értéke 1-nél nagyobb. Ez a mérési módszer előnyösebb az abszolút részesedési
arányok alkalmazásánál, mivel ez utóbbinál mérési problémák léphetnek fel (a piaci összértékesítés
mennyiségének ismerete nem mindig ismert, míg a legnagyobb versenytárs adatai könnyebben
beszerezhetők). Ezenkívül a relatív mutató egyben minősíti is a viszonyt.
A függőleges tengelyen annak a piacnak a növekedési üteme jelenik meg, amelyiken a vizsgált
üzleti egység jelen van. Dinamikusan fejlődő piacok esetében az előző évek trendje ad támpontot
(példa az elektronikai piac, ahol a növekedési tendenciák tartósnak mutatkoznak). Más esetben a
makrogazdasági környezet mozgása a meghatározó a piac növekedésére nézve. Ekkor az előrejelzés
körültekintőbb és komplexebb elemzőmunkát igényel (nemzetgazdasági mutatók, életszínvonal,
életmód, infláció stb. vizsgálata). Mivel a célunk különböző vállalkozások stratégiai pozíciójának
egybevetése, ezért a piacok minősítésénél azonos elvek alkalmazása kívánatos. A tengelyen negatív
értékek is megjelenhetnek (zsugorodó piac).

b) Az egyes mezők jellemzése
A mátrix négy mezőre bontható, amelyek mindegyike az ott lévő termékre más-más természetes,
kézenfekvő stratégiát sugall (a mezők elnevezésénél a szemléletes angol kifejezések megfelelőjét
vesszük át). Az alapstratégiák: növekedés, pozíciók megtartása, aratás, visszavonulás.
• CSILLAGOK (bal felső négyzet): a vállalat büszkeségei, a legjobb stratégiai pozíciójú termékek,
amelyek egy vonzó piacon nagy, relatív piaci részesedéssel vannak jelen. A begyakorlási
görbe elmélete szerint versenytársaikkal szemben kompetitív előnyökkel rendelkeznek (jelentős
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alapképződés). Ugyanakkor a bővülő piachoz való alkalmazkodás kapacitásbővítést indokol, ami
jelentős beruházási igényt jelent és alapfelhasználással jár. A csillagok esetében az alapok kedvező
esetben egyensúlyba kerülnek, kedvezőtlenebb esetben azonban kismértékű hiány is várható. A
szóba jöhető stratégiák:
• minden beruházási, fejlesztési és marketingtámogatást megadni a stratégiai pozíció további
erősítésére;
• az adott pozíció megtartására irányuló stratégia, ha már elegendő beruházás történt.
• FEJŐSTEHENEK (bal alsó négyzet): a kiöregedett sztárok menedékhelye. A piac, amelyen hajdan
tündököltek és nagy részesedést értek el, már elvesztette vonzerejét. Egy lecsengő, de még működő
vállalkozásról van szó, amely még élvezi ugyan a begyakorlási görbéből származó előnyöket, de itt
már nem érdemes beruházni (a kapacitások így is előbb-utóbb kihasználatlanná válnak). Eredmény
még jelentkezik, ezért az alapok képződésénél ezeket a termékeket még mint forrást vehetjük
számításba. Az innen kinyert többlettel finanszírozhatók más, felfutó (egyelőre még csak inputot
emésztő) ígéretes vállalkozások.
Kézenfekvő, követendő stratégiák:
• az adott pozíció megtartására irányuló stratégia;
• aratási stratégia: az elérhető előnyök maximális kihasználása a piaci pozíció várható gyengülése
árán is (az életgörbe utolsó szakaszán vagyunk).
• KÉRDŐJELEK (jobb felső négyzet): ide kerülnek azok az ötletek, azok a teljesen új (a
felfutó szakasz előtt vagy annak elején lévő) termékek, amelyek piaca ígéretes, de jelentős piaci
részesedést még nem mondhatnak magukénak. Közülük további ráfordítást azok érdemelnek,
amelyek várhatóan képesek lesznek bekerülni a csillagok közé. Ezt alapos mérlegeléssel lehet csak
valószínűsíteni; addig továbbra is kérdőjeleknek minősítendők. A mellőzöttek várhatóan ki fognak
esni a termékskáláról, míg a sikeresek a csillagok között folytatják pályafutásukat. Ráfordításeredmény mérlegük erősen negatív. Mind a piacuk megteremtése, mind a termelési kapacitások
kiépítése nagy ráfordítást igényel, ezért csak néhányuknak adatik meg a felemelkedés lehetősége.
A választható stratégiák:
• erőfeszítés a piaci részarány növelésére, jelentős beruházás a sztárrá válás érdekében;
• további támogatások megszüntetése, a jobb alsó sarokba való süllyesztés;
• felfedező stratégia: újabb ötletek felkutatása, majd kidolgozásuk megkezdése.
• DÖGLÖTT KUTYÁK (jobb alsó négyzet): sikertelen termékek (alacsony piaci részesedés)
vonzerő nélküli, stagnáló, visszafejlődő piacon. Az alapképződés mérlege akár kiegyenlített is lehet
(kevés ráfordítás, kevés bevétel), tehát nem feltétlenül veszteségesek, mégis feleslegesen kötik le
a vezetés energiáját. Ezektől a bukott kérdőjelektől, már nem tejelő, kiöregedett tehenektől jobb
fokozatosan megszabadulni. Ajánlható stratégia:
• visszavonulás: ha már csak jelentéktelen eredményre van kilátás, vagy már semmilyen stratégiai
előny sem várható.

c) Integrációs és adaptációs jelleg
A függőleges tengelyen ábrázolt „piacnövekedés” a tervezés adaptációs jellegére is kihat. A felső
sorban lévő (a dinamikus növekedésű piacokhoz tartozó) üzleti egységek esetében az adaptációs igény
erős. A környezeti lehetőségek és fenyegetések állandó újraértékelésével a versenytársakat megelőzve,
hatékony versenystratégiák kidolgozásával kell alkalmazkodni az új fogyasztói igényekhez. Állandóan
napirenden van új stratégiák keresése, a meglévők jelentős módosítása. Az alsó sorban ez az adaptációs
igény mérsékeltebb, a jobb alsó mezőben meg is szűnik.
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A vízszintes tengely mentén a piaci részesedés változásával a tervezés integrációs jellege is módosul.
Integráció alatt itt most az egyes funkciók jobb összehangolását értjük. A bal oldali mezőknél
potenciálisan a begyakorlási görbéből adódó előnyök érvényesülnek: alacsonyabb önköltség, nagyobb
árrugalmasság. Hogy ezek a potenciális előnyök valóban meg is jelenjenek, a vállalati belső működés
javítására van szükség: a vállalati tervezés integratív jellege dominál. Ez az egyes vállalati funkciók
működésének javításában, a közöttük lévő kapcsolatok racionalizálásában, a segédfolyamatok
ésszerűsítésében stb. nyilvánul meg.
Az ábrából leolvasható, hogy a különböző T/PE típusoknál az adaptációs és az integrációs tervezési
igény hogyan jelenik meg. A csillagok esetében mindkettő magas fokon szükségeltetik (így a tervezési
feladat is itt a legbonyolultabb). A fejősteheneknél – kifutó termékről lévén szó – az adaptációs igény
már alacsony, viszont az integrációs követelmény még magas (racionálisabb vállalati működéssel a
lehető legnagyobb nyereséget próbáljuk kihozni a termékből). A kérdőjelek további sorsát az dönti
el, hogy megtalálják-e helyüket a piaci környezetben: az adaptációs igény ezért itt erős, míg a
begyakorlási görbe előnyei még potenciálisan sem adottak, így az integrációs szükséglet is alacsony.
A döglött kutyák esete is hasonlóan értelmezhető: mind az adaptációs, mind az integrációs nyomás
alacsony szintű.
Érdemes felfigyelni arra az összefüggésre is, hogy a pénzügyi input és output szempontjából
nagyjából kiegyensúlyozott mérleget mutató mezőkben (csillagok, döglött kutyák) az integrációs és az
adaptációs szükséglet azonos intenzitású (egyaránt magas, illetve alacsony). A magasabb inputigény
kielégítése magasabb szintű integrációs szintet követel, amelynek forrása csak a csillagok esetében
adott. A kérdőjeleknél a szükséges forrásokat más termékcsoport (a fejőstehenek) erősen integratív
tevékenységével kell előállítani és átcsoportosítás révén rendelkezésükre bocsátani.
Ezeknek az összefüggéseknek a felhasználására a vállalati és divízió szintű portfólió tervezésének
tárgyalásánál még visszatérünk. Itt annyit szükséges megjegyezni, hogy a tervezésben az adaptáció
és az integráció közötti hangsúlyeltolódás különösen akkor válik fontossá, amikor a termék életútja
során egyik mezőből a másikba kerül át: a megfelelő vezetési és tervezési következtetéseket ekkor
kell levonni. Így például a csillagból fejőstehénné minősített terméket nem szabad további adaptációs
jellegű feladatokkal terhelni.
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4.9. ábra - A mezők adaptációs és integratív jellege

121

A STRATÉGIAI
POZÍCIÓ ELEMZÉSE

d) A termék életútja
A sikeres termék élete során többnyire végigjárja az egyes mezőket (4.10. ábra). Kérdőjelként elnyerve
a maximális támogatást a csillagok sorába emelkedik, ahonnan a piac kifulladása után a fejőstehenek
közé kerül, majd a lecsúszási folyamat végén a döglött kutyák között köt ki. A sikertelenek már az
első fázisban elbuknak, nem képesek végigjárni az előbbi – természetesnek tekinthető – fejlődési utat
és máris a jobb alsó mezőben találják magukat. Bukás a csúcson is bekövetkezhet, ha hibás volt a
támogatott stratégia.

4.10. ábra - A termék életútja a BCG-mátrixban

e) A BCG-mátrix kritikája
A bemutatott elemzési módszer a maga korában nagy jelentőségű volt, a tervezési módszertanban
új gondolkodási mód elindítójává vált – ma is használjuk. Érdemeit az alábbiak szerint foglalhatjuk
össze:
• A növekedési és jövedelmezőségi kilátások alapján jó alapot nyújt a beruházások rangsorolásához,
a vállalkozások erőforrásigényének elbírálásához, minősítéséhez, a bevételek és kiadások
egyensúlyának megteremtéséhez.
• Az irányítási rendszer számára meghatározza azokat a stratégiai változókat, amelyek az egyes
vállalkozások teljesítményét karakterisztikusan képviselik. Ezáltal megteremti az alapot a későbbi
teljesítmények méréséhez és értékeléséhez.
Mindezen pozitívumok mellett a módszer hiányosságai is viszonylag korán napvilágra kerültek,
egyben újabb korszerűsített változatok kifejlesztéséhez vezettek. A fő gondot a versenyképességet
és a piaci vonzerőt helyettesítő (és mérő) tényezők jelentették. A versenyképességnek a piaci
részesedéssel való mérése bizonyos buktatókat hordoz magában, ezért a tárgyalt megközelítést
mértéktartó óvatossággal kell kezelni. Számos esetben ez a tényező önmagában nem elegendő a
megbízható értékeléshez, más tényezők figyelembevételére is szükség van. Szükség lehet tehát a
versenyképesség értékelésénél a piaci részesedés mellett (amit a begyakorlási görbe elméletéből
vezettünk le) más szempontok figyelembevételére is.
Például a csúcstechnológiai iparágakban a versenyképesség szempontjából a piaci részesedéssel
szemben lényegesen nagyobb szerepet játszik a kutatási-fejlesztési képesség, valamint az ezt
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realizálni képes kapacitás. Ugyancsak nagy fontosságú az egyedi és forradalmi jelentőségű
szabadalmak birtoklása. A gyorsan változó környezetben ezeken kívül további tényezők is
kompetitív erővé válhatnak, mint a munkaerő (lásd munkaigényes ágazatok), a hatóságokkal való
jó kapcsolatok (központilag erősen szabályozott és támogatott működési területek), energia és
nyersanyag rendelkezésre állása stb.
Hasonló módon kritikus megközelítést igényel a piaci vonzerő mérésére szolgáló növekedési index
(ami mögött viszont a termékéletgörbe áll). Szerepe egyedüli mérőszámként szintén vitatható. Jelentős
vonzerőt gyakorolhat ugyanis egy lassan változó piac is, ahol kisebb a termék elavulásának veszélye
(a technológiai változások üteme stabil, stagnáló, nem túl gyors). Hasonló módon vonzó lehet a
piacon kialakult versenystruktúra, a piacra való bejutás egyszerűsége, magának az adott piacon
folyó versenynek a jellege, amely szélsőséges kilengéseket nélkülöző, megrázkódtatásoktól mentes
működést ígér. Mindezek további jelentős tényezők lehetnek a piaci vonzerő megítélésénél, ezért a
versenypozíció megítélésénél összetettebb megközelítés szükséges.
Olyan értékelő módszerre lesz tehát szükségünk, amely a vállalati versenyképességet és a piaci
vonzerőt több tényező egyidejű figyelembevételével képes értékelni és lehetőséget ad ezen tényezők
megfelelő súlyozására is. Az egyik felülbírálási igény a relatív piaci részesedés méréséből
adódik. Az alkalmazott mérőszám (ami a legerősebb versenytárshoz viszonyít) nem érzékelteti a
környezet jellegét, a piaci versenyszituációt. Értéke egyaránt 1 lehet, ha hasonló erősségű vállalatok
versenyeznek oligopol, duopol piacokon, vagy atomizált piacokon, holott a piac jellege – és vele együtt
a versenyképesség megítélése is – gyökeresen eltérő lehet. A mátrix mechanikus értékelése tévútra
vezethet. A tervezési szükségletek megállapításánál, a stratégiai döntés meghozatalánál tehát ezt a
versenyszituációra vonatkozó háttérvizsgálatot mindenképpen el kell végezni.
A következő megválaszolandó kérdés: hol húzandó meg a határ a mátrix egyes mezői között? A
mezők határainak kijelölése rendkívül fontos feladat, hiszen pusztán a határok helytelen meghúzásával
az adott termék egy másik kategóriába kerül, ahol már jelentősen eltérő stratégiákat javasolunk
számára. Ebből a szempontból jó fogódzót jelent az adaptív-integratív igények egyensúlya, illetve,
ami ebből már következik: a T/PE működtetéséhez szükséges inputok-outputok mérlege. Ahol ez
a mérleg a függőleges tengely mentén még közel kiegyensúlyozott, ott húzható meg a határ a
csillagok és a fejőstehenek között. Hasonlóan a vízszintes tengelyen: ahol a fejőstehenek kibocsátási
többlete kezd eltűnni, ott kezdődik a döglött kutyák tartománya. Merev határvonalak helyett
célszerűbb rugalmasabban értelmezett elválasztó sávokban gondolkodni. A határ-növekedési zóna
értéke mindamellett még az iparági sajátosságok függvénye is: tőkeigényes iparágakban értéke
alacsonyabb, munkaigényes területeken magasabb. Így például a magas tőkeigényű alumíniumiparban
8%-os piaci növekedéssel még a csillag kategóriába sorolható a T/PE, míg egy munkaigényes, kisebb
befektetést igénylő ágazatban (precíziós öntvénykészítés) 25%-os ráta mellett is már a fejőstehén
kategóriában lehetünk.

Piaci vonzerő-versenyképesség mátrix
A 70-es évek elején éppen a fenti hiányosságok (az egy mutatóval jellemzett piaci vonzerő, valamint
a vállalkozás üzleti erejének egy mérőszámmal való reprezentálása) indították el a General Electric
céget egy árnyaltabb megközelítésre alkalmas modell keresése felé. Megbízásukra fejlesztette ki a
MCKINSEY tanácsadó cég a piaci vonzerőversenyképesség mátrixot, amely (a korábban tárgyalt
életciklus-portfólió és a BCGmátrix mellett) a harmadik népszerű portfóliótechnikává vált. Az elemzés
menetét a 4.11. ábra foglalja össze. A továbbiakban az ábrán látható fázisok végrehajtását tekintjük át.
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4.11. ábra - Piaci vonzerő-versenyképesség portfólió kidolgozásának menete

a) A kritikus tényezők kijelölése
A General Electric–McKinsey-féle megközelítés a versenypozíciót meghatározó tényezőket két
csoportba osztja annak függvényében, hogy azok a tervező által milyen mértékben befolyásolhatók.
A piac (illetve a vállalkozás működési terét jelentő iparág) vonzerejét olyan külső tényezők határozzák
meg, amelyek a stratégiát készítő által nem (vagy csak kis mértékben) befolyásolhatók, mint
• a piac mérete, növekedési üteme, ciklikussága,
• a verseny struktúrája,
• a piacra lépés korlátai,
• az elérhető jövedelmezőség,
• a szokásos technológia,
• az infláció, állami beavatkozás,
• a munkaerő-kínálat, szociális kérdések,
• környezetvédelmi kérdések,
• politikai és jogi kérdések stb.
A versenypozíciót befolyásoló tényezők másik csoportja belső változó. Ezek a döntéshozó által
jobban befolyásolhatók, a stratégiai terv kidolgozása során a változók értéke viszonylag könnyebben
alakítható. Leghelyesebb, ha ezeket a tényezőket a piac domináns résztvevőjéhez, a legerősebb
versenytárshoz viszonyítva értékeljük. Ily módon az értékelés kevésbé lesz bizonytalan, mint a
piaci vonzerő esetén. Ezek a kritikus tényezők határozzák meg a vállalkozás versenyképességét, a
vállalkozás erejét, mint
• az elért piaci részesedés,
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• a marketingtevékenység színvonala,
• szervizhálózat, elosztóhálózat,
• K+F kapacitás,
• gyártás, a gyártóvonalak rugalmassága,
• minőség, megbízhatóság,
• pénzügyi erőforrások,
• image,
• vezetési színvonal stb.

b) A kritikus tényezők értékelése
A módszer alkalmazása során ötfokozatú skála használata ajánlatos. A vizsgált környezeti tényezőket
ennek alapján minősíthetjük, természetesen az adott vállalkozás szempontjából. Hasonló skála szolgál
a vállalkozás versenyképességét jellemző belső tényezők értékelésére is. Az elemzés árnyaltabbá tétele
érdekében az egyes tényezőket súlyozhatjuk is: a fontosakhoz nagyobb, a kevésbé fontosakhoz kisebb
súlyt rendelve. A környezeti elemek és a versenyképesség szempontjából kritikus vállalati tényezők
értékeléséhez használt skála elemeit a 4.12. ábrán találjuk. A tényezőket ezen skála alapján minősítjük.
PIACI VONZERŐ

VERSENYKÉPESSÉG

PONT

= a legkevésbé vonzó

= súlyos versenyhátrány

1

– kevésbé vonzó

– mérsékelt versenyhátrány

2

○ közömbös

○ azonos versenypozíció

3

+ mérsékelten vonzó

+ enyhe versenyelőny

4

§ rendkívül vonzó

§ jelentős versenyelőny

5

4.12. ábra. Ötfokozatú értékelési skála

c) A stratégiai pozíció meghatározása
E kritikus tényezők tényadatainak elemzése és értékelése alapján helyezhető el a vállalkozás a
portfóliómátrixban, amely 9 mezőre oszlik (4.13. ábra). Mivel a minősítés alapján kapott pontszámok 1
és 5 között helyezkednek el, a mátrix pedig 3x3-as szerkezetű, ezért a súlyozással átlagolt pontszámok
alapján a mezőkben az alábbi szerint helyezzük el a vizsgált stratégiai egységet:
1,00–2,33 pont között: Alacsony minősítés
2,34–3,67 pont között : Közepes minősítés
3,68–5,00 pont között: Magas minősítés
A versenypozíció ábrázolására a legegyszerűbb megoldás, ha a két koordináta alapján egy ponttal
jelöljük be a stratégiai egység helyét. Ennél szemléletesebb, ha az előbbi pont köré egy kört
húzunk, amelynek átmérője az egyik legfontosabb külső tényezővel, a piac nagyságával arányos.
[HOFER 1978] Az így kapott körön belül viszont egy körcikk nagyságával utalhatunk a piacon belül
elfoglalt részesedésre. Ez az ábrázolási mód különösen értékes és hasznos, ha több stratégiai egységet
ábrázolunk egyidejűleg ugyanabban a mátrixban elemzés vagy döntés céljából. Az ábrázolt egységek
lehetnek saját befektetések különböző piacokon vagy ugyanazon piacon versenyző különböző
egységek.
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A korábbi példánkon értékelt vállalkozást ezzel a szemléletesebb módszerrel vittük fel a 4.14. ábrán
látható pozíciómátrixba. Mivel a tényhelyzet alapján a piaci vonzerő súlyozott értéke 3,41, míg a
versenyképesség mutatója 2,46 volt, ezért a vállalkozás mindkét szempont szerint közepes minősítést
kapott. Helyét – a kör középpontját – a centrális mezőben jelöljük ki. A kör átmérője a piac nagyságára
utal, míg a körcikk az elért piaci részesedést reprezentálja.

4.13. ábra - Piaci vonzerő-versenyképesség mátrix szerkezete

d) A tényezők előrejelzése
A jelenlegi környezet kritikus tényezőinek értékelése a pillanatnyi piaci vonzerő jellemzése céljából
szükséges. Egy stratégiai döntést ennek alapján még nem lehet meghozni, mivel a tervezett
vállalkozásnak hosszabb időn át kell eredményesen működni, ehhez pedig a környezet jövőbeli
vonzerejét is ismerni kell. Ehhez az szükséges, hogy valamennyi külső tényezőre nézve azok jövőbeli
várható alakulását is prognosztizáljuk. Ezt akkor tudjuk jól elvégezni, ha ismerjük és értjük a
környezetben zajló folyamatokat. A bizonytalanság miatt egy-egy tényezőre többféle jövőbeli kimenet
is valószínűsíthető, amelyek közül a legnagyobb valószínűségű változatokra fel is kell készülni – ez
lesz a később kontingenciatervezés alapja.
A környezeti tényezők előrejelzése képezi az alapot a vállalkozással kapcsolatos stratégiai akciók
kidolgozásához. Ezzel el is jutottunk a belső tényezők jövőbeli értékének meghatározásához. Itt már
nem prognózisról van szó: a belső tényezők a vezetés (és a tervező) kompetenciájába tartoznak,
formálásukra van lehetőségünk. A tervező feladata annak meghatározása, hogy a módosítható belső
tényezők milyen irányú elmozdulása lehetséges és kívánatos. Ennek eldöntése valamennyi kritikus
belső tényező számbavételét megkívánja. Meg kell tervezni a belső tényezők olyan módosításait,
amelyek a vállalkozás erősebb versenypozícióját eredményezik. Ezek a tervezett tényezőmódosítások
a vállalkozás pozícióját a mátrixban nagyjából függőleges irányban (az erősebb vagy gyengébb
versenyképesség felé) mozdítják el. A belső tényezőknek ez az összehangolt fejlesztése adja a
vállalkozással kapcsolatos stratégiát, amely az egyes tényezők módosításához kapcsolódó stratégiai
akciókban ölt testet.
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4.14. ábra - Termék pozíciója a piaci vonzerő-versenyképesség mátrixban

e) A jövőbeli stratégiai pozíció meghatározása
Miután prognosztizáltuk a külső tényezők jövőbeli várható alakulását és meghatároztuk a belső
tényezők tervezett fejlesztését, a vállalkozás új pozíciója most már ábrázolható a piaci vonzerőversenyképesség mátrixban. Ezt az ábrát terv-portfóliónak nevezhetjük. A jobb szemléltetés kedvéért
ugyanabban a mátrixban ábrázolhatjuk
• az eredeti ténypozíciót,
• a pozíció változását a külső tényezők hatására,
• a belső tényezők erodálása miatti pozícióvesztést,
• a belső tényezők fejlesztése utáni tervezett pozíciót.

4.15. ábra - A stratégiai pozíció változása
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A 4.15. ábra jól szemlélteti a stratégiai pozíció változását a különböző tényezők hatására. Az Aval jelzett pozíció a tényhelyzet. A B pozíció azt jelzi, hogy hova kerülne a vállalkozás, ha nem
avatkoznánk be és csak a környezeti tényezők változnának. Ez példánkban romló piaci feltételeket
jelent, hatásukra a stratégiai pozíció vízszintes irányban jobbra (a kevésbé vonzó környezet felé)
tolódik el. Ha nem avatkozunk be a belső tényezők alakulásába, azok eróziója miatt a vállalkozás
veszít versenyképességéből és függőleges irányban lefelé csúszik (C pont).
Végül a D pont a belső tényezők fejlesztése után bekövetkező jövőbeli pozíciót ábrázolja, amikor is
igyekszünk a vállalkozást feljebb csúsztatni a függőleges tengelyen a jobb pozíció elérése céljából.

f) A vállalkozás stratégiája
Az előző módszerekhez hasonlóan a General Electric portfóliója is sugall bizonyos kézenfekvő,
természetes stratégiákat. A piaci vonzerő és a versenyképesség különböző mértéke szerint 9 típusú
pozíció áll elő. A termék pozíciójának meghatározása alapján valamelyik mezőbe besorolható,
stratégiájának meghatározásához a mezőhöz tartozó természetes stratégia jó kiindulási pont lehet (lásd
4.13. ábra).
A vállalkozás stratégiáján azoknak az akcióknak az összességét értjük, amelyek a belső tényezők
összehangolt módosítására irányulnak a legkedvezőbb jövőbeli pozíció elérése céljából. A helyesen
kialakított stratégia épít a belső (irányítható) változók közül az erős pontot jelentő tényezőkre, a
gyenge pontot képezőket pedig szükség szerint javítani igyekszik. A kedvező környezeti tényezők
nyújtotta lehetőségeket igyekszik kihasználni, míg a fenyegetések ellen védelmet kíván biztosítani.
Az eddigi lépések során végrehajtott elemzések mindehhez kellő információs alapot képeznek.
Ebben a szakaszban feladatunk az akciók integrálása, összehangolása, a törekvések és erőforrások
összhangjának megteremtése, a taktikai részletkérdések kidolgozása.2

g) A piaci vonzerő-versenyképesség mátrix kritikája
A vázolt General Electric–McKinsey-féle portfóliótechnika sokoldalú megközelítésre alkalmas.
Az árnyaltabb problémakezelés a gyakorlati alkalmazások során is eredményesnek bizonyult. Az
alábbiakban néhány példát mutatunk a lehetséges alkalmazási területekre. Ezek a következők:
• egy stratégiai egység (vállalkozás) statikus pozíciójának elemzése;
• egy stratégiai egység pozíciója időbeli változásának vizsgálata;
• egy tervezett vállalkozás különböző variációinak egyidejű ábrázolása és elemzése (befektetési
variánsok);
• egy vállalkozás és a piacon jelen lévő versenytársak pozícióinak egyidejű értékelése;
• az előbbi vizsgálatok kibővítve az időbeli kitekintéssel;
• egy divízió vagy a vállalat valamennyi stratégiai egységének egyidejű ábrázolása és értékelése stb.

2

A hazai szakirodalomban Horváth László (1983) modellje tesz kísérletet a piaci vonzerõversenyképesség mátrix (akkori) hazai viszonyok
közötti alkalmazására. A stratégiai egység versenypozíciójának értékelésénél mindkét tényezõcsoportnál – a piaci vonzerõnél és a vállalkozás
versenyképességénél – az akkori hazai viszonyokra jellemzõ tényezõket határoz
meg, majd ezek értékelésével és súlyozásával oldja meg az elemzési feladatot. A modell szerkezete megegyezik a fentiekben bemutatottal.
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Milyen csapdákat rejt a stratégiai tervezési rendszer létrehozása?
Mi a vezető szerepe a stratégiaalkotásban?
Milyen buktatók várhatók a célok kitűzésénél?
Mi a funkciók szerepe a stratégiai programok tervezésénél?
Miért van szükség testreszabott tervezési rendszerre?
Hogyan javítható a versenyképesség?
Milyen legyen az információk áramlásának fő iránya?
Hol legyen a tervezési folyamat hangsúlya?
Milyen legyen a tervezési fázisok közötti kapcsolat?
Szükséges-e a tervezési rendszer továbbfejlesztése?

Bevezetés
Az előzőekben áttekintettük a stratégiai tervezéssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, felvázoltuk
a stratégiai tervezés elvi modelljét, áttekintettük a környezetelemzés és a vállalati diagnosztika
kérdéseit, megvizsgáltuk a pozicionálás kérdéseit. Hangsúlyoztuk, hogy a létrehozandó tervezési
rendszernek a stratégiai döntések meghozatalát kell szolgálnia. Ezt a feladatot a tervezési rendszer
viszont csak akkor képes betölteni, ha teljes egészében összhangban van a vállalat sajátosságaival.
Mivel tevékenységi körét, piaci feltételeit, belső struktúráját, döntési rendszerét, vállalati kultúráját
tekintve minden vállalat más és más, ezért céljai, stratégiái is különbözni fognak mindenki másétól.
Így a stratégiai döntéseket támogató tervezési rendszernek is egyedinek, testreszabottnak kell lennie.
Ebben a fejezetben a tervezési rendszer vállalati sajátosságokhoz igazodó kialakítását tárgyaljuk a
stratégiai tervezés egyes fázisaiban – a gyakorlati megvalósítás problémáira és buktatóira helyezve
a hangsúlyt. Megvizsgáljuk az adott vállalati körülményekkel összhangban álló, a vállalat egyedi
feladataihoz alkalmazkodó, valóban testreszabott tervezési rendszer kialakításának kérdéseit: hogyan
elégíthetők ki az egyedi követelmények a T/PE (termék/piaci egységek) szintjén, miként formálhatjuk
a tervezési rendszert valóban testreszabottá.

Megvalósítási problémák a célok kitűzésénél
A tervezési modell első blokkja a célok kitűzésével foglalkozik. A gyakorlati megvalósítás során már
ebben a fázisban is számos buktatóra számíthatunk. Ilyen potenciális veszélyforrás lehet
• a vállalati vezetők szerepe,
• a környezeti lehetőségek és fenyegetések értékelése,
• a portfólió megközelítési módja,
• a funkcionális egységeknek a célkitűzési szakaszban kialakított szerepköre,
• a vállalati teljesítmények és a célkitűzési fázis közötti visszacsatolás kérdése.
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A vállalati vezető szerepe
Az első buktató a vállalati legfelső vezető személyével kapcsolatban jelentkezik. Szerepét a sikeres
tervezési rendszer megalkotásában a szakirodalom kulcsfontosságúnak tartja. A stratégiai tervezés
elmélete és gyakorlata egyaránt azt bizonyítja, hogy a vállalat első számú vezetőjének stratégiai
elkötelezettsége nélkül sikeresen működő tervezési rendszer nem építhető fel.
Ha a vezető nem stratégiai gondolkodású egyéniség, akkor egyrészt valószínűleg nem alkalmas a
posztjára; másrészt, az ilyen vezető nem is igényli a tervezési rendszert mint a stratégiai döntések
kidolgozásának fontos profeszszionális eszközét.
Ha viszont elkötelezettje a stratégiai gondolkodásnak, úgy a célok kialakítási folyamatában az első,
kezdeményező lépésnek tőle kell származni. Neki kell elindítani a célkitűzési folyamatot, mégpedig
saját előzetes elgondolásainak közzétételével. Ezen előzetes elgondolások megfogalmazásánál ki kell
térni arra, hogy
• melyek a vállalat számára a követendő fő stratégiai irányok;
• melyek a vezetőnek a vállalati célokkal kapcsolatos személyes aspirációi;
• melyek a vállalat fontosabb (a célok kitűzését befolyásoló) előzetes döntései;
• melyek a vezetőnek a fontosabb vállalati területekkel, alsóbb szintű vezetőkkel kapcsolatos
fontosabb teljesítményelvárásai;
• melyek a vállalati környezet változásaival kapcsolatos legfontosabb előfeltevései (piac vonzereje,
infláció várható mértéke, bérek alakulása stb.);
• melyek a szervezet előzetesen megfogalmazott céljai.
Ezek az indító gondolatok rendkívül fontosak. Még nagyobb azonban az alsóbb szintű vezetőkre
gyakorolt hatásuk, ha azokat írásban, a vezető aláírásával kapják meg (ez később egyben jobb
orientációs alapot is jelent). Ez a közlési forma egyrészt azt bizonyítja, hogy a vállalat vezetője
ténylegesen elkötelezettje a stratégiai tervezésnek. Ez pedig arra utal, hogy a vállalat vezetője a
stratégiakészítésben tevőleges részt is kíván venni, ezt a funkcióját nem delegálja az alsóbb vezetői
szintre. Ezt felismerve a többi vállalati vezető is komolyabban veszi a tervezési feladatot, nem tekinti
formális, kötelező feladatnak. Másrészt előzetes elképzeléseinek közreadásával maga is orientálja
a tervezési folyamatot, a tervezési folyamat végtermékeként kapott eredményekkel való azonosulás
számára is könnyebb lesz.
Ezek a közreadott információk, orientációk előzetes jellegűek. Ezeket hipotézisekként kell kezelni és
a tervezési folyamat során nem szabad kötelező direktíváknak tekinteni. Nyitottnak kell maradni a
megerősítésükre, ha igazolódnak, de reális lehetőség maradjon a módosítás, sőt az előzetes feltevések
elvetése is. A gondolatok közös alakítása mindkét fél – vezetők és beosztottak – számára gyümölcsöző
lehet.
A vállalati vezető aktív kezdeményezése és gondolati hozzájárulása nélkül az alsóbb szintű vezetők
könnyen várakozó álláspontra helyezkednek, vagy olyan tervezési irányokba indulnak el, amely
később a vállalati vezető számára lesz elfogadhatatlan. Az előzetes elgondolások hiánya tehát
mindenképpen időveszteséget jelent, rontja a tervezőmunka hatékonyságát, gátolja a helyes vállalati
stratégia kialakítását.

Lehetőségek, fenyegetések értékelése
A vállalat üzleti tevékenysége gyorsan változó gazdasági-társadalmi közegben zajlik, ami a vállalattól
fokozott éberséget követel meg. Folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a környezetről alkotott kép
érvényességét. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy mikor bukkannak fel új lehetőségek, amelyek
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kihasználása tovább javíthatja a vállalat versenypozícióját és hosszú távú eredményességét. Hasonló
figyelmet kíván meg a kialakuló veszélyhelyzetek felismerése, melyek elkerüléséhez, kivédéséhez
jelentős vállalati érdek fűződik.
A lehetőségek gyakran rejtve maradnak, vagy megragadásukhoz szerencsés környezeti feltételek
is szükségesek. A napjainkra világhírű A-P Rekord magasugrólécet még a 60-as években
szabadalmaztatta a vállalat tulajdonosa, Angyal János, felismerve a sportpiac ilyen irányú
igényeiben rejlő lehetőséget. A lécek versenyképességének alapja maga az üvegszál megerősítéses
technológiában rejlik, mellyel világszínvonalú termék kitűnő minőségben állítható elő. Bár a
lehetőség adott volt, annak tényleges megragadásához, a nemzetközi sikerekhez mindazonáltal
jelentős mértékben hozzájárultak a külső tényezők is.
A rendszerváltás, illetve az akkoriban elérhető újrakezdési kölcsön tette lehetővé az önálló
cégalapítást, ezzel a korábbi manufakturális körülmények közötti gyártás modern termelési
folyamattá alakítását. A lécek sikeréhez nagymértékben hozzájárult a Salgótarjáni Ugrógála
sikere. A rendezvény ötlete a 80-as években merült fel először, amikor a kohászstadionban
megrendezett atlétikai verseny alacsony nézőszáma miatt a léceket és szivacsokat levitték a főtérre.
A program nem várt sikert hozott. Az első években csak magyar versenyzők vettek részt az
eseményen, az áttörést SZERGEJ BUBKA szerződtetése hozta. Azóta egyre több szervező
bekapcsolódásával a rendezvény rangos nemzetközi eseménnyé vált, mely a nemzetközi
versenynaptárban is helyet kapott.
Az ugrógála A-P Rekord tulajdonosa – mint egyik szervező – számára a társadalmi elismerés
elnyerését, a nemzetközi kapcsolatrendszer kiszélesítését jelentette, mely jelentős mértékben járul
hozzá a termékek üzleti sikeréhez.
A környezeti tényezők figyelése és értékelése azoknál a belső szervezeti egységeknél a leghatásosabb,
amelyek legközelebb vannak a piachoz. Ez a divíziók és az üzletelemek (T/PE) szintje. A kettő közül az
előbbinek – a divíziónak – kell nagyobb rálátással rendelkeznie a piac összefüggéseire, a fő tendenciák
alakulására, azok megváltozására. A termék/piaci egység ugyanis egy szűkebb piaci szegmensen belül
tevékenykedik, operatív feladatai túlságosan is lefoglalják. A vállalati felső vezetés szintje sem ideális
piacmegfigyelési pont – a divizionális felépítésű vállalat felső vezetési szintje számos piaci területet
kell, hogy figyelemmel kísérjen, ezért ezekről eleve csak madártávlatú képe alakulhat ki.
A gyakorlat azt mutatja, hogy a környezeti lehetőségek és fenyegetések figyelemmel kísérését – és
ami még rosszabb, az azokra való tervezési reagálást – a divíziók rendszerint elhanyagolják. Teszik ezt
több okból. Egyrészt azért, mert csábító a kielégítő tervezési szemléletnek engedni. Ez azt a tervezési
aspektust foglalja magába, amely többek közt feltételezi, hogy továbbra is az előző időszak tendenciái
érvényesülnek, így a múlt kivetíthető a jövőre is: ezért a tevékenységen sem kell alapvetően változtatni.
Ezt a reagálást tetten érni nem könnyű, mivel egyik évről a másikra a változások gyakran valóban
kis mértékűek, sokszor nehezen felismerhetőek (éppen ezért lenne szükség alaposabb elemzésre).
Másrészt pedig azért nem helyeznek nagyobb súlyt a környezeti elemzésekre, mert az ilyen kielégítő
szemléletet követő tervezők figyelme túlságosan is a létező termék/piaci egységekre, azok hatékony
működésének elemzésére irányul, a hatékonyság bővebb értelmezése nem kap teret.
A hatékonyságnak létezik egy szűkebb és egy bővebb értelmezése. A hatékonyság e két szintjének
megkülönböztetésére nincs külön magyar nyelvű szakkifejezésünk, ellentétben az angolszász
terminológiával. A külföldi szakirodalomban ugyanis
• az efficiency valamely tevékenység eredményének a felhasznált inputokkal való összevetését
jelenti egy adottnak tekintett működési struktúrában és célrendszerben (a mérnöki gyakorlatból
ismert „hatásfok” fogalmához áll közelebb);
• az effectiveness ezzel szemben a működés jóságának megítélésénél ennél tovább megy és azt is
értékeli, hogy magának a működési struktúrának, sőt magának a célrendszernek a kialakítása is
optimális volt-e?
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Ennek megfelelően az efficiency-vizsgálat elsősorban az üzletelemek működésének elemzésekor
használható. Itt – mivel a célok és a struktúra adott – a hatásfok alakulását értékeljük, vagyis azt nézzük
meg, hogy a felhasznált erőforrások milyen outputokat eredményeztek, arányuk hogyan alakult (Jól
csináljuk-e az adott vállalkozást?). Ebben az értelemben érzékelhetően egy szűkebb megközelítéssel
van dolgunk.
Ezzel szemben az effectiveness szellemében történő elemzés arra is kiterjed, hogy indokolt volt-e a
vállalkozás létrehozása, jó helyre történt-e a befektetés, vagy pedig egy másik működési területen,
esetleg más működési szerkezetben nem lehetett volna-e jobb eredményt elérni (A jó vállalkozást
csináljuk-e?). Érzékelhető, hogy ez esetben a hatékonyságnak egy bővebb értelmezéséről van szó.
Az extrapolatív gondolkodás (a kielégítő tervezési szemlélet megléte esetén) a gyakorlatban
megakadályozza, hogy a bővebben értelmezett hatékonyságvizsgálatra kerüljön sor. A környezeti
lehetőségek és fenyegetések felderítése viszont éppen ezt a célt szolgálná. A stratégiai célok
keresésénél tehát fokozottan törekedni kell arra, hogy a célok kijelölésénél ne ragadjunk le a múltbeli
tendenciák kivetítésénél, hanem a környezeti lehetőségek és fenyegetések feltárása, majd alapos
elemzése alapján történjék a stratégiai célok kitűzése.

Egyéb buktatók
Az egyes szervezeti egységek céljainak kijelölésénél ügyelni kell arra, hogy azok az eggyel magasabb
hierarchikus szinten lévő szerv célrendszerébe szervesen illeszkedjenek be. Így például a T/PE számára
megfogalmazott céloknak a divízió célrendszerébe illesztve is meg kell állniuk a helyüket, míg
a divízió céljainak a vállalati célrendszerbe kell harmonikusan illeszkedniük. Ez a célegyeztetési
folyamat újabb buktatókat rejt magában.
Az első veszély akkor jelentkezik, amikor a vállalat vezetősége az egyes divíziók által javasolt célokat
értékeli. Ez a vizsgálat pedig csak akkor ad helyes eredményt, ha valamennyi divízió céljainak hatását
egyidejűleg értékeljük. A buktató akkor jelentkezik, amikor a gyakorlatban a divíziók célrendszerének
felülvizsgálatát a vállalat vezetői sorosan, egymás után végzik el. Ennek az a következménye, hogy a
divíziók céljainak értékelése és minősítése a vizsgálati sorrend függvénye: amelyik egység előbb kerül
sorra, az több bátorítást kap, mivel a vállalati portfólió egyensúlya kezdetben még nagyobb volumenű
tartalékkal rendelkezik. A későbbi felülvizsgálatoknál – éppen a csökkenő tartalékok miatt – már több
korlátozás várható, ezek egyre nehezebben kapják meg elképzeléseikhez a jóváhagyást. A probléma
hasonlóan merül fel a divíziók és az üzletelemek céljainak egyeztetésénél is. Helyesebb ezt a csapdát
elkerülni, és lehetőleg biztosítani az egyidejű elemzést. Emiatt bizonyos fokú egységesítésre, határidők
kijelölésére feltétlenül szükség van.
A célok áttekintése a vezetőktől széles körű rálátást kíván meg a vállalat ügyeire, a környezet
kritikus tényezőire. Elsősorban a vállalat legfelső szintű vezetői és az egyes divíziók irányítói vannak
abban a helyzetben, hogy ebből a magasabb nézőpontból hozzák meg döntéseiket. A divízión belüli
funkcionális egységek – az üzletelemek – vezetőitől ez a szélesebb látókör nem várható el, ők
ugyanis természetszerűleg közelebb vannak az operatív feladatokhoz. A célok kitűzési szakaszában
közvetlen bevonásuk a tervezésbe valószínűleg nem szerencsés: helyzetüknél fogva a status quo-t
képviselik, annak fenntartásában érdekeltek. Szerepük ebben a tervezési fázisban ezért inkább a divízió
vezetőjével való konzultációkra korlátozódik, egyébként fontos feladatokat ekkor még nem célszerű
nekik osztani. Az alsó szintű funkcionális vezetőket csak akkor kapcsoljuk be a célképző folyamatba,
ha részvételük már nélkülözhetetlen.
A tervezési folyamat természetes velejárója az iteráció. A célkitűzési folyamat – mint láttuk –
egy felülről lefelé irányuló kezdeményező, orientáló információval indult (a felső vezetés előzetes
célelképzelései, elvárásai), amire a divíziók a környezeti lehetőségek értékelésével válaszoltak (alulról
felfelé irányuló válasz jellegű információk áramlása), amit a vállalati portfólió módosítása követett.
Természetesnek tekinthető, hogy ez a portfólió eltér a felső vezetés előzetes elképzeléseitől: tervezési
rés keletkezik. A negatív visszacsatolási hurok kialakítása éppen ezen rés felszámolását célozza. Erre
az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:
• mérsékelni a felső vezetés elvárásait, az ezt követő lefelé irányuló felülvizsgálat ekkor a célkitűzések
realitását ellenőrzi;
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• egy vagy több divízió felszólítása agresszívabb, merészebb, nagyobb eredményt ígérő tervek
kidolgozására;
• a divíziók különböző mértékű támogatása: a jövő szempontjából ígéretesebb vállalkozások
fokozottabb, a rosszabb kilátásúak mérsékeltebb támogatása (a stratégiai prioritások
megváltoztatása);
• a vállalati portfólió egyensúlyának módosítása akvizíció révén, ezáltal a változások felgyorsítása
(ez a megoldás az új vállalkozás saját kifejlesztésénél gyorsabb és kisebb kockázattal jár).
A tervezési rést még ebben a fázisban célszerű zárni, mielőtt a stratégiai tervezés folyamata tovább
folytatódik. Ez a felső vezetés feladata.

A stratégiai programozás buktatói
A stratégiai tervezés második fázisában készülnek a stratégiai programok. Ezek kidolgozásánál
a divíziók funkcionális egységei játszanak kiemelkedő szerepet. Ebben a munkaszakaszban az
interfunkcionális jelleg dominál. A tervezési feladat megoldásának kulcseleme, hogy sikerül-e az
egyes funkciók közötti együttműködést megteremteni.

Funkciók közötti pozícióharc
Az egyik fő buktató ez esetben ott jelentkezik, hogy egy-egy erős divizionális funkció jelentőségénél
nagyobb befolyást szerez magának, és ezzel nemkívánatos eltolódást hoz létre. Ezt a buktatót az
erőforrások elosztásának megfelelő kialakításával kerülhetjük el. A vállalati és divizionális célok
ismeretében a kritikus erőforrásokat ne a divízión belüli szervezeti egységek osszák el, hanem az egyes
funkciók vezetői. A stratégiai programjavaslatokat egymással koordinálva dolgozzák ki és tárgyalják
meg az üzletelemek felelőseivel, valamint a divízió vezetőjével. Ez azt jelenti, hogy a későbbiekben
a felhasználásért is közösen vállalják a felelősséget.
A szükséges funkcióközi együttműködést segíti elő az is, ha a stratégiai programok kidolgozása után
a divízió szintjén funkcionális terv készül, amely keretbe foglalja az egyes funkciók részfeladatait,
határidőit, az egyes részfeladatok kapcsolódásait. Lényeges, hogy ez a funkcionális terv ne előzze meg
a stratégiai program készítését, mert ekkor annak prioritását és egységét veszélyeztetné.

Célok és programok konzisztenciája
A stratégiai programkészítés során egy további buktató a vállalati célokkal való megfelelés terén
jelentkezik. A haladási irányt (Hová megyünk?) a célokat kitűző fázis határozta meg, míg a stratégiai
program készítésének fázisa a Hogyan jutunk oda? kérdésre keresi a választ.
A célok és programok konzisztenciájának hiányát okozhatja:
• a két fázis közötti szoros kapcsolat hiánya;
• a hibás vezetői megítélések (a célkitűzési szakaszt csak brainstorming-gyakorlatnak tekintették, azt
nem követte kellően megalapozott elemzés);
• a divízió szakmailag nem eléggé felkészült megalapozott stratégiai programok készítésére
(valamelyik funkció tervezőmunkája nem áll a helyzet magaslatán);
• a környezeti lehetőségek és fenyegetések értékelésénél nem számolnak megfelelően a belső erős és
gyenge pontokkal.
A fenti buktatók tehát részben vezetői hibákból adódnak. Ilyenek a realitás hiánya, valamint az, ha
a tervezést nem tekintik döntés-előkészítési eszköznek. Másrészt ezek a buktatók jórészt a tervezési
folyamat nem megfelelő megszervezéséből származnak.
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A költségvetés-készítés csapdái
A stratégiai tervezés harmadik fázisában három tipikus buktató elkerülésére kell felkészülnünk. Ezek
az erőforrások allokálásánál jelentkező nehézségek, a kulcsváltozók háttérbe szorulásának veszélye,
valamint a felelősök kijelölésekor várható nehézségek.

Erőforrás-allokáció
Az erőforrások elosztása a vállalaton belül mindig hatalmi kérdés is. A belső harc különböző vezetők,
vezetői csoportok, generációk, szakmai lobbyk között folyik. Reális a veszély, hogy az erőforráselosztás ezen fázisában a partikuláris érdekek kerülnek előtérbe – ez pedig veszélyezteti a stratégiai
célok és programok megvalósítását. A divízió vezetőjének a feladata, hogy ezt a folyamatot a kívánt
mederben tartsa.

A kulcsváltozók kiválasztása
A rövid távú operatív tervek egyaránt tartalmaznak érték jellegű és naturális mutatókat, amelyeket
tovább részleteznek a funkcionális egységek szerinti bontásban is. A funkcionális tervekben ezek a
mutatók a kulcsváltozókra vonatkoznak.
A kulcsváltozók olyan meghatározó tényezők, amelyek kapcsolatot és összhangot teremtenek a
funkcionális tervek és az egyes stratégiai programok rövid távú tervei között. Ez a kapcsolat akkor
világos és egyértelmű, ha egy-egy funkcionális részleg tervében szerepelnek az egyes stratégiai
egységekkel kapcsolatos konkrét feladatok is. A tervmutatók a kulcsváltozók mértékét mérik.
A rövid távú terv fontos kulcsváltozói a mérföldkőmutatók, amelyek a stratégiai programok
megvalósításához vezető út jellegzetes fordulópontjait jelzik. Ilyenek például egyes kulcsesemények
határidői, bizonyos termelési volumenek vagy minőségi mutatók elérése, erőforrás-felhasználási
arányok stb. Ezek kidolgozásának mellőzése a későbbi ellenőrzést és a megvalósulás követését
nehezíti meg. Hiányuk a terv késedelmes megvalósítását, az előirányzott ráfordítások túllépését
vonhatja maga után. Itt célszerű megadni az adott évre figyelembe vett inflációs rátát, a
valutaárfolyamok prognosztizált értékeit, azok feltételezett kihatásait.
A rövid távú terv mutatószámainak helyes kiválasztása azért nagy jelentőségű, mert az operatív
irányítás már ezen tervek alapján történik. Ha lényeges mutatók kimaradnak belőle, akkor az operatív
irányítás is kevesebb figyelmet fordít majd rájuk (vagy esetleg mellőzi is azokat), így kívánt alakulásuk
is veszélybe kerül. Végül ismét hangsúlyozzuk, hogy a hagyományos rövid távú tervekkel szemben
ezeknek a terveknek tartalmazniuk kell a stratégiai célok és programok nyomon követését szolgáló
mutatókat is.
A rövid távú terv akkor tölti be funkcióját, ha abból a feladatok minden operatív vezető számára
világosan kiolvashatók. Az egyes – alsóbb szintű – vezetők akkor lesznek elkötelezettjei a
stratégiai tervnek, ha már az előző fázisokban (célok kitűzése, stratégiai programok kialakítása) is
részt vettek valamilyen formában annak kialakításában. A stratégiai feladat szűkítése, pontosítása
és konkretizálása a rövid távú tervnél éri el csúcspontját: ekkorra már az egyes vállalkozások
menedzserei is jó áttekintést kapnak az egész stratégiai tervezési folyamatról.
Ha jól szerveztük a tervezési folyamatot, az operatív vezetők ekkor már valóban elkötelezettjei az
ügynek. Rövid távú teljesítményeik méréséhez az alapot ez a terv fogja szolgáltatni. E téren az
egyik szokásos buktató, hogy a rövid távú tervben a különböző szintű vezetőknek az akciótervekkel
kapcsolatos felelőssége nem kap elég nagy hangsúlyt.

Testreszabott tervezés a T/PE szintjén
Már az előzőekben is láttuk, hogy a stratégiai egységnek a portfóliómátrixban elfoglalt helye alapján
messzemenő következtetések vonhatók le a tervezési szükségletek meghatározásáról, a tervezési
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rendszer kialakításáról. A tervezési rendszer adott egyedi feltételekhez való igazításánál is ezt az utat
követjük: olyan paramétereket keresünk, amelyek útbaigazítást adnak számunkra a tervezési rendszer
formálásához.
A termék/piaci egységnek a mátrixban elfoglalt helye meghatározta, hogy az adaptivitás és az
integráció milyen hangsúlyt kap tevékenységükben (például az ún. kérdőjeles kategóriában levő
termék esetében magas fokú adaptivitás kívánatos, míg az integrációnak alacsonyabb szintje is
megfelelő). Arra is láttunk példát, hogy az egyik kategóriából a másikba való átkerülés idején a
hangsúlyok hogyan helyezendők át. Például az említett kérdőjeles stratégiai egységek átvezetése
a csillag kategóriába mind az adaptív, mind az integratív jelleg erősítését megkívánja, az utóbbi
prioritásával.
A helyes hangsúlyok megtalálása és a konkrét tervezési rendszer kialakítása nem könnyű feladat,
hiszen a megoldásnak mindig egyedinek kell lennie. A tervezés ezen funkciójának támogatására
egy olyan módszert mutatunk be, amelynek révén könnyebben végezhető el az üzletelemek szintjén
a legkedvezőbb, testreszabott stratégiai irány kijelölése, az ahhoz legjobban illeszkedő stratégiai
programok kiválasztása.
Azokat a kulcstényezőket próbáljuk megragadni, amelyek a tervezési rendszer kialakítására a
döntő hatást gyakorolják, amelyek valóban kifejezik az adott vállalat egyedi és minden mástól
különböző jellegét. Ezen tényezők első csoportja az alapvető stratégiai irány megválasztásával
foglalkozik, a második csoport a stratégiai programok kidolgozását támogatja, míg a harmadik csoport
tényezői a stratégiai egység versenyképességének további megerősítését célozzák. A szemléltetéshez a
legegyszerűbb portfóliómodellt, a BCG-mátrixot használjuk. Lássuk tehát rendre ezeket a tényezőket!

A stratégiai irányok típusai
A T/PE (termék/piaci egységek) céljainak megfogalmazása után az alapvető stratégiai irány
kiválasztása lesz a következő feladatunk. Ez a művelet a „Hová megyünk?” kérdéssel jellemezhető.
Az erre adott válaszban már a konkrét vállalati sajátosságoknak kell tükröződniük. Itt a következő
alternatívák jöhetnek szóba (l. az 5.1. ábra oszlopait):
• BELÉPÉS: új vállalkozás létrehozása, új termék/piaci egység kialakítása a kérdőjelek negyedében
(megjelenés pl. a BCG-mátrix bal felső szegmensében);
• ÉPÍTÉS: stratégiai pozíció kiépítése, elsősorban a versenyképesség fokozásával, a piaci részesedés
növelésével;
• MEGTARTÁS: stratégiai pozíció, a versenyképesség megerősítése nagyobb elmozdulások nélkül;
• ARATÁS: az érett pozíció előnyeinek kihasználása, az eredmények lefölözése a pozíció feladása
árán;
• MEGSZÜNTETÉS: visszavonulás a vállalkozástól, annak felszámolásával vagy értékesítésével.
A testreszabott tervezési rendszer kiépítésénél az adaptív-integratív hangsúlyeltolódásnak döntő
szerepe van. Az iménti felsorolásból – az előző fejezetekben tárgyaltak alapján – már ránézésre is
kiolvasható, hogy a MEGTARTÁS csoportnál gyengül az adaptivitás. Az ARATÁS kategóriájában
ez még inkább így van, míg a BELÉPÉS-nél volt a legerősebb az adaptivitás iránti igény.

A stratégiai programok típusai
A választható stratégiai programok arra adnak választ, hogy hogyan juthatunk el a célok és az irányok
megjelölte helyre. A stratégiai programok hét alaptípusát különböztethetjükm meg [lásd az 5.1. ábra
sorait]:
• MEGJELENÉS: új vállalkozás indítása a vállalat szempontjából új piacon való megjelenéssel, új
termék kifejlesztésével;
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• BEHATOLÁS: meglévő vállalkozás keretében meglévő termékkel új piacon, új mtermékkel
meglévő piacon, vagy új termékkel új piacon való megjelenés;
• FENNTARTÁS: a stratégiai programok a piacok és termékek meglévő pozícióinak mfenntartására
irányulnak;
• VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ: integráció elősegítése mind az adott fázist követő irányba, mind a
megelőző fázisok irányába;
• RACIONALIZÁLÁS: a termelés, értékesítés, elosztási csatornák folyamatainak ésszerűsítése;
• HATÁSFOKJAVÍTÁS: a technológiai folyamatok hatásfokának javítása, a funkciók működésének
jobbítása, hagyományos költségmegtakarító eljárások;
• BEFEJEZÉS: a vállalkozás fokozatos leépítése vagy értékesítése.
A felsorolt programtípusok tanulmányozásából kiderül, hogy azok különböző mértékben adaptív, ill.
integratív jellegűek. Így az első kettőben még az adaptív orientáció dominál, a későbbiekben pedig már
az integratív jelleg kerül fokozatosan túlsúlyba (ez alól csak az utolsó, a BEFEJEZÉS szakasz kivétel).

5.1. ábra - Stratégiai irányok, stratégiai programtípusok és a termékpozíciók
összefüggése

Az alábbi példa két olyan céget mutat be, amelyek ugyanazon a piacon tevékenykednek – mégis,
egyiknek növekedés, másiknak túlélés jutott osztályrészül.
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A TISZA CIPŐ RT. a kilencvenes évek elején elvesztette korábbi piacainak kétharmadát, aminek
következtében jelentős leépítésekre kényszerült mind tevékenységét, mind létszámát illetően.
A túlélést a cég egy középtávú reorganizációs stratégia megvalósításában látta, mely főként az
adósságkonszolidációra, valamint 300-400 millió forintos tőkebevonásra épült – ezek közül
azonban egyik sem valósult meg a tervek szerint. A társaság tevékenysége eltolódik a bérmunka
felé, nincsenek ismert saját márkái, a vezetés nem deklarál egyértelmű stratégiai irányt, így
kérdésessé válik a vállalkozás önállóságának megőrzése. [BERÉNYI 1997]
A MARC SCHUHFABRIK GMBH az 1980-as évek elejétől kooperációs kapcsolatokat alakított
ki magyarországi cipőgyártó vállalatokkal, majd 1990. május 1-jén létrehozta Szombathelyen a
MARC CIPŐGYÁRTÓ KFT-t. A vállalat tevékenységét kezdetben teljes mértékben bérmunka
jellemezte, majd fokozatosan egészítette ki profilját belföldi készcipőtermeléssel. Ma a bérmunkakészcipő arány 80–20%. A cégnek a Tisza cipővel ellentétben a növekedés okozta problémákkal
kellett szembesülni, tehát az egyik vállalat piacvesztése többek között a másik piachódításának
az eredménye. A Marc filozófiáját a nemzetközi kívánalmaknak megfelelő színvonal folyamatos
biztosítása, fejlesztésekkel a legkorszerűbb technológiák bevezetése és gyakorlati alkalmazása
jellemzi (pl. CAD-CAM háromdimenziós modelltervezés). Az értékesítés területén a már működő,
országos márkabolthálózat bővítése a cél. [BÖRZSÖNYI 1997]
Mielőtt továbblépünk, nézzük meg, hogy a stratégiai központ, a T/PE üzleti vállalkozás irányítói
milyen következtetéseket vonhatnak le a két tényezőcsoport ismeretében saját stratégiájuk
kialakításához. A tényezők összefüggéseit az 5.1. ábrán vázoltuk fel, ahol a vízszintes tengelyen
a különböző stratégiai irányok, a függőlegesen a stratégiai programtípusok szerepelnek. Egyes
mezőkben az x azt jelzi, hogy itt egy lehetséges kombinációról van szó. Az egyes stratégiai irányok
több stratégiai programtípussal hozhatók kapcsolatba, amint azt az ábrából is jól láthatjuk.
Világosan leolvasható például, hogy az ARATÁS irányhoz a RACIONALIZÁLÁS, a
HATÁSFOKJAVÍTÁS és végső soron a BEFEJEZÉS programtípusok kapcsolhatók. Ezt a stratégiai
irányt tehát ezen stratégiai programtípusok valamilyen kombinációjaként építhetjük ki. Hasonló a
helyzet a többi stratégiai iránnyal is.
Az ábra alkalmas arra, hogy az adaptáció és az integráció különböző mértékű szükségességét is
érzékeltesse. Az adaptáció a függőleges tengelyen ábrázolható, míg az integrációt a vízszintes
tengelyen szemléltethetjük. Az adaptív tulajdonság legalacsonyabb értéke a jobb alsó sarokban
jelenik meg, majd balra felfelé növekszik. Az integráció esetében a legalacsonyabb szintet a bal
felső, míg a legmagasabbat a jobb alsó sarokban találjuk. Mivel ezeknek a fogalmaknak az egyes
vállalkozások stratégiájának meghatározásánál kulcsszerepük van, ábrázolásuk a jobb orientációt
segíti elő. Segítségükkel könnyebben találjuk meg a megfelelő választ a tervezési feladat megoldására.
A szóba jöhető párosítások a táblázat átlója mentén helyezkednek el, a bal felső saroktól tartanak
a jobb alsó felé. A bejelölt mezők alapján felismerhetők azok a típuspozíciók, amelyeket a BCGmátrix egyes szegmensei reprezentálnak.
• I. csoport: az átló felső részén a KÉRDŐJEL stratégiai pozíció azonosítható, a vele releváns
stratégiai irányokkal, stratégiai programtípusokkal. A tipikus választható stratégiai irányok az új
vállalkozás létesítése, a stratégiai pozíció kiépítése, mamelyhez a stratégiai programok típusai
közül a MEGJELENÉS és a BEHATOLÁS járul. Leolvasható a rájuk jellemző magas adaptációs és
alacsony integrációs igény is. Ábránkon ez a csoport 4 mezőt foglal magában.
• II. csoport: az ábra közepén található a CSILLAG kategória. A rá jellemző stratégiai irányok az
ÉPÍTÉS és a MEGTARTÁS, a kézenfekvő stratégiai programok pedig a piac FENNTARTÁSA
és a VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ programokkal jellemezhetők. Az adaptációs igény szemmel
láthatóan gyengébb (de még erős), míg az integrációs követelmény egyre erősödő. Az ábra bejelöli
a KÉRDŐJEL pozícióból a CSILLAG kategóriába való átmenet útvonalát is („A” nyíl), valamint
jellegzetes stratégiatípusait. A kívánt átmenet megvalósítása érdekében ekkor alapvető stratégiai
irányként az ÉPÍTÉS javasolható, míg releváns stratégiai programként a piaci BEHATOLÁS,
majd a későbbi fázisban a piac FENNTARTÁSA jelölhető meg. Ide sorolható még a VERTIKÁLIS
INTEGRÁCIÓ is.
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• III. csoport: a BCG-mátrix FEJŐSTEHÉN kategóriájának felel meg. Az adaptációs igény
tovább csökken, de még nem szűnik meg, míg az integrációs nyomás itt tetőzik. A jellemző
stratégiai irány a MEGTARTÁS, majd az ARATÁS lesz. A stratégiai programok közül nagy
szerepet kapnak a működés gazdaságosságát javító programok, nevezetesen a RACIONALIZÁLÁS,
valamint a HATÁSFOKJAVÍTÁS. A CSILLAG kategóriából ide vezető utat a „B” nyíl jelöli,
amely a MEGTARTÁS stratégiai irányhoz, valamint a VERTIKÁLIS INTEGRÁCIÓ és a
RACIONALIZÁLÁS stratégiai programjaihoz kapcsolódik.
• IV. csoport: a DÖGLÖTT KUTYÁK megfelelője. Ha egy régebbi sikeres termék kimúlásáról
van szó, akkor annak végnapjait még az ARATÁS stratégiai irány és a HATÁSFOKJAVÍTÁS
stratégiai programok jellemzik. Amennyiben a termék a kérdőjelek közül hullott alá különösebb
karrier befutása nélkül, úgy a célkitűzés iránya és az azt megvalósító stratégiai program jellege is
megegyezik: MEGSZÜNTETÉS stratégiai irány, BEFEJEZÉS stratégiai program.
Az eddigiekből érzékelhető, hogy amennyiben az adott vállalkozás (stratégiai tervezési egység,
stratégiai központ) tervezési igényeit (tervezési karakterisztikáját) az előzőekben jól határoztuk meg,
akkor ebben a fázisban a kézenfekvő, az adott szituációban természetesnek tekinthető stratégiai
irányok, stratégiai programok az ábra elemzése alapján többé-kevésbé már adottnak tekinthetők.
Az összefüggések ilyeténvaló végiggondolása segíti a vezetőt a stratégiai tervezés súlypontjának
megtalálásában.
Mindamellett egy lépéssel közelebb kerülünk az adott vállalkozás speciális sajátosságaihoz
messzemenően alkalmazkodó, testreszabott termék/piaci egység szintű stratégiai tervezési rendszer
kialakításához. Ehhez azonban még egy további tényezőcsoport áttekintése szükséges.

A T/PE versenyképességének erősítése
A stratégiai tervezési egység megfelelő versenypozíciójának eléréséhez még további tényezők
figyelembevételére van szükségünk, amelyek révén az imént tárgyalt pozíciók tovább erősíthetők.
Ezek is az ábra balról jobbra lefelé húzott főátlója mentén helyezkednek el, mintegy erősítve az előbbi
tényezők hatását. Lássuk tehát ezeket a tényezőket:
• IMAGE: a stratégiai irány megerősítésére szükségessé válhat a termék image-ének tudatos
kifejlesztése, különösen az ÉPÍTÉS és a MEGTARTÁS változatok esetében. Ennek az elemnek a
hatása különösen akkor jelentős, amikor a stratégiai tervezési egység a belépési fázishoz jutott el.
• MINŐSÉG: szerepe hasonló, mint az előbb említett változóé, alkalmazására is ugyanott kerül sor.
Jelentős szerepet elsősorban a két szélső fázis, a belépés és kilépés közötti közbenső szakaszokban
játszik, amikor mind az adaptációs, mind az integrációs igény a középérték felé tendál.
• SZERVIZ: ez a szolgáltatás (beleértve a szállítási megbízhatóságot is) különösen abban a szakaszban
válik fontos tényezővé, amikor a stratégiai tervezési egység a MEGTARTÁS stratégiai irányt
választotta, és a versenyképességén kíván tovább javítani. Szerepe ugyanabban a szituációban van,
ahol a minőségnek volt.
• ÁR: a kívánt piaci részesedés elérésének egyik legfontosabb eszköze, de igen fontos szerephez
jut a MEGTARTÁS és az ARATÁS stratégiai irányok esetében is. A nagymértékben integratív
fázisokban az ár hozzásegít az eredmények betakarításához.
Néhány további megjegyzés kívánkozik a stratégiai tervezési egység tevékenységének megszüntetését
illetően. Amennyire viszonylag könnyű volt a többi operatív tevékenység esetében meghatározni a
tervezés karakterisztikus vonásait, annyira nehéz ebben az esetben hasonlóan logikus támpontokat
adni. Amikor a vállalkozás megszüntetése kerül napirendre, akkor valószínűleg semmilyen adaptív
vagy integratív nyomás nem áll fenn. Ha viszont a megszüntetés módja a T/PE (stratégiai tervezési
egység) értékesítése, úgy ez a döntés számos adaptív vagy integratív intézkedést is igényelhet. Ilyen
az értékesítés előtti „tatarozás” (az egység vonzóvá tétele), a folyó ügyek rendbehozatala, a potenciális
vevő igényeihez való adaptív igazodás. A tervezéssel szemben megfogalmazandó feladatok ekkor a
kilépés módjával kapcsolatos egyedi döntésből fakadnak.
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Összegezve: a stratégiai tervezési egység feladatainak meghatározásához sikerült olyan fogódzókat
találni, amelyek segítségével az üzleti egység stratégiai terve testre szabottan dolgozható ki. A
három dimenzió: a stratégiai irány, a stratégiai program, valamint a vállalkozás versenypozíciója.
Ennek a megközelítésnek az egyedüli alkalmazása azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy a tervezés
mechanikussá, statikussá válik. Ez elkerülhető, ha a T/PE stratégiai egység jövőjének megtervezését
egy nagyobb keretben, a vállalati szintű portfóliótervezés feltételrendszerében végezzük el. Ekkor
az iterációk, a tervezési szintek közötti kölcsönhatások, az egyes szintek közötti információcsere
révén ez a veszély mérséklődik, a tevékenység a megfelelő mederbe terelődik. A következőkben
ezért azt vizsgáljuk meg, hogy a vállalati szintű portfóliótervezés hogyan tehető a vállalat
szempontjából testreszabottá, milyen visszacsatolásokkal befolyásolható a stratégiai egységek szintjén
folyó tervezési munka.

Testreszabott vállalati szintű tervezés
Az előző fejezetekből már ismert, hogy vállalati szinten a vállalat egészének stratégiai pozícióját két
tényező alakulása határozza meg.
• Az egyik a pénzügyi helyzetből adódó – inkább rövidebb távú – integratív jellegű nyomás.
Ennek megléte nagyobb hangsúlyt helyez a stratégiai programozásra, de még inkább a rövid távú
tervezésre, a monitorrendszer és az érdekeltségi rendszer kialakítására.
• A másik meghatározó jellegű tényező a vállalati szerkezet megváltoztatására irányuló – jobbára
hosszabb távon jelentkező – adaptív reagálást kívánó strukturális nyomás. Ekkor a célokat és
a stratégiai irányokat meghatározó tervezési fázis viseli a nagyobb hangsúlyt, a monitor- és az
érdekeltségi rendszerrel együtt.
• A két nyomás együttes jelentkezésekor a hangsúlyok viszonylag egyenletesen oszlanak meg.
A vállalati szintű tervezési rendszer elvi sémáját az előző fejezetek alapján már ismertnek tekinthetjük.
Jelen fejezetben ennek a sémának a vállalat speciális sajátosságaihoz való igazítását tárgyaljuk:
milyen módosításokat szükséges elvégeznünk, hogy ezeket a nyomásokat helyesen tudjuk kezelni.
Ebből a nézőpontból több olyan lehetőséget vizsgálunk meg, amelyeket a vállalati szintű tervezési
rendszer kidolgozásánál célszerű mérlegelni. Ezek a következők:
• a tervezési információ belső áramlásának iránya (a felülről lefelé és az alulról felfelé történő
tervezés);
• a tervezési folyamat hangsúlyának helye (a folyamat elején vagy a végén).
A monitorrendszeren belüli szükséges hangsúlyeltolódás a távlati célok figyelése és a rövidebb távú
teljesítmény mérése között; az érdekeltségi rendszeren belül pedig a hosszabb és a rövidebb távú
érdekeltség közötti arány kialakítása jelent testre szabási feladatot.

A tervezési információáramlás iránya
a) Felülről lefelé (top down) tervezés T/PE esetén
A kétfajta megközelítés a tervezési folyamat kezdeményezői szerint tesz különbséget. Az első
esetben (felülről lefelé való tervezés) a felső vezetés a vállalati portfólió elemzéséből kiindulva teszi
meg kezdeményező lépéseit a tervezési folyamat indítására, amihez alapvető stratégiai irányokat
is meghatároz. Teszi ezt azért, mert a stratégiai erőforrások átcsoportosításával alapvető stratégiai
elmozdulásokat szándékozik kikényszeríteni a szervezetből. Jellemzői az erőforrás-elosztást módosító
döntések, mint
• a stratégiai alapok átirányítása egyik vállalkozástól a másikhoz;
• egyes területeken a tevékenység korlátozása az egység eladása vagy megszüntetése révén;
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• új területek nyitása vagy meglévő területek működésének élénkítése vásárlás (akvizíció) révén.
A stratégiai erőforrások ilyenfajta felülről lefelé történő tervezése erős integratív megközelítést kíván:
csak így biztosítható, hogy a célok megvalósításához a szükséges eszközök rendelkezésre is álljanak,
az adott források felhasználásával minél több elképzelés legyen megvalósítható.
Pontosan meg kell határozni, hogy mely erőforrások maradnak továbbra is az egységek
rendelkezésében és melyek minősülnek stratégiai erőforrásnak, amelyek felett a vállalat diszponál.
Így például a többletet produkáló FEJŐSTEHÉN kategóriában képződő alapok felhasználására
nyilvánvalóan más területeken kerül sor.

b) Alulról felfelé (bottom up) tervezés T/PE esetén
Amennyiben a tervezési folyamatban a hangsúlyt az alulról felfelé irányuló kezdeményezésre
helyezzük, úgy a vállalat egységeinél az adaptív megközelítés erősödik fel. Az alacsonyabb szintű
egységek – közelebb lévén a piachoz, egyéb környezeti tényezőkhöz – jobban fel tudják ismerni a
környezeti lehetőségeket és fenyegetéseket, azokra a reagálás is gyorsabb. Náluk a belső növekedés
várhatóan gyorsabb ütemű lesz. Ez esetben viszont a szükséges stratégiai erőforrások felszabadítása
jelenthet nagyobb gondot vállalati szinten. E negatívum mérséklésére a vállalati szintnek ez esetben
is rendelkeznie kell az erőforrás-áramlást kézben tartó integratív képességgel, amit felülről lefelé
irányuló tervezés formájában érvényesít.
Mindezekből az következik, hogy egyik kezdeményezési szerepkör sem érvényesülhet kizárólag
önmagában. Mindkettőnek – a felülről lefelé és az alulról felfelé irányuló tervezési
információáramlásnak, kezdeményezésnek – jelen kell lennie a szervezetben. A kérdés az, hogy ezek
egymáshoz viszonyítva milyen arányban adják az optimális keveréket. Ez az arány azonban csak a
vállalati tervezési szituáció sajátosságainak figyelembevételével határozható meg, az adott konkrét
eset sajátosságainak figyelembevétele alapján. Következésképpen ezen hangsúlyok kialakítása is a
tervezési rendszer testre szabásának feladatkörébe tartozik.

c) Tervezési információáramlás a divíziónál
A tervezési kezdeményezés irányának megválasztása, a hangsúlyok kialakítása a divízión belül
is egy megválaszolandó kérdés. A divízió vezetője is különböző megközelítéseket alkalmazhat a
különböző stratégiai egységek tervezési problémáinak kezelésénél. A jól működő T/PE vállalkozások
tervezésénél indokolt, hogy azok vezetői nagyobb kezdeményező szerepet kapjanak terveik
kialakításában. Ennek alapja a stratégiai tervezési egység (T/PE) előtt kínálkozó növekedési
lehetőségek, valamint a környezet felől fenyegető veszélyek felismerése.
• Ha a tervezésben a hangsúly az alulról felfelé haladó folyamatra helyeződik, úgy a
kezdeményezés lehetőségét a központ arra a vezetőre ruházza, aki leginkább együtt él a
környezettel és előző tevékenységének sikere a garancia a sikeres tervezésre. Ez egyben azt is
jelenti, ez a megközelítés akkor indokolt, ha az üzletág szintjén kell adaptív tervezési feladatokat
megoldani és a stratégiai központ erre képes is.
• Igaz ennek a fordítottja is: a felülről lefelé való tervezés a stratégiai tervezési egységek szintjén
az integratív jellegű követelmények erősödését vonja maga után.
A vállalat vezetői eltérő arányt alakíthatnak ki a divízióknál is az alulról felfelé és a felülről
lefelé történő tervezésben. Jól működő, felfutóban lévő, sikeres és kiválóan kezdeményező divízió
esetében az alulról felfelé irányuló folyamat kaphat nagyobb szerepet, míg ugyanakkor a vállalat más
divízióinál, stratégiai központjainál (ahol a termék vagy szolgáltatás az érettség, a telítettség állapotába
került) a felülről lefelé irányuló tervezési kezdeményezés lehet a domináns.
A tervezési kezdeményezés irányának megválasztása természetesen hatással van a stratégiai terv végső
kialakítási folyamatára is.
• A felülről lefelé való tervezés túlsúlya esetén a direktív jelleg érvényesül.
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• Az alulról építkező tervezési folyamatban a végső álláspontot érlelő viták és egyeztetések formálják.
Kedvező esetben élénk belső versengés alakul ki a stratégiai erőforrásokért, kedvezőtlen esetben a
rossz emlékű tervalku éled újjá vállalati szinten.
• Ha a vállalaton belül az egyes divízióknál többféle arány is létrejött, úgy a tervek egyeztetésénél
is többféle megközelítés indokolt.
A vezetésnek e téren kialakított stílusa a testreszabott vállalati tervezési rendszer lényeges eleme.

A tervezési fázisok hangsúlya
A szűkebben értelmezett érdemi tervezési folyamatnak, mint láttuk, három jellegzetes fázisa van: a
célok kitűzése, a stratégiai programozás, valamint az operatív tervezési szakasz. A továbbiakban azt
vizsgáljuk meg, hogy egy testreszabott tervezési rendszerben milyen tényezők függvénye az egyes
területekre fordított idő, energia, intellektuális figyelem, amellyel a vezetőknek az adott tervezési fázis
végrehajtásakor a témákkal foglalkozni célszerű. Itt két alapesetet különböztethetünk meg: az egyik,
amikor a hangsúly a folyamat elejére esik (indító hangsúly), a másik pedig, amikor a folyamat befejező
szakaszára kerül (véghangsúly).
• Az indító hangsúly alkalmazása akkor indokolt, ha a tervezési folyamat első fázisa viszonylag
nagyobb figyelmet kíván meg, mivel adaptív vállalati reagálásra van szükség. Ekkor a figyelem
középpontjában a környezeti lehetőségek és a fenyegetések felismerése, az azokhoz alkalmazkodó
célok kijelölése, a meglévő célok finomítása, valamint a célok elérésére kialakított stratégiai
programok kiigazítása állnak.
• Ezzel ellentétben a véghangsúlyos tervezési folyamat akkor kívánatos, ha az integratív jelleg
erősítése a cél. Ekkor a vezetés főként a stratégiai programok megvalósítására helyezi a hangsúlyt.
A stratégiai programok minél hatékonyabb megvalósítása a cél, ezért a tervezési folyamat fázisai
közül a rövid távú tervezés kerül előtérbe.
A súlyos környezeti fenyegetések csődközeli helyzetet eredményezhetnek, mint pl. az 1998. évi
orosz pénzügyi válság hatása a magyar mezőgazdaságra. 1998 végére az élelmiszer-ipari cégek
tartalékai kimerültek: a termelési hiteleket nincs miből visszafizetni, 16 milliárd forint a határidőn
túli kinnlevőség, az orosz piacra legyártott cirill betűs árukészlet 30 milliárd forint. Az orosz
piacon érdekelt 366 magyar élelmiszeripari vállalat becslések szerint 20-30 milliárd forinttal
tartozik a bankoknak, a csomagolóanyagokat, energiát, alapanyagot beszállító cégeknek. A cégek
önerőből nem tudnak kiszabadulni a bajból – a beszállítók leépítéseivel együtt becslések szerint
legalább 15-20 ezerrel több munkanélküli lesz 1999-ben.
Bezárt az évi egymillió állat feldolgozására alkalmas, 1997-ben átadott, szinte csak orosz
exportra termelő legnagyobb hazai sertésfeldolgozó, a Pini-csoport kiskunfélegyházi üzeme – 170
dolgozóját küldte kényszerszabadságra.
Az évi 40 millió dolláros árbevétellel a legnagyobb élelmiszer-ipari exportágazat, a baromfi
szakma több cége is válságos napokat él. A százmilliárd forintos forgalmú piacvezető HajdúBÉT megválik 5,5 ezer dolgozójának egyharmadától. A cég 200 millió dolláros éves exportjának
harmadát az orosz piacra szánta, jelenleg 7 ezer tonnás készlet hever saját és 15 bérelt raktárában.
A termelés csökkentése legalább 50 ezer ember egzisztenciáját érinti. Pedig nemrég az integráció
fejlesztésére 7 milliárd forint támogatást kapott a cég.
A FÁK országaiba szállítók az előző kormányzati ciklusban megkülönböztetett figyelemben
részesültek (többlettámogatás 1998-ban is). A majdani uniós nagyobb termelési kvóták
reményében tudatosan ösztönzött mezőgazdasági termelésfokozás hatására sok gabona-, tej-,
zöldség- és gyümölcsfeldolgozó fejlesztette kapacitását. Az orosz válsággal egyikük sem számolt, a
fejlesztési hitelek pedig már „ketyegnek”... A kilátásokat a szereplők különböző módon ítélik meg.
A feldolgozók úgy látják, hogy 3-4 hónapos pangás után más szerkezettel, sajátos formában,
árucserével, a korábbi mennyiségek töredékével, de megindulhat a kereskedelem Oroszországgal
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– azt várják, hogy az itthoni raktárakban heverő termék értékesítéséig az állam átmenetileg
kamattámogatással segítse a készletfinanszírozást.
A kormányzati szakértők ezzel szemben tartós és hosszú oroszországi válságra készülnek. A
„gyógykezelés” módján még a mezőgazdasági és a gazdasági tárca is vitázik. Az előbbi szerint a
különböző ágazatok kiviteli bajára egységes gyógymódot kell kidolgozni, a „tűzoltás” nem elég.
A parlament mezőgazdasági bizottságának egyik tagja úgy véli, ez a piac jó ideig megszűnt
fizetőképes lenni. Magára vessen tehát, aki a fájdalmas első krízis, 1992 után vállalta a kockázatot
az oroszországi exporttal, s ne várja, hogy a hibás üzleti döntésért az állam az adófizetők
forintjaiból kárpótolja.
Tény, hogy jelenleg csak a mezőgazdasági „szuperhatalmak” vállalkoznak a nagyon kockázatos
oroszországi szállításokra. Az amerikai, kanadai élelmiszersegély pedig tovább rontja a magyar
exportőrök kilátásait. A honi cégek szorult helyzetét már ma is kihasználják a lehetséges vevők.
A „többletgázért élelmiszert” barterügyletben a Gazprom több magyar cégtől is 50 százalékos
árengedményt csikart ki. A 20-30 százalékos kapacitásfeleslegű élelmiszeriparra nehéz évek
várnak. A fogyasztás emelkedésének csak a jelei mutatkoznak; az exportban néhány éven
belül másodszor kell szerkezetet váltani, amit zömmel csak a tőkeerős, nagy cégek tudnak
zökkenőmentesen véghezvinni.
Egy ilyen helyzetben elkerülhetetlenül a tervezési folyamat első fázisa kap nagyobb hangsúlyt:
a megváltozott környezeti feltételek a célok újragondolására, módosítására, új cél kitűzésére
kényszerítenek. Új stratégiákra, új stratégiai programokra van szükség. [FIGYELŐ 1998. nov. 5.]
A tervezési hangsúly kérdése mind a vállalat, mind a divízió, mind a termék/piaci egység tervezési
szintjén felmerül és értelmezhető. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hangsúly valamennyi tervezési
egységnél ugyanott jelenik meg. Ha az egyik tervezési egység a növekedési fázisban, míg a másik az
érett stádiumban található, akkor számukra más-más hangsúly kívánatos. A növekedési szakaszban
lévő vállalkozásnál elegendő, ha a vezetés a célok meghatározásánál kapcsolódik be mélyebben
a tervezőmunkába: a célok helyes kijelölése után a stratégiák megválasztása, a rövid távú tervek
kidolgozása az első lépésből már többé-kevésbé következik. Az érett szakaszban levő fejőstehenek
esetében viszont a célok már nem igényelnek különösebb vezetői beavatkozást: a fő feladat a
vállalkozásból a lehető legtöbb output kipréselése. A vezetés figyelmét ezért a harmadik szakaszra, a
rövid távú tervezésre célszerű koncentrálni.
Mivel a vállalaton belül – ha egészséges portfólióval rendelkezik – mindig találhatók eltérő pozícióban
lévő és éppen ezért eltérő megközelítést igénylő stratégiai központok, ebből következően a tervezési
folyamat hangsúlyai is üzletáganként eltérőek lehetnek. Egyes tervezési egységeknél véghangsúly
indokolt, míg másoknál a kezdeti szakaszra kerül a hangsúly. A lényeg az, hogy a hangsúlyok kitevését
a tervezési egységek pozíciója alapján – ha kell, differenciáltan – állapítsuk meg, mindig a mértékadó
adaptív vagy az integratív jelleg függvényében.
A tervezési folyamat kezdő- vagy véghangsúlyát tehát befolyásolja a tervezés adaptív vagy
integratív karaktere. A befolyásolás egyik egyszerű eszköze a tervezési ütemterv, amelyben a
tervezés egyes fázisainak végrehajtási időrendjét határozzuk meg. A jobban hangsúlyozni kívánt
tervezési fázisok ebben nagyobb, míg a kevésbé frekventált szakaszok viszonylag kevesebb
tervezési időt kapnak.

További megjegyzések
A monitorrendszerről eddig elmondottak bizonyos kiegészítésre szorulnak. Ennek oka a
vállalatirányítás már említett vonzódása a rövid távú kríziskezelő megoldásokhoz, szemben a stratégiai
irányok szisztematikus követésével (különösen egy-egy rosszabbul sikerült negyedév zárása után).
Egy-egy rövid távú „tűzoltás” azokat a vezetőket is dez orientálja, akik alapvetően a hosszabb távú
stratégiai feladatok teljesítéséért felelősek.
Ez ellen a veszély ellen csak az jelenthet ellensúlyt, ha a vállalati vezetőség a feladatokat és a
felelősséget kellően decentralizálja a szervezetben, és kellő autonómiát biztosít szervezeti egységei
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számára. Ennek a decentralizációnak azonban a vállalat stratégiai pozícióján kell alapulnia. E feladat
pontosabb meghatározásához vissza kell térnünk a korábban már tárgyalt kockázati mátrixhoz. A
kockázati mátrix, mint azt már felvázoltuk, a kritikus külső események előre jelezhetősége és az arra
adható válasz alapján minősíti az egyes stratégiai szituációk kockázatát.

a) Tervezés nagy kockázatnál
Nagy kockázatot az a pozíció hordoz magában, amelynél a külső tényező nem vagy alig jelezhető
előre, a vállalat pedig az esemény bekövetkeztekor nem képes megfelelő választ adni. Nagy kockázat
esetén a vállalat vezetősége nem fogja a területtel kapcsolatos döntési jogot decentralizálni, hanem
magánál tartja.
A felső vezetésnél a monitorrendszer jelzéseire a rövid távú problémakezelés, a tűzoltó jellegű
reagálások kerülnek a figyelem középpontjába és a stratégiai gondolkodás háttérbe szorul.
Ez mindenképpen reális veszély. Hiába törekszünk tehát irányelvként a decentralizációra, erre nagy
kockázatnál nincs maradéktalanul lehetőségünk.

b) Tervezés kis kockázatnál
Kicsi a kockázat az adott vállalati pozícióban, ha a környezeti kulcstényezők jól előre jelezhetők és
azokra a vállalat rugalmasan képes választ adni. Ez esetben nincs akadálya a decentralizálásnak,
mivel a jövőbeli döntések kisebb feladatot jelentenek, azokat a hierarchia alacsonyabb szintjein is meg
lehet hozni. A döntések ekkor gyakoribbak, a rendszerbe való beavatkozás mértéke viszont kisebb,
apró módosítások sorozatát jelenti. A kockázati mátrix jellege ekkor tehát lehetővé teszi a vállalati
vezetőség távolmaradását a kisebb jelentőségű operatív döntésektől.
A döntési jogkörök delegálásánál a monitorrendszer kellemetlen mellékhatásai ellen való fellépés
természetesen csak egy – sokszor nem is a legfontosabb – szempont a sok közül. Azt sem lehet
mondani, hogy a döntési jogkör delegálása megoldja a problémát, hiszen a decentralizációra éppen
akkor nem lehet sort keríteni, amikor a környezet dinamikusan változó és nagy a kockázat. Ekkor
éppen emiatt hiúsul meg a decentralizáció, pedig még fontosabb lenne, hogy a napi operatív döntések
nyomása miatt a vállalat vezetősége ne tévesszen stratégiailag irányt.

A tervezési rendszer továbbfejlesztése
A módosítás szükségessége
A kialakított tervezési rendszerünk természetesen nem örök életű. A rendszert a környezeti
változásokra való helyes reagálás céljából hoztuk létre: ezek a változások azonban nem szűnnek meg
a továbbiakban sem. Szisztematikusan gondoskodnunk kell ezért a tervezési rendszerünk folyamatos
karbantartásáról is.
Mint láttuk, a stratégiai tervezés a legfontosabb vállalati döntések támogatására hivatott. A stratégiai
döntéseket a stratégiai terv fogalmazza meg, a terv készítésére pedig a stratégiai tervezés rendszere
szolgál. A stratégiai tervezési rendszer jellemzőit a vállalat stratégiai pozícióiból vezettük le: ez volt a
biztosíték arra, hogy stratégiai döntéseink összhangban legyenek a környezeti feltételekkel, a vállalati
adottságokkal.
A tervezési rendszer kialakításának gondolatmenete:
• a tervezési rendszer megalkotásának alfája a stratégiai pozíció,
• ebből származtathatók a tervezési rendszerrel szemben támasztható igények,
• a tervezési igényekhez kell kifejlesztenünk a tervezési kapacitásokat, képességeket, magát a
stratégiai tervezési rendszert,
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• ez a tervezési rendszer dolgozza ki a stratégiai tervet, amelynek csomópontjai a stratégiai
döntések,
• a stratégiai terv szolgál keretül a további vállalati döntések számára is.
Nyilvánvaló tehát, hogy a tervezési rendszer továbbfejlesztését is a stratégiai pozíciók függvényében
célszerű elvégezni: ezek változása módosíthatja a tervezéssel kapcsolatos igényeket, ez utóbbiak
változása teszi szükségessé a stratégiai tervezési rendszer módosítását, ami végül is a stratégiai tervek,
a stratégiai döntések kidolgozásának eszköze. A tervezési rendszer módosításának, fejlesztésének
folyamatát az 5.2. ábra foglalja össze.
Felmerül a kérdés, hogy a stratégiai rendszer módosítását mikor hajtsuk végre? Amennyiben a
beavatkozásra a stratégiai pozíciók megváltozása után kerülne sor, számos negatív következményre
számíthatnánk.
• A stratégiai pozíció megváltozása és annak tényleges észlelése közé lényeges időintervallum
ékelődhet: az ez alatt az idő alatt meghozott stratégiai döntéseink hibásak lesznek, mivel egy korábbi
stratégiai pozícióra kiépített tervezési rendszer keretében születtek.

5.2. ábra - A tervezési rendszer fejlesztése

• Ez a késés csak tovább növekszik, mivel a tervezési rendszer módosítása csak a pozíciók
megváltozásának észlelése után indulhat meg; tovább nő az inkonzisztens stratégiai döntések
meghozatalának veszélye.
A fentiekből következik, hogy a tervezési rendszer fejlesztését anticipatív megközelítésben célszerű
végezni, még a pozíciók megváltozása előtt.
Előrejelzésekre van szükségünk a stratégiai pozíció jövőbeli változásairól. Amennyiben ezek
a változások elkerülhetetlenek, úgy a tervezési rendszer módosításának meg kell előznie a
stratégiai pozíciók tényleges megváltozását. Ha így járunk el, a rendszer képes lesz a megváltozott
körülmények között is helyes stratégiai döntéseket hozni, mire a stratégiai pozíció változásai
bekövetkeznek.
A stratégiai pozíciók változásai alapvetően két területre vezethetők vissza:
• a környezeti tényezők megváltozására;
• vállalati stratégiai döntések következtében bekövetkező változásokra.
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A környezeti tényezők változása nem újdonság, hiszen maga a stratégiai tervezés is azért jött létre,
hogy eszközül szolgáljon a változó környezetben meghozandó stratégiai döntések kimunkálásához.
Várható, hogy a környezet viharai a tervezési rendszer kialakítása után sem csillapodnak le, ezért a
rendszer módosítására a későbbiekben is készenlétben kell lennünk. A környezeti tényezőkből eredő
stratégiai pozíciómódosulás a vállalati irányítás hatáskörén kívül eső, nehezebben előre jelezhető
okokra vezethető vissza, ezért követése is nagyobb körültekintést kíván.
A vállalati stratégiai döntések nyomán bekövetkező stratégiai pozícióváltozások természete némiképp
különböző. A vállalati stratégiai döntések hatására megváltozik maga a vállalat is: módosulnak
inputjai, outputjai, erőforrásai, algoritmusai, struktúrája. Ez a változás természetes velejárója a
környezethez való alkalmazkodásnak. Ha a vállalat elég jelentős gazdasági és hatalmi tényező,
úgy döntései a környezetet is befolyásolják, ott is változásokat indukálnak. Mivel most a stratégiai
pozíció megváltozása vállalati hatáskörben lévő döntés következménye, ezért a belső következmények
előrejelzése viszonylag könnyebb feladat.
Természetszerűleg csak kevés olyan vállalat akad, amely képes jelentős visszahatást gyakorolni
környezetére. Ehhez rendszerint monopolhelyzet szükséges, aminek megfelelően erős hatalmi
pozícióval kell párosulnia. Gondoljunk például hazánkban a rendszerváltás előtt kialakult vállalati
struktúrára, amelyben a nagyvállalatok sokáig képesek voltak a kormány gazdaságpolitikáját,
a gazdasági szabályozók kialakítását saját érdekeik szerint befolyásolni, számukra kedvező
környezeti feltételeket kialakíttatni, pazarló gazdálkodásuk következményeit az államra hárítani.
Ez a hatalmi pozíciójuk rendszerint csak belföldön érvényesült, a fejlett országok piacán való
helytálláshoz már kevés volt. Rendszerint ez a környezetet befolyásolni tudó képesség sem
bizonyult azonban számukra hosszabb távon tartósnak.
Amennyiben a belső és külső stratégiai pozíciót befolyásoló változások jelentősek, a stratégiai
döntések végrehajtása után előfordulhat, hogy sem a vállalat, sem a környezete már nem ugyanaz,
mint a tervezési folyamat elején volt. Megváltozik stratégiai pozíciója, mások lehetnek a tervezéssel
szemben fellépő igények, és ezek szükségessé tehetik a tervezési rendszer módosítását is.
Az ábrán látható visszacsatolás jelzi, hogy a tervezési rendszer karbantartása, módosítása
vagy fejlesztése nem egyszeri, hanem folyamatos feladat. A stratégiai pozíció változásainak
figyelésével, annak előrejelzésével állandóan résen kell lenni, hogy a tervezési rendszer módosítása
– amennyiben szükséges – időben megtörténjék és a rendszer hatékony működése fenntartható
legyen.
Ha belegondolunk, meglehetősen paradox helyzettel állunk szemben, hiszen a tervezési rendszer a
stratégiai pozíciók módosításával – némi túlzással – saját megsemmisítésén is fáradozik, legalábbis
hozzájárul avulásához, kikényszeríti saját megváltoztatását. Ennek követésére állandó készenlét
szükséges, hogy a rendszert időben módosíthassuk. Gyorsan változó környezetben ez újabb tehertételt
jelent a tervezés gyors reagálása, rugalmassága ellen.

A tervezési rendszer hatékonyságának javítása
A tervezési rendszer hatékonyságát alapvetően két tényező határozza meg:
• Mi a viszony a tervezéssel szemben megfogalmazott igények és a létrehozott tervezési kapacitások
között?
• Milyen az öt tervezési blokk közötti konzisztencia?

a) Igény/kapacitás viszony
Az első tényezőt a tervezési kapacitások és a tervezéssel szemben megfogalmazott igények
hányadosaként értelmezhetjük:
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Minél inkább közelít a mutató értéke 1-hez, annál jobb az összhang a tervezési igények és azok
kielégítése között.

b) Az alrendszerek közötti összhang
A tervezési rendszer hatékonyságát befolyásoló másik tényező az egyes alrendszerek közötti
összhang. Ezek a blokkok a célkitűzés, a stratégiai programozás, a költségvetéskészítés (operatív
tervezési) feladatait, valamint a megfigyelőrendszer és az ösztönzőrendszer kialakításának feladatát
tartalmazzák. Az egész tervezési rendszer működésének jósága egyrészt attól függ, hogy az egyes
blokkok kialakítása önmagában megfelel-e a stratégiai pozícióból adódó követelményeknek, másrészt
attól, hogy az egyes alrendszerek felépítése és működése egymással harmonizál-e, közöttük a
konzisztencia valóban fennáll-e.
A tervezési rendszer továbbfejlesztésénél gyakori hiba, hogy a vezetők figyelmüket csak az egyik
blokk módosítására fordítják és a többit ezalatt érintetlenül hagyják. Ezzel megbomlik a rendszer
komponensei közötti összhang: felborul a korábbi konzisztencia, a tervezés hatékonysága romlik.
Tipikus példa lehet erre a vállalati célok, stratégiai irányok módosítása. A vállalat felismeri, hogy
környezeti változások miatt e téren módosításokra van szükség, és ezt el is végzi. A stratégiai
pozíció változásából adódó konzekvenciák levonására a többi tervezési alrendszernél azonban
nem – vagy nem teljes körűen – kerül sor. Így változatlanul marad a rövid távú tervezési blokk,
a megfigyelőrendszer, a vezetői ösztönzőrendszer. Ha itt is szükség lett volna a kiigazításra és ez
elmaradt, akkor a következmény az, hogy a rendszer esetleges korábban megfelelő konzisztenciája
megbomlik, ami végül is hatékonyságromlást eredményez.
Konzisztencia megbomlását okozhatja az a tény is, ha a tervezési alrendszereket nem egy időben
hozták létre. A stratégiai tervezési rendszer bevezetésének időbeli elhúzódása azt eredményezheti,
hogy mindegyik blokkja a létesítésekor fennálló stratégiai pozícióhoz igazodott. Ez utóbbi az idők
folyamán viszont kisebb-nagyobb változásokon mehetett át. Ennek eredményeként az egyes tervezési
alrendszerek más-más szituációra készültek, így nem is várható el, hogy konzisztensek legyenek.
Konzisztenciahiányra vezethet az is, ha az egyes tervezési alrendszerek kidolgozásáért más-más
szervezeti egység a felelős.
Például a célok, a stratégiai irányok kijelölése a tervezési főosztály feladata, ugyanakkor a
személyzeti igazgató felelős az érdekeltségi rendszerért, és megint valaki más a rövid távú
tervezésért. Ha munkájukat nem eléggé összehangoltan végzik, könnyen előfordul, hogy az
adott stratégiai pozícióból – helyzetükből adódóan eltérő nézőpontjuk miatt – más és más
következtetéseket vonnak le. Mindez szintén a tervezési rendszer belső konzisztenciáját rontja.
Inkonzisztenciát okozhat továbbá néhány, a tervezési ütemterv készítésénél elkövetett hiba is.
Amennyiben az egyes tervezési szakaszokra kijelölt idő nincs összhangban a feladat nagyságával (túl
kevés időt szánunk az adott tervezési feladatra), úgy rendszerint a többi blokkal való egyeztetés, a
részletek finomítása marad el.
A tervezési rendszer elemei működésük során – mint láttuk – szorosan függnek egymástól, egyik a
másikra épül. Belátható, hogy a belső harmónia hiánya többletráfordítást, nagyobb tervezési időt és
munkát (egyben túlterhelést) jelent. Ami azonban ennél is fontosabb, mindez valószínűleg rosszabb
stratégiai döntéseket eredményez. Ezért a konzisztencia ellenőrzésére a rendszer felülvizsgálatánál,
módosításánál és továbbfejlesztésénél egyaránt különös figyelmet kell fordítanunk. Ezzel egyrészt
a meglévő összehangolatlanságot szüntethetjük meg, másrészt az egyes blokkok módosításánál
megakadályozzuk újabbak létrejöttét. A szakirodalom ezért melegen ajánlja, hogy meghatározott
időszakonként (3-4 évente) tudatos konzisztencia-ellenőrzésre kerüljön sor.

A módosítás tervezése
A tervezési rendszer továbbfejlesztése összetett feladat, mint ahogy az alaprendszer kifejlesztése is
az volt. A fejlesztés alapkérdéseit, a teendők ütemezését, az összhang megteremtését jól segítheti egy
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metaterv (a „tervezési rendszer fejlesztésének terve”). Ebben az alábbi alapkérdésekre kell világos
választ kapni:
• Mit változtassunk?
• Mi indokolja a változtatást?
• Mikor változtassunk?
• Hogyan történjék meg a változtatás?
• A módosítások mivel függenek össze?
• Kik a felelősek a feladatokért?
Egy tervezési metaterv kidolgozása már akkor is fontos, amikor a stratégiai tervezés rendszerének
kialakítására első ízben kerül sor, de kifizetődő lehet a későbbi, a továbbfejlesztési fázisban is. A
különbség abban jelentkezik, hogy ez utóbbi esetben a tervezési rendszer komplex, átfogó fejlesztése
helyett a felülvizsgálat már ad hoc jellegű lehet. Ez alatt azt értjük, hogy
• egyrészt, már nem folyamatos az átvilágítási tevékenység: a jól működő tervezési rendszer maga is
igyekszik nyomon kísérni a változásokat, így átfogó, komplex, folyamatos jellegű felülvizsgálatra
már nincs szükség;
• másrészt, ha mégis sor kerül egy átfogóbb értékelésre, az nem feltétlenül a tervezési mrendszer
egészére terjed ki. Ez utóbbi esetben, pl. azoknál a divízióknál, vállalkozásoknál kerül sor alaposabb
átvilágításra, a stratégiai pozíciók felülvizsgálatára, amelyek működésében vagy környezetében
radikális változások következtek be, vagy pedig ilyenek nagy valószínűséggel várhatók.
Ezzel szemben átfogó, komplex felülvizsgálatra nagyobb időközönként, a stratégiai tervezési rendszer
egészének felújításakor kerülhet csak sor. A tervezési rendszereknek is megvan a maguk „életgörbéje”,
aminek a végén a rendszer újratervezése válhat szükségessé. Ez rendszerint magának a vállalatnak
az újraszervezésével, a vezetők cseréjével jár együtt. Ehhez a megújuláshoz a stratégiai pozíciók
kritikus, komplex újraértékelése jó alapozást jelent. Ez nagy ráfordítással jár mind a költségeket, mind
időszükségletét illetően.
Felvetődik a kérdés, hogy ki hajtsa végre az esetenkénti részleges vagy a ritkábban végrehajtott
aktuális átfogó stratégiai pozícióértékelést. Egy ilyen felülvizsgálat mindenképpen érdekellentéteket
gerjeszt, korábbi döntéseket minősít, érdekszférákat sért, a határok átrendezését és a súlypontok
áthelyezését eredményezheti. A termelésirányítók túlságosan is érdekeltek a meglévő helyzet
fenntartásában, a felső vezetők pedig korábbi saját döntéseik lekötelezettjei, ezért ők nem ideális
végrehajtói ennek a feladatnak. Ajánlatos ezért e körön kívüli szakértőket felkérni az átvilágítás
elvégzésére, így nagyobb az esély a stratégiai pozíciók reálisabb értékelésére. Ezek a szakértők
egyaránt lehetnek vállalaton belüli szakemberek vagy külső cég konzulensei. Ily módon valószínűleg
objektívebb értékelés születik.

Összefoglalás
Ebben a fejezetben a tervezési rendszer megvalósításának buktatóit tekintettük át. Ezek közül az
első a vezető személyével, személyiségével kapcsolatos, aki a stratégiai tervezésnél kulcsfontosságú
tényező. Már a célok, a stratégiai irányok kitűzésénél meghatározó szerepet játszik: előzetes döntései,
a környezetre vonatkozó előfeltevései az együttgondolkodás katalizátorai. Ha a vezető nem stratégiai
gondolkodású személy, a vállalatot könnyen tévútra vezetheti. A stratégiai tervezés hajóját a jó indítás
után is számos zátony fenyegeti. Ilyen veszély többek között:
• a környezeti fenyegetések és lehetőségek éber figyelésének elhanyagolása, ami főleg a divíziók
szintjén gyakori;
• a partikuláris érdekeket képviselő funkcionális egységek túlzott érdekérvényesítése;
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• a tervezésben nélkülözhetetlen visszacsatolás elhanyagolása az egyes tervezési szintek, a különböző
tervezési fázisok között;
• a stratégiai programok készítésénél a funkcionális vezetők harca a stratégiai erőforrások
elosztásánál;
• a stratégiai célok és a stratégiai programok közötti konzisztencia hiánya;
• a rövid távú tervek mutatóinak helytelen megválasztása;
• a stratégia megvalósulását nyomon követő monitorrendszer mechanikus elveken való felépítése;
• a rövid távú érdekek túlhangsúlyozása, a stratégiai nézőpont háttérbe szorulása.
A fejezetben felsorolt buktatókat a rendszer létrehozása során mindvégig célszerű szem előtt tartani.
Ha a veszélyeket előre tudatosítjuk, elkerülésükre nagyobb az esély. A tárgyalt szempontok a
megvalósított stratégiai tervezési rendszer ellenőrzésénél is jó szolgálatot tehetnek.
További fontos kérdés, hogy a kifejlesztett stratégiai tervezési rendszer képességeit hogyan lehet mind
teljesebb összhangba hozni az adott vállalat speciális helyzetéből fakadó sajátosságaival. Minden
vállalat egyedi jellegű, más a mérete, az alkalmazott technológiája, más-más piacokon működik, eltérő
a stratégiai pozíciója, mások a tulajdonságai, más az integratív és az adaptív nyomás. A stratégiai
tervezési rendszer is csak akkor képes hasznot hajtani, ha összhangban van az egyedi tulajdonságokkal
is.
Ebből a szempontból az adaptív-integratív jelleg jó tanácsadónak bizonyul a tervezési rendszer
testreszabásánál. Ennek tükrében több olyan rendszertervezési paramétert vizsgáltunk meg,
amelyekkel a tervezési rendszer testre igazítása elvégezhető. Ilyen eszközök
• a tervezési információk áramlási irányának szabályozása az alulról felfelé vagy a felülről lefelé
való áramlás relatív hangsúlyainak áthelyezésével;
• a tervezési folyamat kezdeti vagy záró fázisának hangsúlyozása a stratégiai lehetőségek
azonosításánál;
• a tervezési ciklusok közötti lazább vagy szorosabb kapcsolatok kialakítása;
• a tervezési ütemtervek készítése, a különböző szintű vezetők bekapcsolódásának szabályozása.
Ezek az eljárások már a stratégiai tervezési rendszer finomhangolását jelentik, az irányítás olajozott
működéséhez szükségesek.
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