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Előszó 

A könyv, amit az Olvasó a kezében tart, lényegében az 1992-ben megjelent A mene
dzser közgazdasági szemléleté című könyvem második, részben átdolgozott kiadá
sának tekinthető. A szöveg mintegy 3/4 részét változatlanul, vagy csaknem változat
lanul hagytam. A maradék 1/4-nyi szöveget pedig kicseréltem: az említett kiadás 4. 
részét teljesen elhagytam, az 1. és 2. rész némely gondolatát pedig jelentősen kibőví
tettem. A változások oka kettős: egyfelől bizonyos alapfogalmak magyarázata ma, 
1997-ben már kevésbé szükséges, mint az első kiadás megjelenése idején - még azon 
réteg számára is, amelynek használatára a könyvet eredetileg szántam, vagyis a gaz
dasági gyakorlat területére átkényszerülő műszaki értelmiség számára - , másfelől 
időközben világossá vált, hogy a vállalkozás mint gazdasági tevékenység igen sok 
ember fejében telítve van mitikus tulajdonságokkal: el sem tudják képzelni, hogy 
nem értenek hozzá, noha sohasem próbálták. Sajnos a propagandagépezet lelkiisme
retlenül táplálja ezeket az illúziókat: aki kiváltja az engedélyt, az „le van tudva" - az
zal nem kell törődni. Ha megél - akkor egy gonddal kevesebb: ha nem, beletörik a 
bicskája - az ő baja. 

A szakirodalom adós - mindenkinek: az egyetemi hallgatónak, aki tanulja a vál
lalkozás természetrajzát, éppúgy, mint a kisvállalkozóvá átvedlő munkanélkülinek, 
aki a puszta létét teszi fel a rendszerváltás eme „nyolcadik szentségének" oltárára, de a 
tulajdonképpeni menedzsmentnek is^, amelynek feladata a vállalkozási akciók meg-
kreálása, levezérlése - szóval: adós annak a gondosságnak, körültekintő magatartás
nak szemléleti, metodológiai és - nem kis részben - gazdaságelméleti tisztázásával, 
amelyre a vállalkozót egyéni sorsa, valamint az általa megmozgatott társadalmi jöve
delem és vagyon sorsa iránti felelősség kötelezi. A dolgot nem lehet egyszerűen elütni 
a magántulajdon-elv hangoztatásával: a közismert amerikai mondás reciproka is igaz: 

1 
KJK, pp. 

2 
A „menedzsel^', .jiienedzsment" kifejezések villámgyorsan élték át azt a jelentés-inflációt, amelyet 
az emberi presztízst érintő kifejezések annak előtte több nemzedék alatt szenvedtek el. Az oszét-alán 
eredetű „achsyn" - azaz „lírtiölgy" néhány száz év alatt „polgáriasult" asszonnyá, a „hadnagy"-nak 
elég volt mintegy száz év ahhoz, hogy „vezérlő tábornok" jelentésből fíatal tisztecskévé inflálódjék. 
Az eredetileg „vállalati felső vezető" értelmű managerszinte percek alatt helyettesítődött be az ügy
intéző, előadó helyére. Csaknem ott tartunk, hogy a vendéglöljen az „ételmenedzserrel" való tárgya
lás után odahívhatjukaz „itahnenedzsert" is! Ezen i'rásműben a „menedzser" mindig az eiedeti értel
mében szerepel: vagyis azt a kört értem alatta, amelyik a vállalkozások tekintetében a stratégiai és a 
döntő taktikai lépések elhatározásában komoly szereppel rendelkezik. 
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Előszó 

„Aki árt a General Motorsnak, az rosszat tesz Amerikával is" -, más szavakkal megfo
galmazva: nem lehet eredményes, hatékony az a nemzetgazdaság, amelyben az egyes 
vállalkozások felelőtlenek, ügyetlenül kiterveltek és véghezvittek, nélkülözik a mű
szaki, piaci és emberi átgondolást, képtelenek a vállalandó kockázat mértékét a lehet
séges minimumra csökkenteni - vagyis hajlamosak úgy ugrani a trambulinról, hogy 
nem győződnek meg jó előre arról, van-e egyáltalán víz a medencében. 

Ez lebegett a szemem előtt, amikor az alább következő gondolatfüzért papírra ve
tettem. 

A könyv - nem szándékozik receptgyűjteményként szolgálni. A gyakorlati
technikai-magatartásbeli tanácsok igen hasznosak lehetnek azok számára, akik 
már beálltak egy célravezető lelkiállapotra - vagyis bizonyos, alapvető gondolati és 
cselekvési módokat olyannyira elsajátítottak, hogy azok reflex-szerűvé váltak ben
nük. Hiába magyaráznám valakinek a motorfékkel való bánásmód finomságait, aki 
még nem gyakorolta be, melyik pedált kell nyomnia, ha gázt akar adni, ha fékezni akar, 
vagy ha a sebességváltót akarja mozgásba hozni. A vállalkozóval szemben elemi köve
telmény a realitásérzék és az ezzel kapcsolatos műveltség, valamint önkontroll. Az 
üzleti tevékenység technikai és lélektani részleteivel kapcsolatos recepturának csak e 
realitásérzék, szakműveltség és önkontroll meglétének függvényében van értéke. 
Mindezek helyett adagolva a látszat-tudás veszélyét idézi fel. Képzeljünk el egy mér
nököt, aki teljes értékű konstruktőrnek tudja magát, mert gyönyörűen írja a szabvány 
betűket a pauszpapírra, miközben fogalma sincs arról, hogyan kell egy fogaskereket 
méretezni. 

Meg különben is - az élet gyakorlata ritkán termel sorozatban megismétlődő szitu
ációkat. A vállalkozások lényege különösképpen az - amint az alábbiakban igyekszem 
kifejteni - , hogy szokatlan helyzetekben újszerű célokat járatlan utakon vagyunk 
kénytelenek megközelíteni, mert erre kényszerít az élet. A brosúrából megtanulható tí
pus-esettanulmányoknak a vállalkozó-menedzser nem sok hasznát szokta venni: ezek 
bemagolását inkább bízza a beamterre - és ha ez utóbbi úgy érzi magát homo sapi
ensnek, ha nem alelőadónak, hanem „menedzsernek" titulálják - ám legyen neki. A 
vállalkozónak, akinek a vállára a nagy döntések súlya nehezedik, többet segít, ha önál
ló helyzetfelismerési képesség birtokában van és képes átlátni a kínálkozó lehetőségek 
megragadásán ak.valamintafenyegetőveszélyekelkerülésénekfontoselemeit. 

Ez is inspiráltarra, hogy leírj amakövetkező gondolatokat. 
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Utolsó megjegyzés: a gondolatmenet a matematikai formulák nélkül, azok átugrá-
l sával is követhető. Ezek kizárólag arra szolgálnak, hogy az összefüggések kvint-
í esszenciáját függvényszerű kifejezéssel összefoglalják - főként azok számára, akik

nek az agya be van tréningezve a matematikai összefüggések könnyű átlátására. Az 
I általam hozott képletek egyike sem több ennél: adatokkal kitölthetetlenek, mivel az 
I adatszolgáltatórendszereknincsenekfelkészülveedimenziókban való mérésekre. 

i Budapest, 1997. január 

t A szerző 
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1. A VÁLLALKOZÁS 

1.1. Újratermelés és vállalat 

/ ./ ./ . Újratermelés nemzetgazdasági méretekben 

A továbbiakban vállalatnak nevezek minden olyan szervezetet, amely a rentabilitási 
(profit-) elv alapján folytat gazdasági tevékenységet: a „sarki" susztert is és a General 
Motorst is, a személyi, szövetkezeti, állami tulajdonban lévőt éppúgy, mint a rész
vénytársaságot. A vállalat a gazdasági tevékenység alapegysége, mint ahogyan a 
kémiában a molekula vagy a biológiában a sejt. 

A vállalat a tágabb értelemben vett (makro-) gazdaság (nemzetgazdaság, világ
gazdaság) szerves része. A makrogazdaság - legvégső lényegét tekintve - gigantikus 
anyagcsere. Ennek során a célirányos és szervezett emberi tevékenység a természet 
tárgyaiból emberi végső felhasználásra alkalmas javakat - energiát, munkaeszközö
ket, fogyasztási cikkeket és szolgáltatásokat állít elő. Ezek használata (elfogyasztása) 
biztosítja a társadalom fennmaradását és fejlődését, s ezzel egyidejűleg újratermeli a 
termeléshez szükséges emberi energiát, valamint társadalmi struktúrát is. Et a körfo
lyamat a társadalmi újratermelés. A társadalmi anyagcserét (árutermelés esetén) a pénz 
katalizálja: a termelőtől a felhasználóig a cserék pénz közbejöttével mennek végbe. 

A társadalmi újratermelés négy összefonódott - egymást feltételező - folya
matot foglal magában: 

- a szűkebb értelemben vett újratermelést, amely a kitermeléssel (bányászat, me
ző- és erdőgazdaság, halászat) kezdődik, ^.finomítással (olajlepárlás, kohászat, 
nehézvegyipar, fűrészipar, gyapjúmosás, cellulózgyártás), valamint a külön
böző/̂ 7íerméÁ:efc - intermedierek, alkatrészek stb. - termelésével folytatódik, 
míg eljut az „árutest „ létrejöttének végső szakaszáig, a végfelhasználásra al
kalmas termék kibocsátásáig. Ezt követi a raktározás, elosztás és szállítás: itt 
ér el az áru a végfogyasztóhoz, mint célhoz. (Az utóbbi fázis árutermelésben a 
piacon, a piaci mechanizmusok közvetítésével megy végbe.) Ezt hívjuk tech
nológiai tó/icnak; 

Az áru útja lehet ennél jóval egyszerűbb: a fáról leszedett cseresznye eljuthat fel
dolgozás nélkül is a fogyasztóhoz, és a különböző fázisok közé is beékelődnek for
galmi - szállítási, raktározási, disztribúciós - mozzanatok. Ennyivel a valóság bo
nyolultabb, mint a séma. 
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/. A vállalkozás 

- a technológia lánc egészét végigkísérő, s azt minden ponton átszövő kutatási
fejlesztési folyamatot (K+F), 

- a technológiai és K+F folyamatokat szükségszerűen megelőző, illetve kísérő 
információszerzési, -elosztási, -feldolgozási és értékesítési folyamatot, 

- s végül azt a tervező-latolgató-döntő és szervező tevékenységet, amely az 
előző három folyamatot vezérli és koordinálja, s amit a szaknyelv menedzs
mentnek nevez. 

Az utóbbi három tevékenység részben rutinmunka, részben pedig újdonságok ke
resése és hasznosítása a szűkebb értelemben vett újratermelés területén. Ezt az oldalát 
innovációs láncnak nevezzük, amely az újratermelésnek éppoly alapvető oldala, mint 
a technológiai. 

/ . / . ábra 
Társadalmi újratermelés 

1.1.2. A vállalat a munkamegosztásban 

A vállalat e négyszegmensű társadalmi újratermelési folyamat valamely részterüle
tén, egy vagy több tevékenységre szerveződött gazdasági (intézményi) képződmény. 

a) Aszerint, hogy a technológiai lánc milyen hosszú szakaszát fogja át a tevé
kenysége, beszélünk mély vagy kevésbé mély technológiai vertikumú vállalat
ról. 
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/ . / . újratermelés és vállalat 

Egy bányászati-kohászati-nehézipari profilú vagy egy kőolaj-feldolgozó-nehéz
vegyipari-festék- és gyógyszeripari profilú vállalat mély vertikumú, egy textilfestő, 
gépkocsi-összeszerelő, almatermesztésre vagy baromfitermesztésre specializálódott 
vállalat sekély vertikumú. 

b) Aszerint, hogy egymással összefüggő láncszemeket fog-e át, vagy a legkülön
bözőbb termelési kultúrákban végzi tevékenységét, nevezzük homogén, illetve 
heterogén profilú vállalatnak. 

Egy szerszámgépgyár vagy egy gyógyszergyár homogén profilú: egy olyan gépi
pari vállalat, amely a vasúti gördülőcsapágy-gyártástól a vízgépeken és atomeröművi 
berendezéseken keresztül a hidakig termel - ilyen volt a Ganz Mávag -, vagy egy 

..Sekély" 

Mély 

Homogén 

Heterogén 

technológiai 
vertikumú 

profilú 

Engineering 

Termelés 

Kutató-
fejlesztő 

Kereskedó 

specializált 

1.2. ábra 
Vállalatok a társadalmi újratermelésben 
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olyan gyógyszergyár, amely a gyógyszereken kívül kozmetikumokat, állatorvosi szere
ket, növényvédő szereket állít elő, már ennél jóval heterogénebb. Ezek azonban többé-
kevésbé azonos műszaki kultúra területén mozognak. A „valódi" heterogén vállalat pél
dául az, amely egyik gyárában műszereket, a másikban műanyag vödröket, a harmadik
ban kötöttárut termel. 

c) Aszerint, hogy az innovációs lánc melyik területére specializálódott, nevezzük 
kutató-fejlesztő, illetve engineering vállalatnak, megkülönböztetve a termelő 
és/vagy kereskedelmi vállalattól. 

d) Továbbá aszerint, hogy kibocsátása a piacon megjelenő összes áru jelentős (a 
kereslet-kínálati viszonyokat már egyedileg is befolyásoló) hányadát adja-e, 
vagy sem, beszélünk óriás-, nagy-, közepes, kicsi és törpevállalatról. 

1.1.3. A vállalati újratermelési ciklus 

A vállalat újratermelési folyamata is sajátos anyagcsere, amelynek három alapvető 
fázisa van: 

a) a menedzsment rendelkezésére pénz (likvid vagyon) áll, amelyért termelési té
nyezőket: energiát és anyagot (N), technikát (C), munkaerőt (L) és műszaki
szervezési-piaci információt (I) vásárol (piaci beszerzés), amelynek egy részét 
tartalékként (R) készenlétben tartja, majd ezek nagyobb hányadát 

b) meghatározott műszaki arányokban (N : C : L : I) és meghatározott üzletági 
szerkezetben (A : B :...: J:...: M) kombinálva működteti: ennek az eredménye 
áru (szolgáltatás), amit 

c) a piacon elad (piaci értékesítés), vagyis vagyonát űjra likviddé teszi. A pénz 
(árbevétel) egy része elvonódik a vállalattól (Elv.), a másik része visszaforga-
tódik a termelési tényezők vásárlására és tartalék képzésére. 

Piaci fázi.s Technológiai fázis Piaci fázis 

.tx 
1.3. ábra 

Vállalati újratermelés 



1.2. Gazdálkodás és vállalkozás 

A három fázis közül egy a termelés területén megy végbe (az ábrán fehér, szögle
tes zárójelszerű alakzattal jelölve) a menedzsment magas fokú (csak az állami törvé
nyek és az érdekvédelmi szervezetekkel kötött megállapodások által korlátozott) 
döntési kompetenciájában. A másik két fázis végbemenetelének színiere a piac, ahol 
a menedzsmentnek igazodnia kell a piaci mechanizmusokhoz, a konkurensek, az el
adók és a vevők magatartásához, valamint a hatósági szabályozókhoz is (az ábrán fe
kete, zárójelszerű alakzattal jelölve). 

1.2. Gazdálkodás és vállalkozás 

1,2.1. A gazdasági tevékenység kettős természete 

A vállalat a technológiai és innovációs lánc általa ellenőrzött szakaszán, jellegét te
kintve kétféleképpen viselkedhet: 

- amennyiben „csak" arra törekszik, hogy technológiai-innovációs és piaci tevé
kenysége zavartalan legyen, pozíciói ne gyengüljenek, jövedelmét ne fenye
gesse veszély, úgy fegyelmezett, elővigyázatos, precíz tevékenységre tör az új
ratermelés valamennyi pontján. Konfliktuskerülő, nem annyira versenyző, 
inkább kooperatív magatartást tanúsít ellátóbázisának vállalataival, a konku
renciával és a vevőkörével szemben egyaránt. Ebben az esetben tehát kerüli a 
kockázatos lépéseket. Ezt nevezzük gazdálkodói magatartásnak. 

- amennyiben műszaki-piaci pozícióinakjav/tóíára, erősítésére tör, s ennek ér
dekében kockázattal járó döntéseket hoz, illetve tevékenységbe kezd akár az 
ellátási (input) piacon, akár a termelésben, akár a kibocsátási (output) piacon, 
úgy a partnerekkel szembeni magatartásában a kompetitív (versenyző) maga
tartás erősödik (még akkor is, ha a menedzsment szubjektíve együttműködő 
magatartású: ez a megélénkült aktivitás természetes következménye). Ezt a 
magatartást nevezzük vállalkozásnak. 

A valóságban a gazdálkodás és a vállalkozás egymást kiegészítő és feltételező 
magatartásformái a menedzsmentnek. Nincs „vegytiszta" gazdálkodás vállalkozás 
(azaz kockázatvállalás) nélkül, sem pedig „vegytiszta" vállalkozás gazdálkodás (azaz 
rendtartás és biztonságkeresés) nélkül. Ez következik bármely tevékenységük alap
vető céljából, a haszon- (profit-) szerzésből, illetve abból, hogy piaci viszonyok kö
zött működnek. A menedzsment a gyakorlatban e két magatartásforma ötvözete. A 
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legcélszerűbb ötvözetre nincs általános szabály: a saját, a szakterület és a piac sajá
tosságaitól, valamint a pillanatnyi piaci és állami szabályozási helyzettől függ. 

A villamosenergia-iparban például, ahol óriási állóeszköztömeggel, általában mono
polhelyzetben, viszonylag jól áttekinthető és prognosztizálható piacra termelnek, általá
ban a gazdálkodói magatartás a jellemző. A vállalkozói jelleg a K-t-F-nél, a beruházások
nál, a profilbővítésnél (pl. benyomulás az alumíniumiparba) is előtérbe kerül. Ezzel 
szemben a komplett berendezéseket forgalmazó exportáló vállalatok, a gyógyszergyárak, 
a kereskedőházak, a divatcikktermelők és -kereskedők, az utazási irodák, a könyvkiadók 
tevékenységének a gazdálkodás csak a biztos hátterét adja, energiájuk zöme az egymásba 
torlódó kockázatvállalásokra fordítódik. 

1.2.2. Gazdálkodás, vállalkozás, menedzsment 

Azt, hogy egy adott vállalat működése inkább biztonságkereső-e vagy kockázatválla
ló, jelentős mértékben befolyásolja a menedzsment összetétele, ettől is függő munka
stílusa, vezetési felfogása is. Egy dinamikus vezetés az erőművet is vállalkozó kép
ződménnyé „varázsolhatja", egy erősen higgadt menedzsment a belvárosi butik 
működésében is túlsúlyra juttathat túlzott szolidságot: persze csak bizonyos határok 
között. E határokon túl a kockázatvállalást már kalandorságnak, a biztonságkeresést 
renyheségnek lehet nevezni, s mindkét esetben gazdasági lehetetlenülés a következ
mény. Ugyanakkora tapasztalt vezetés általában minden esetben kitapintja azt a töb
bé-kevésbé szűk sávot, amely a gazdálkodásAállalkozás optimális ötvözetét adja. 

Az összefüggést az 1.4. ábra szemlélteti. Az abszcissza a biztonságnövelésre fordított 
anyagi és szellemi energia mennyiségét, az ordináta a kockázatnöveléssel járó vállalko
zásokra fordított energiamennyiséget méri. A hiperboloid a forrásállandó, azaz a vállalat 
összes anyagi és szellemi erőforráskorlátja. Ezt kell megosztani a kétféle cél között. A se
matikus ábrázolás az optimumzónát az A és B pont között helyezi el, ami a gyakorlatban 
elég messze is eshet a hiperbola csúcspontjától. E ponttól balra egy nagy kockázatú, de 
még tolerálható magatartás (dinamikus vállalkozói magatartás), jobbra pedig az óvatos, a 
biztonságot erősen preferáló, de még nem abszolutizáló vezetési stílus uralkodik. Az A' 
és B' a tolerálási pontokat jelzi, s ezen túl a kalandor és a renyhe magatartás foglal helyet, 
amelyek mindegyike veszélybe sodorhatja magát a szervezetet is. 

A zónák a strukturális és konjunkturális változásokkal együtt folytonos mozgásban 
vannak. Ez a gondolatmenet a könyv későbbi pontjain magától értetődővé válik. E he
lyütt elég arra hivatkoznom, hogy lényegesen befolyásolja a menedzsmentstílust az, hogy 
a vállalat életének mely szakaszában van, amikor egy nagy termék és/vagy technológiai 
generációváltás zajlik, vagy egy generációváltás utáni időszak, amikor le kell aratni a 
gyümölcsöket, s más stílust követel egy válságból való kitörés, vagy egy konjunktúra
csúcs kihasználása, s ismét mást egy „szelíden csordogáló" üzletmenet vitele. 
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Kockázat nö « 
Vállalkozó jelleg 

Biztonság n<5 = 
Gazdálkodó jelleg 

1.4. ábra 
Optimumkeresés a gazdálkodó és vállalkozó jellegű 

menedzsment között 

1.2.3. A vállalkozás életgörbéje 

A vállalkozás életgörbéje hat mozzanatból áll: 
- prenatális szakasz: az ötlettől a források termelési tényezőkre való elköltéséig, 

a piacon való megjelenésig. Az akció siker-esélye még alacsony, az előkészü
letek szakszerűségének függvényében a szakasz folyamán nő, haszon még 
nincs (a pénz egyelőre egyoldalúan „kifelé megy"!), a lekötött tőke növekedé
sének függvényében kumulálódik elmaradt haszon (kamat -i- vállalkozói nye
reség). 

- perinatális szakasz: megkezdődik a rendszeres kibocsátás, a folyó költségszint 
még magas, ezért folyó haszon nem vagy alig képződik. A piac előre becsült 
módon való reagálása függvényében a siker-esély elkezd érezhetően növeked
ni. Az elmaradt hasznok jóval nagyobbak, mint a folyó bevételekből befolyó 
nyereségek. 

21 



1. A vállalkozás 

befutási szakasz: a „vetélés" és „csecsemőkori halálozás" elmaradása esetén 
ugrásszerűen nő a vállalkozás siker-esélye: ez párhuzamos a haszon növekedé
sével, ami áttöri a „kamatszint-falat", eléri az elvárt haszonszintet', majd meg
haladva azt, elkezdi ontani az extra-hasznot. A költségszint még magas, de a 
kereslet függvényében az ár is magas (= ároldali extrahaszon). A szakasz vé
gét jelzi az, ha az ár-költségviszony megbomlik: az adott, magas költségszint 
mellett tetőzni kezd a haszon (előre jelezve, hogy csökkenni készül!). 
érettség szakasza: a termékfejlesztéstől a prioritást átveszi a gyártásfejlesztés: 
a „primőr" termékből tömegtermék lesz, a „csaknem egyedi" gyártásból tö
megtechnológia, az ár már nem emelkedik (lehet, hogy csökken!), az extra
haszonszint csak költségcsökkentéssel tartható fenn. Amíg ez a nagy technoló
giai átrendeződés nem megy végbe, a vállalkozás siker-esélye romlik („fel
nőttkori halálozás"!). A megújulás sikeres levezénylése átevezteti a vállalko
zást másodvirágzási korszakába: erre jellemző a tömegigényre való alapozás 
és az „önköltségi oldali" extrahaszon. 
a túlérettség szakaszát egyfelől a piac telítődése és/vagy a vállalkozás tárgyát 
képező termék avulása, másfelől az adott vállalkozáshoz kapcsolt innovációs 
kapacitás kimerülése jellemzi, amin ideig-óráig lehet segíteni apróbb-nagyobb 

haszon-fiiggvény 

extra 
elvárt szint 

kamatszint 

0 

veszteség 

q = sikeresély 

biztos siker 

bizonytalanság 
• • t = i d ő 

^ Prognosztikai 
pontok 

1.5. ábra 
A vállalkozás életgörbéje 

Elvárt haszonszintnek nevezem azt a rentabilitási rátát, amely lehetővé teszi az adott válla
lat számára tevékenységének piacvesztés nélküli továbbfolytatását (másképpen: a „dina
mikus szinttartást"). Ez - közép- és hosszú távon - olyan minimum-követelmény, amely, 
ha nem biztosítható, a vállalkozás és gazdálkodás az adott területen értelmét veszti. 
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„ráfejlesztésekkel" („geriátriai kezelés"!), körmönfont piacmegtartási (marke
ting) akciókkal, valamint a termelés áttelepítésével olcsó tényezőkre („gyar
mati tőketranszfer"). Az extrahaszon felmorzsolódik, a vállalkozás siker-esé
lye zuhan. 
a hanyatlás szakasza: az extrahaszon eltűnik, az elvárt haszon is erodál: a si
ker-esély minimális - a vállalkozás (tényleges károkozás nélküli) felszámolá
sának ez a „24-ik órája". 

A vállalkozás haszonhozamán nettó élet-haszon értendő, vagyis a befektetéstől a 
felszámolásig eltelt idő összes nyereségének, valamint a ráfizetéseknek és elmaradt 
hasznoknak a különbsége, deflálva (a) a kockázati tényezővel, {b) a diszkont-ténye
zővel: ekkora haszonkilátás áll szemben az elhatározás pillanatában a vállalkozás 
forrásigényével. Ha a kettő viszonya nem haladja meg lényegesen a bankkamatét -
úgy a vállalkozás értelmetlen. Ha a haszonráta biztosítja az adott szakterületen a di
namikus szinttartást - akkor a vállalkozás eléri a kezdési küszöbértéket. Ha az élet-ha
szon (deflált!) nagy valószínűséggel magasabb ennél, úgy a vállalkozás expanzióképes. 

1.2.4. A vállalkozás születési és életben maradási körülményei -

A gazdálkodás és a vállalkozás a vállalat működtetésének módjai. Ennek a vállalat
nak azonban valamikor meg kellett születnie. Az első vállalakozás mindig a kezdés. 
Ahogy a délszláv közmondás tartja: minden út legnehezebb lépése házunk küszöbé
nek átlépése. 

A vállalkozás megszületésének van egy absztrakt modellje és van számos gya
korlati lehetősége. Az absztrakt modell közismert: főszereplője az ötletdús, ám sze
rény anyagi lehetőségekkel rendelkező fiatalember. 0 az, aki megtakarít, megtakarí
tott pénzecskéjét ügyesen forgatja, summáját hizlalgatja mindaddig, míg az óriási 
vagyonná nem dagad, és hatalmas termelő, kereskedelmi vagy bankvállalkozássá 
nem fejlődik. Ez a tipikus karriertörténet persze egyes esetekben meg is valósulhat 
(olykor meg is valósul!), akárcsak női párhuzama: az írógép mellett robotoló szépség 
avanzsálása vezérigazgatóné asszonnyá. Jegyezzük meg azonban sietve: {a) a mun
kajövedelmek zömmel nem kínálnak lehetőséget akkora megtakarításra, amekkora 
önmagában elegendő az életképes vállalkozások beindításához, {b) azt, hogy egy 
adott összeg egy vállalkozás reményteljes megindításához elegendő-e, vagy sem, sok 
tényező befolyásolja, (c) az induló vállalkozásoknál óriási „elhuUási százalékkal" 
kell számolni mindazon esetekben, amikor a merész vállalkozók nem egy kiéhezett, 
erősen szívásos piaccal találják magukat szemben. Éppen ezért a vállalkozások meg
indulása rendszerint saját és idegen („bérelt") tőkével történik. A vagyon „hizlalása" 
is csak részben köszönhető az eredeti tőke hasznaiból származó felhalmozásnak. Az 
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Új vállalkozás a piacon szabadon kószáló, gyümölcsöző befektetés után kutató tőké
ket is vonz magához, s ebből gyarapodik. 

Az közhelyszámba megy, hogy egy x összeg, amely tökéletesen elegendő egy kis 
családi házakat tervező mérnöki iroda vagy egy trafik létesítéséhez-fenntartásához, 
kevésnek bizonyulna még a portásfülke felépítéséhez is, ha tulajdonosa ragaszkodna 
ahhoz, hogy a kőolaj-finomítás területén fogjon vállalkozásba. A kőolaj-finomítási 
üzletág ugyanis egészen más műszaki és piaci feltételek között működik, mint a terve
zés vagy a dohány-kiskereskedelem. Ahhoz, hogy az olajfinomítás területén működő
képes és rentábilis kapacitást lehessen létrehozni, óriási pénzösszegeket szükséges 
megelőlegezni. Általában ezen befektetés „termőre fordulásának" időigénye is jóval 
hosszabb. Az viszont már kevésbé tudatosodott, hogy ez a vállalkozáskezdési alsó 
határtőke minden vállalkozási ágban állandó mozgásban van, s a mozgás iránya és 
sebessége ugyancsak erősen jellemző magára a szakterületre. 

Vannak olyan területek, amelyek sikeres meghódítása a mai állapotok mellett ala
csony kezdővagyonnal már lehetséges. Ám a szakágazat igen gyors fejlődésben van, s 
ennek következtében számítani kell arra, hogy aki nem képes a gyors felhalmozásra 
és/vagy a szabad tőkék nagymértékű magához vonzására, az nem fogja bírni az iramot (az 
1.6. ábra a) görbéje). Egészen mások a vállalkozáskezdési feltételek az olyan területen, 

Vállalkozás-
kezdéii 

határtóke 

N . . 

Idó 

1.6. ábra 
Vállalkozáskezdési határtőketípusok 
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amelyhez az alacsony (elegendő) induló tőkeszükséglet lassan, mérsékelten növek
szik a jövőben (1.6. ábra h)). Teljesen eltérő vagyoni helyzetű és/vagy tőkepiaci 
goodwillű réteg áramolhat az óriási kezdőtőkét követelő területekre még akkor is, ha 
nem lehet számítani a minimálisan rentábilis befektetés viharos növekedésére (1.6. 
ábra d)). Mindegyiküktől eltérő megítélésű azon ágaké, amelyek a nagyvállalkozási 
„műfaj"-tól a szervezeti-vagyoni decentralizálódás felé mozdulnak el (1.6. ábra e)) 
például - ideiglenesen - azért, mert a munkamegosztási palettáról hiányoznak a kis-
és a középméretű vállalatok, vagy - hosszabb távra - például azért, mert a technoló
giák fejlődése kisebb, mozgékony egységeket helyez előtérbe. 

Az a vállalkozójelölt, aki választott szakterületének határtőkeigényét és annak di
namikáját hibásan méri fel, számoljon azzal, hogy az „elhuUási" statisztikát fogja 
gyarapítani. Van - mondjuk - annyi forrása (saját és megmozgatható idegen), 
amennyivel létesíthetne egy tucatnyi szobás, reggelizőhelyiséges panziót Budapes
ten. A vendéglátóipar palettájáról hiányzik is ez az intim, olcsó, családias szálláslehe
tőség. A szállodaipari induló határtőke tehát meredeken zuhan az ötcsillagos luxus 
hotelvárosoktól e panziók felé. Ha emberünk helyesen méri fel a helyzetet, x nagysá
gú tőkéjét a siker reményében fekteti be. Abban az esetben azonban, ha ezzel a sze
rény összeggel az elektromos mozdonygyártást célozza meg, verseny- és életképtelen 
torzszülöttet tud csak életre segíteni. 

A meglévő-megszerezhető tőke azonban csak az egyik olyan veszély, amely a 
kezdő vállalkozásokra leselkedik. A másik a piaci helyzet és e helyzet jövőbeli alaku
lása. Lehet a piaci eladási lehetőség ma szoros vagy tág, s fejlődhet a zsugorodás vagy 
tágulás irányába. Ezt sem szabad a kezdő vállalkozónak teljesen félreprognosztizálni. 
Hozzáteszem, hogy az optimális (azaz csak vágyálmokban létező) piaci prognózistól 
való eltérést a zsenge vállalkozás annál inkább lesz képes életveszélyes zökkenők 
nélkül átvészelni, minél kevésbé szenved a „méreten kívüliség" kórjában. A két kor
lát tehát egymástól nem függetlenül hat. 

A tőke- és piaci korláton kívül még két tényező befolyásolja a kezdő vállalkozás 
életképességét. Az egyik a gazdaságpolitika általános és konkrét, vagyis az adott vál
lalkozásra vonatkozó segítő, illetve akadályozó jellege. A másik a vállalkozást terve
ző, szervező, megvalósító emberek rátermettsége. A vállalkozás élet- és működőké
pességét végső soron a négy korlát legszorosabbika fogja meghatározni. 

Az 1.7. ábra négy esetet igyekszik szemléltetni. Az a) esetben a vállalkozó ráter
mettségével van a legnagyobb baj. Ennek szerény volta miatt a vállalkozás nem éri el 
azt az érettséget sem, amit egyébként a kevéssé vállalkozásbarátnak ábrázolt gazda
ságpolitika megengedne. A b) esetben a tőkekorlátot sem meríti ki a vállalkozás, s 
máris beleütközik a szűkkeblű szabályozási viszonyokba. A c) esetben a vállalkozó 
azért csikorgatja a fogát, mert a piaci lehetőségekhez képest kevés az összesepreget-
hető anyagi lehetősége. Ezzel szemben a d) esetben a piaci korlátok béklyózzák meg 
a vállalkozási zseni szárnyalását. 
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kibontakozási 

leheiósége 
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a) esel 

1.7. ábra 
A vállalkozás életképességének korlátai 

A vállalkozás életgörbéjét ugyanúgy osztjuk születés előtti, csecsemő-, gyermek-, 
serdülő- és felnőtt-, illetve aggkori szakaszra, mint az élet egyéb megnyilvánulásaiét, 
az „elhullás" tipikus időpontjait is eszerint lokalizálhatjuk. 

„Elvetél" az a vállalkozás, amely lényegében az ötlet és a beindulás közötti, elő
készítő időszakban bizonyul folytathatatlannak. „Csecsemőkori" halálozásról beszé
lünk, ha a vállalkozás akkor bizonyul kibontakoztatásra alkalmatlannak, amikor már 
beindult ugyan, de még nem érte el a „0-szaldót" (feltételezhetően nem is alkalmas ar
ra, hogy elérje, ezért kell abbahagyni). „Gyermekkori" halandóság áldozatává válik a 
vállalkozás abban az esetben, ha a bevételek egy idő múltán meghaladják ugyan a 
költségeket, ám nem lehet arra számítani, hogy egyszerű reprodukciónál többre fussa 
jövedelemtermelő képességéből. A „fiatalkori" vég azokat a vállalkozásokat sújthat
ja agyon, amelyek normál bővített újratermelésre elegendő felhalmozásokat termel
nek ki magukból, ám extranyereségre nem látszanak alkalmasnak. Ezek az előlege
zett tőke megtérülésével könnyen felszámolásra kerülhetnek. Azokat a vállalkozá
sokat, amelyek mindezen „elhullási" veszélyeket elkerülik, már csak két ponton fe
nyegeti a végzet. Virágzásuk közben áldozatul eshetnek valamilyen piaci „baleset
nek" vagy „merényletnek" - tehát a konjunktúra és/vagy a konkurencia támadásai
nak. Amennyiben ez nem következik be, akkor „végkimerülés" vár rájuk, vagyis 
elavulnak, új vállalkozással helyettesítendők, a beléjük fektetett tőke felszabadítan-
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1.8. ábra 
A vállalkozások elhullást és meggyökeresedési időszakai 

dó. Ez egyben a vállalkozás természetes „életgörbéje", s annak arányában tekinthető 
sikeresnek, minél hosszabb szakaszig jutott el ezen apályán. Ha most visszalapozunk 
az 1.4. ábrához, az azóta végiggondoltak alapján némileg más szemmel tekintünk rá. 
Tudjuk, például az „optimum"-sáv - azaz a vállalkozás érdekében elkerülhetetlenül 
vállalandó kockázat növelése a vágyainkban mindig túltengő biztonság rovására - a 
vállalkozás kezdeti szakaszaiban jóval feljebb csúszik az 1.4. ábra forrás-állandó 
vonalán, míg az érett, „legszebb férfikorban lévő" vagy „öregedő" vállalkozásoknál 
ez az optimum szükségszerűen lejjebb halad a biztonságnövelő zóna felé. Az az álla
pot, amit az ábra sematikusan rögzít, valahol ott jelentkezik az 7.5. ábrán, amikor a 
vállalkozás már túlhaladt a „fiatalkori" halálveszély zónán, de még nem érte el teljes 
érettségét. 

1.2.5. A vállalkozás felépítése 

A gazdasági tevékenység - s így ennek mozzanataként a vállalkozás is - „alukól épít
kezik". Az az elemi részecske, amelyből végső soron minden vállalkozás összetevő
dik - az ügylet. Ez olyan szerves cselekvési sort jelent, amelynek végpontja a haszon 
reményében való eladás. A termelő beszerzi a termelési tényezőket, megszervezi a 
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termelést, létrehozza az árut, felhajtja a vevőt, kialkudja az árat, eljuttatja hozzá az el
adott árut és inkasszálja a pénzt. Ez egy ügylet. A kereskedő és a bankár esetében az 
ügylet mozzanatai persze különböznek a termelőétől. A köznyelv e cselekvéssorból 
csak az eladás szakaszát érti ügylet alatt. Ezt a köznyelv megteheti, a közgazdasági 
gondolkodás számára azonban megengedhetetlen ez a leegyszerűsítés, az eladási fá
zisban viselt kockázat nagysága ui. csaknem teljes mértékben az eladási aktust meg
előző cselekvéssor milyenségének függvénye: milyen beruházási, K+F, mUcroszer-
kezeti döntést hoz, milyen termelési programot fogad el, milyen vevőkört épít ki 
magának, hogyan méri fel a piaci lehetőségeket, mennyire eredményesen versenyez a 
vele párhuzamosan futókkal stb. A haszonban kulmináló folyamat csaknem összes 
lényeges tényezői már determinálódtak, amikor a végén az árut de facto a piacra vi
szik. Éppen ez a vállalkozás lényege: az eladási fázis előtt okosan dönteni, hogy aztán 
az eladás maga már csekély rizikót hordozhasson. 

Az ügyletnél jóval bonyolultabb döntési képződmény az, amikor a vállalkozó, 
egy speciális projektre támaszkodva, a kutatási-fejlesztési, beruházási, termelési, sze
mélyzeti, piacfeltárási és elfoglalási (megtartási) lépések összefüggő láncolatát hatá
rozza el. Ezek valóra váltásától jelentős változást remél az egész tevékenység jellegét 
és eredményességét illetően. Szemben azzal, amikor például az Ikarus összehozza a 
termelési tényezőket, legyárt x számú autóbuszt, és azokat eladja valakinek (ami egy 
ügylet), ez a bonyolultabb vállalkozási képlet - nevezzük akciónak - , tegyük fel, arra 
az elhatározásra épül, miszerint az Ikarus kapacitásának 3'%-ával rááll a repülőtéri ki
szolgáló buszok, valamint mozgó ambulanciák és egyéb, szolgáltató nehézjárművek 
gyártására. Ez ugyanis jelentősen módosítani fogja a gyár minden tevékenységét. Az 
előzőektől eltérő fejlesztési, gyártásszervezési és marketing-filozófiára lesz szükség, 
hozzá kell nyúlni a szervezethez, módosítani a személyzeti politikán stb. Az akció 
nyilvánvalóan nagyobb kockázatú vállalkozás, mint az ügylet, nem csak azért, mert 
rendszerint nagyobb a tét összege, hanem azért is, mert a vállalkozó több dimenzió
ban és bonyolultabb összefüggésben találkozik a jövő kifürkészhetetlenségével. 
Amikor - tegyük fel - a fagyialtos kiáll a strandra, és májustól szeptemberig, hétfőtől 
vasárnapig méri standard színű és ízű hógolyóit, kockázatát javarészt az időjárási vi
szonyok szeszélyei határozzák meg. Ennyit nem nehéz ellensúlyoznia némi életta
pasztalattal, üzleti fifikával, no meg a hivatalos meteorológiai előrejelzések kritikus 
figyelésével. A butikos némileg nehezebb helyzetben van: a divat előrejelzése bi
zonytalanabb, mint az időjárásé. Mindketten irigylésre méltó helyzetben vannak 
azonban a már említett Ikarus-akcióhoz képest. Ha egyszer helyesen választották 
meg a működési területet (nyalánk strandolok és hiú nők mindig lesznek szép szám
mal), s nem követték el azt a végzetes hibát, hogy beálltak 101-ediknek a száz méte
ren sorakozó száz fagyialtosláda és butik mögé - kifejezett antitalentumnak kell len
niük ahhoz, hogy csődbe menjenek mindaddig, amíg a rántott leves ki nem szorítja a 
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piacról a fagyit, vagy a vezeklőöv a butikcuccokat. Ezzel szemben egy bonyolult vál
lalati akció versenyt fut az anyagok, beszállítók, licencszolgáltatók áraival, a konku
rens cégek fejlesztési, termelés-szervezési és marketing-erőfeszítéseivel, a felhaszná
ló piac jövedelemhullámzásaival, az állami gazdaságpolitika fordulataival - és így 
tovább. Ez utóbbi esetben az akció piaci megmérettetése a tervezési szakaszhoz ké
pest sok esetben évek múlva történik meg. A sokféle és hosszú időn keresztül változá
soknak kitett tényezőtömeget tehát jól kell prognosztizálnia, mert a legkisebb hiba 
milliószoros károkat okoz ahhoz képest, amit egy bödönnyi megolvadt cukros víz, 
vagy néhány ruháskosámyi Ecseri útra való kacattá vált butLkholmi jelent. Egy új 
gyógyszerkészítmény piacra dobása az adott gyárnak mintegy 80 millió dollárnyi 
K+F kiadást jelent, nem számítva a beruházást és a marketing költségeit, a készít
mény átfutási ideje (az ötlettől a patikáig) mintegy 10 év. 

A kockázatvállalást tehát a következő tényezők határozzák meg: a tét nagysága 
és a körülmények, a döntésben figyelembe veitekhez képesti változásainak valószí
nűsége. Minél nagyobb a tét, annál súlyosabb a kockázat. Minél bizonytalanabb a 
gazdasági-politikai környezet, ugyancsak annál nagyobb a kockázat. Minél érzéke
nyebb a vállalkozás tárgyát képező áru (termék, szolgáltatás) a konjunkturális, illetve 
a szerkezeti változásokra, ez is növeli a kockázatot. Minél hosszabb az akció átfutási 
ideje (életgörbéje), annál nagyobb annak az esélye, hogy az előrejelzések óhatatlanul 
pontatlanok, megbízhatatlanok lesznek, s ez is meredeken növeli a kockázatot. 

1.2.6. Még egyszer a vállalkozás életgörbéjéről 

A továbbiakban az ügyletet kihagyjuk a látókörből: figyelmünket azokra a vállalko
zásokra összpontosítjuk, amelyeknél a menedzsment jelentős döntési játéktér birto
kában vállalja a kockázatot. A vállalkozás - legtöbbször „akció" - sorsa szempontjá
ból jelentős hatású döntések végigkísérik annak teljes életgörbéjét. 

Az ábra hét életgörbeszakaszt különböztet meg. Az első a tervezés-előkészítés 
szakasza, itt az akció tárgya még csak a fejekben van meg, ugyanakkor tetemes K+F, 
beruházási és marketingköltségek merülnek fel. A második az újszülöttkor, amikor a 
fejlesztési és beruházási költségek ugyan leapadnak, a piacra lépésé - nem beszélve 
arról, ha a piacra csak betömi lehet -, a betöréséi viszont kulminálnak, bevétel azon
ban még úgyszólván nincs. A harmadik az életképesség bizonyítási szakasz, amely
ben kiigazító beruházások történnek, az eladási volumen és az árak kimozdulnak a 
lanyhaság állapotából. Beindul az üzlet (vagy nem: akkor az életgörbe „elhervadott, 
még mielőtt kinyílt"). A befutási szakasz „sztár"-tennékké teszi az árut (vagy szol
gáltatást). A rekord árszint tetemes profitot biztosít. Ugyanez a csalhatatlan jele an
nak is, hogy át kell állni tömegtermelésre, mert a következő szakaszban {elterjedés) 
már a nem magas ár, hanem az alacsony (fajlagos) költség lesz a fő rentabilitáshordo-
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Életgörbe- Pre- Peri- Öniga- Itefu- Eltér- Tető- Hányat- w- ^ 
szakaszok natális nalális zolás tás jetlés zés lás 

K-fF 

Beruházás 

Piac-
•szervezés 

Volumen 

Árszint 

M - ^ 
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W/^A 

Kockázati 
kulcspontok, 

prognózis 
szükséglet 

7.9. ábra 
Az akció fő komponenseinek életgörbéi 

zó. Ezéit megindul a második nagy beruházási hullám, és a K-i-F is alkalmassá teszi a ter
méket a tömeggyártásra. A tetőzési szakaszban már folytonos hanyatlásveszéllyel küzd a 
vállalkozó. Ezért jó előre ráfejlesztett az árura, módosítja a technológiát vagy pl. kitelepí
ti a termelést olcsó bérű országba. Az ábra alján feltüntettük a fő döntési pontokat: az 1. 
pontnál kell elhatároznia, hogy felkarol-e egy ötletet vagy sem, a 2. pontnál meg kell ítél
nie, hogy a K-i-F-erőfeszítések iránya, mértéke, sebessége találkozik-e a marketing követ
keztetéseivel, azaz érdemes-e kitartania az ötlet mellett, és beindítania a beruházási gőz
hengert, a 3. pontnál dől el, hogy mekkora üzlet(ág) kerekedik ki az akcióból (eszerint 
tervezi meg a felfutás-elterjedés és életgörbe-hosszabbítás stratégiáját), a 4. pontnál kell 
döntenie a tömegtermelésről, az 5. pontnál pedig arról, hogy érdemes-e rászánni az esz
közöket a „geriátriai" kezelésre, végül a 6. pontnál dönt az elhalasztás menetrendjéről. 

Igen fontos az, hogy az akció életgörbéje - szemben például a termékek piaci 
életgörbéjével - nem homogén: innovációs, beruházási, marketing, termelési és piaci 
életgörbékből tevődik össze, ezek eredőjekéntíoghiAó fel. Az élet sodra által bármely 
ponton kikényszerített döntések ugyanis mindegyik komponens-életgörbére vissza
hatnak. A „ráfejlesztés" például nem kötelező. A menedzsment dönthet úgy is, hogy a 
vehemens keresleti tartományból lassan kikopni kezdő árut egyszerűen a szemétre 
hajítja, s bevezet valami egészen mást, újat, vevőbolondítót. Ám ha már meghozta a 
„geriátriai" műveletre vonatkozó döntését, akkor döntenie kell a beruházások, a piaci 
szervezet munkája, a termelésszervezés, valamint a következő akció(k) felfutási üte
mezése vonatkozásában is, mégpedig úgy, hogy mindezek a döntések összhangban 
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1.2. Gazdálkodás és vállalkozás 

legyenek a „geriátriai" akcióval is és a vállalkozás egészének jövedelemgeneráló ké
pességével is. 

1.2.7. Vállalkozási rendszer (portfolió) 

Ezen a ponton érkezünk el a vállalkozás harmadik fokozatához. A vállalkozás végül 
is egyszerű piaci műveletekbe: adásvételekbe, bérletekbe, kölcsönügyletekbe stb. 
torkollik, élete felszínén az ügyletek egymásba fonódó tömege látszik. Ezek mögött 
azonban akciók húzódnak meg, innováción, tömeggyártáson, piaci manővereken ala
puló komplex elgondolások, ezek végrehajtása. E döntések vagy születnek-élnek-
elhalnak, vagy pedig rutin ügylettömeggé szelídülnek. Ha, mondjuk egy vállalkozó 
feltalálja a nyakkendőt, erre építhet egy szerteágazó akciót: meghódítja a férfidivatot. 
Aztán kiderül, hogy a nyakkendő az öltözködésnek mindennapi, tartós tartozékává 
válik: stabilizálódik a kereslet. A nyakkendőakció ellaposodik, tömeges, ütemes, 
egyhangú nyakkendőgyártássá változik, amelyet csak néha élénkítenek fel apróbb 
drámai pillanatok. A csokomyakkendő például olykor vihart kavar egy pohár vízben, 
a kigombolt ingnyak-i-kasmírsál egy ideig elhódítja a kereslet néhány százalékát -
egyébként minden folydogál a maga medrében. Emellett persze a nyakkendőakción 
nagyra nőtt vállalkozás más területen még indíthat többé-kevésbé sikeres akciókat: 
díszzsebkendő-akciót, csipkekesztyű-akciót, spanyolgallér-akciót stb. Kell is ilyene
ket kezdeni, hiszen a nyakkendő ellaposodott utóéletgörbéje csak igen szerény fajla
gos hasznot biztosít, továbbá az egész profil állandó veszélyben van (például valaki 
kitalálja és elfogadtatja a gallér nélküli inget vagy tartós világdivattá válik a Mao Ce-
tung-féle végiggombolós zubbony). A jelenséget a szakmai nyelvhasználat több lá
bon állásnak nevezi. Praktikumát nem kell részletesen bizonyítanom: a menedzsment 
egyik leghathatósabb fegyveréről van szó az általuk forgatott pénzvagyon egésze 
kockázatának mérséklésére, a bevétel, a haszon szokásos szinten történő stabilizálá
sára. Ezt úgy érik el, hogy minduntalan kisebb-nagyobb kockázatú új vállalkozások
ba fognak. Nem bízzák tehát a sorsukat egyetlen akció (vagy egyfajta akció ismétel
getésének) sikerére, mint ahogyan a közmondásbeli bölcs egér sem bízza sorsát egy 
egérlyukra. A vagyongyümölcsöztetés „szürke hétköznapi" oldalát jelentő rutíngaz-
dálkodás illetve az ebből kijövő monoton ügylettömeg általában az óvatosabb-meré-
szebb vállalkozási akciók biztonsági hátterét adja. Szerencsésebb esetben olyan szo-
üd, nagyjából biztos jövedelemforrást jelent, amely képes finanszírozni bizonyos 
akciók indítását. Szerepe tehát hasonló az autósok által hordott mellényhez, amely üt
közés esetén felfúvódik, így annak energiáját nagyrészt elnyeli. 

A körültekintő vállalkozó azonban ezen túl is igyekszik ügyesen kombinálni a 
hosszú és rövid átfutású akciókat, a kis kockázatúakat és a merészebbeket. Arra is ki-
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terjed a figyelme, hogy a vállalkozásai egymás mellé téve, egy időpillanatban mért 
életgörbe-állapotai szerint harmonikusan illeszkedjenek egymáshoz. Az előkészület
ben lévő, a meggyökerezésért küzdő, a felfutó, a termőre fordult és a hanyatlásba haj
ló akciók {1.10. ábra) lehetőleg kiegészítsék egymást úgy, hogy bármikori kereszt
metszetben mért rentabilitásuk ne legyen alacsonyabb az elvártnál. Az ügyletek 
tömegének és az akcióknak az ilyen rendszerbe szervezett szövevényét nevezem válla
latnak, ami a gazdasági tevékenység - hangsúlyozom: ezen belül a vállalkozás - leg
magasabb mikroökonómiai megszervezödési alakja. Egyben szervezeti-döntési cent
rum is, amely az akciókat és ügyleteket saját mozgásformáiként kezeli. A vállalat 
tehát, amennyiben tevékenysége bonyolultabb az ügyletek mechanikus és tömeges 
ismétlésénél, vagy a láncszerűen ismétlődő egyedi akciók szervezésénél, a kockázat
mérséklési törekvés terméke, s egyben az ésszerű kockázatvállalás kerete. 

Mindezen okok következtében a döntésszükségletek (kényszerek) végeláthatat-
la:i sora döngeti a vállalati menedzsment ajtaját. Az egyes döntések közvetlenül befo
lyásolják az érintett akciók sorsát, ugyanakkor mindegyikük két ponton is befolyásol
ja az egész vállalati rendszer jövőbeli pozícióját. Egyrészt - lévén a vállalatnak 
egységes anyagi forrásmennyisége - minden tőke, amely így / akcióra fordítódik, 
óhatatlanul elvonódik az összes többi akciótól. Amennyiben ez az i akció megbukik, 
a 7, k, l, m akciók pedig sikeresnek bizonyulnak, a vállalat vesztesége nem csak az, 
amit az / akción de facto veszített, hanem az az elmaradt haszon is, amelyet az i'-re for
dított tőke a többi akcióra fordítva hozott volna. A másik pont is nehezen mérhető, de 
ugyancsak érzékelhető. A sikertelen akció óhatatlanul vergődést von magával. A vál
lalat „fut a pénze után", mentőakciókba fog. Mindez pénzt, energiát is leköt, de egy
ben idegessé, kapkodóvá teszi a vállalkozót, ront a stílusán. A veszteséges akcióknak 
tehát egy bizonyos sodró hatása is van. Vagyis minden akciót érintő minden fonto-
sabb döntés egyben a vállalat egészének működését, sikerét befolyásoló tényező is. 

''elvárt • / 

Ráfizetés 

1.10. ábra 
Vállalati kockázatmérséklés vállalkozási rendszer segítségével 
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1.3. A vállalat nemzetgazdasági erőterei 

Ezért nevezhetjük a vállalatot többdimenziós vállalkozási rendszemek, míg az akció 
egydimenziós vállalkozási láncolatként jelenik meg. 

A vállalat tehát sorba- és párhuzamosan kapcsolt vállalkozási akciók szövevénye 
= komplex vállalkozás. E vállalkozások kezdeti és végpontja eltér egymástól, élet
görbe-hosszuk és meredekségük (élet-hasznuk) sem egyforma, sokszor a szakterüle
teik is merőben különbözőek. Egy adott vállalat (= egyazon tőkéből táplálkozó, egy
azon döntési körbe tartozó) ÖÍ/OÍÍ („tervezési", előregondolkodasi) időszakban folyó 
vállalkozási akcióinak összességét (rendszerét) vállalkozási portfoliónak nevezzük. 

Mielőtt bosszúsan legyintene, mondván, hogy az itt leírtak magától értetődő dol
gok rendszerelméleti „kényszerzubbonyba" húzását jelentik, kérem az Olvasót, gon
dolkozzék el a következő, valamennyiünk életében végigkísérhető jelenségeken: 

a) Azok a vállalati képletek, amelyek akár a szürke rutin ügylettömeg vitelére -
természetesen az egyoldalú profilalakításról van szó - szakosodtak, akár egy szűk te
rületen próbáltak egymást stafétaként váltó vállalkozásokból megélni, mindenféle 
piaci hatás kihívásaival szemben védtelenekké váltak. A rutingazdálkodók képtele
nek voltak reagálni a keresletváltozásokra és - főként - az innovációk keltette gene
rációváltásokra. Az egy vonalban vállalkozók pedig a konjunktúrahullámzásokat 
szenvedték meg az átlagosnál nagyobb mértékben. A piac tehát nem látszik jóvá
hagyni sem azt a felfogást, miszerint a vállalat nem egyéb, mint egy önelszámoló 
technológia, sem azt, hogy a vállalat nem egyéb, mint egy .szakember-team, amely 
úgy kínálja szolgáltatásait a piacnak, mint annak idején Michelangelo Gyula pápának. 

h) Ahhoz, hogy egy menedzsment az emberileg lehető legnagyobb biztonsággal 
gyümölcsöztessen egy pénzvagyont, legalább egy meghatározott szakmai körön be
lül több lábon kell állnia. Józan ösztönét követi tehát az Ikarus-gyár, ha úgy tesz, aho
gyan már kifejtettem, azaz az általa uralt műszaki-gazdasági kultúrán belül szélesíti, 
több lábra állítja vállalkozási tevékenységét.' 

c) Még merészebb kombináció az, amikor a menedzsment kilép az adott műsz.aki 
kultúra keretei közül, figyelmét kizárólag a kezére hízott vagyon gyümölcsöztetésére 
összpontosítja. A vállalkozási profil gazdagodása - összébb húzódása, strukturálódá
sa - ez esetben nélkülözi a műszaki-szakmai rendező elvet. Energetikai gépgyártás 
lép frigyre szállodaiparral és könyvkiadással, kozmetikumgyártás a bérvadásztatás
sal, fotószolgáltatás az üvegcsiszolással, az eredeti szakmai menedzsment a leány
vállalati szintre koncentrálódik, maga a pénzcsoport a tőkét áramoltatja innen oda, 
onnan amoda. 

Amíg az állam játssza a kockázatpuffer szerepét, vagyis elnyeli az Ikarus vállalkozásainak vesztesé
geit és zsebre teszi extrahasznait, addig felülkerekedhet a vállalatszervezésben a tiszta profil preferá
lása, mindenekelőtt a tömegtermelés nyomán keletkező skálahozadék növelésének reményében. 
Amint a vállalat önállóvá válik, azonnal szabad kezet kell kapnia a vállalkozási profiljának kialakítá
sa területén. Az 1968-as reform egyik rendszerbe épített negatív visszacsatolási forrása éppen az volt, 
hogy a direktív tervezés során kialakított vállalati profilokra építette az önállóságukat. 
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1.3. A vállalat nemzetgazdasági erőterei 

A vállalat a gazdasági viszonyokban - mintegy mágneses térben -„lebegve" helyez
kedik el. 

a) Az első dimenzió a horizontális (piaci) függések rendszere, erőtere. A vállalat 
piaci kapcsolatban áll szállítóival (input oldali horizontális függés), vásárlói
val (output oldali horizontális függés), s végül piaci versenykapcsolatban áll 
konkurenseivel (parallel jellegű horizontális függés). E dimenzió közös voná
sa, hogy a függés horizontális: vagyis a viszony partneri (és nem alávetettségi, 
amelyet azonban a gazdasági erőviszonyok motiválnak), s a függést/Jí'ací kap
csolatok közvetítik (vagyis anyagi érdek alapon állnak). 

b) A második dimenzió a vertikális (hierarchikus) függések rendszere: a vállalat 
tevékenységét a helyi és országos hatóságok befolyásolják közvetlen hatalmi 
eszközökkel (direkt irányítás) vagy normatív pénzügyi szabályozókkal (indi
rekt szabályozás). E dimenziókra jellemző, hogy a kapcsolat a vezető-vezetett, 
utasító (kikényszerítő) és végrehajtó (alkalmazkodó) viszonya, vagyis verti
kális jellegű, és jogi (hatalmi) eszközökkel való ráhatást jelent még akkor is, ha 
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1.11. ábra 
A vállalat társadalmi-gazdasági térdimenziója 
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1.4. A tőke 

a ráhatás módszere par excellence a piaci mechanizmusokat felhasználó vagy 
azokat eltérítő hatásokon keresztül valósul meg. 

c) A harmadik dimenzió a vállalat azon komplex társadalmi közegének hatása, 
amely a döntéseit eltérítheti, mind a „meztelen" gazdasági érdekektől, mind a 
jogi premisszákban megfogalmazott hatósági elvárásoktól. Ezt -jobb híján -
politikai-morális erőtérnek nevezem. 

Primitív példa: a vállalat, ha nem tekint egyebet puszta piaci (profit-) érdekeinél, 
olyan beruházást is végrehajt, amelynek során elbocsát 5000 embert. Ám nem teszi, 
mert - mondjuk - az állam, egy adott kvótán felül büntetőadót ró ki a munkahelyki
váltó beruházásokra. Ezen az alapon már csak 500 embert bocsátana el, mérlegelve a 
gazdasági racionalizálás hozama és a büntetőadó viszonyát. Ám ezt sem teszi, mert 
az adott körzetben ez is erősen növelné a foglalkoztatási és megélhetési gondokat, s 
az elbocsátások rontanák a vállalat „imázs"-át. Ezért a modernizálást összeköti új 
munkahelyteremtő fejlesztéssel, természetesen, ha a felmért piaci kereslet ezt meg
alapozza. 

A példa arra is rávilágít, hogy a három dimenzió egymástól nem független: mind
egyikük hat mindegyikükre. Együttesen a vállalati működés komplex gazdasági-tár
sadalmi közegét alkotják. 

1.4. A tőke 

1.4.1. A vállalat kettős célú működése 

A gazdasági tevékenység kétarcú; 
- célja a vagyon aktivizálása, azaz tőkeként való felhasználása általi haszonszer

zés. Piacgazdaságban a haszon (a profit) a vállalat működésének értelme. Bármilyen 
hasznos legyen is a vállalat tevékenysége a társadalom szélesebb értelemben vett cél
jai szempontjából, ha ez a társadalmi haszon nincs „átkódolva" a vállalati nyereség 
nyelvére, a tevékenység a vállalat számára értelmetlen. Fordítva is igaz: amennyiben 
a társadalom - a piaci játékszabályokon keresztül vagy más egyéb módon (például ál
lami dotációval) - megfizet a vállalat számára egy, a társadalom egésze számára fö
lösleges vagy egyenesen káros tevékenységet, a vállalat ezt hasznosként érzékeli és 
elvégzi. 

Példa: a kenyérgabona, a hús termelésénél nehéz társadalmilag hasznosabbat ta
lálni. Mégis, ha az árak - a piac tökéletlen működése, akár kínálati túlsúly, akár az ál-
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lam szociálpolitikai megfontolásai miatt - túl alacsonyra vannak szabva, azaz a gabona-
és hústermelés a vállalatok számára nem hoz hasznot, azok beszüntetik a búza, a kukorica 
termelését, az állattartást, s berendezkednek máktermesztésre, mert annak gubójáért a ká
bítószer-kereskedelem igen nagy pénzeket ad. A termelők ugyan tudják, hogy ártalmas 
dolgokkal foglalkoznak, mégis megteszik, mivel a piac törvényei ilyen ingereket közvetí
tenek. 

- E célját úgy éri el, hogy a rendelkezésre álló anyagi forrásokat (vagyont) terme
lési tényezők vásárlására fordítja, ezeket célszerű mennyiségben és arányokban szer
vezetten működteti, ami által apiacon eladható (azaz a kereslet által hasznosnak ítélt) 
árukat és/vagy szolgáltatásokat hoz létre. 

A folyamat minden mozzanata egyformán fontos. Ahhoz, hogy a vállalkozó a ter
melési tényezőket a megfelelő mennyiségben és összetételben egymással összehoz
za, mindenekelőtt pénzforrással kell rendelkeznie. A termelési tényezők ugyanis 
áruk: a piacon kaphatók pénzért. Rendes körülmények között másképpen nem lehet 
hozzájuk jutni. A megvásárolt tényezőket a termelőfolyamatban egymással össze kell 
hozni, különben a természet nyers tárgyaiból (N), technika (C), munkaerő (L) és mű
szaki, gazdasági információk (I) nélkül nem lehetne végfelhasználásra (azaz vagy fo
gyasztásra vagy beruházásra) alkalmas termékeket faragni. Az összefüggés bármely 
kombinációban igaz: 

- a puszta technika (C) hozzáértő ember (L), információ (I) és anyag/energia (N) 
nélkül - ócskavas; 

- az ember (L) - legyen bár mégoly munkára kész, művelt, képzett, technika (C), 
anyag/energia (N) és információk (I) nélkül - munkanélküli; 

- az információ a termelés többi tényezőjétől (N, C, L) elszakítva -pletyka. 

Végül ebből a bonyolult folyamatból nem akármilyen árunak kell kijönnie, ha
nem olyannak, amelyre fizetőképes kereslet van. Ez két, egyenként is sorsdöntő 
megszorítást foglal magában: 

a) Nincs értelme az árutermelésnek, ha van ugyan fogyasztójelölt, de annak nincs 
fizetőképessége: nem rendelkezik pénzzel. 
(A piacgazdaság kegyetlen igazsága: a harmadik világ éhező százmillióinak egy józan 

vállalat nem termel se lisztet, se húskonzervet, se hántolt rizst. Amikor ugyanis el akarják 
adni nekik, kiderül, hogy nem tudják megvenni. Ingyen egy vállalat nem tud termelni, hi
szen neki költségei vannak. A jótékonykodást is meg kell valakinek fizetnie: az államnak, 
az ENSZ-nek, a Nemzetközi Vöröskeresztnek, egyik vagy másik ország polgárainak 
stb.). 

b) Akkor sincs értelme a termelésnek, ha a potenciális fogyasztóknak tele van 
ugyan a bugyellárisuk pénzzel, de nem akarják elkölteni (tartalékolnak), vagy 
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nem arra akarják költeni, amit a vállalat megtermelt (a kereslet más cikkre irá
nyul). 

Ellenkező esetben a vállalat - legyen az termelő vagy kereskedő - elszámította 
magát, illetve közben a piac vett nem várt fordulatot, ami egyenlő az első esettel. 

Az első tipikus menedzseri baklövés a rossz ütemezés: „mire elkészült az óriási 
kormosüveg-szállítmány — vége lett a napfogyatkozásnak ". A második a piacismeret 
hiánya, ami sokszor megmosolyogni való baklövéseket eredményez (például, amikor 
az araboknak szóló idegenforgalmi reklámokon szalámi, sonka, hurka és mindenfajta 
finom szeszes ital kelleti magát, vagy amikor a gyógyszergyár az aggok házában 
próbálna eladni fogamzásgátló tablettákat). 

A második a legtökéletesebb és leggondosabb menedzsmenttel is megeshet. Be
rendezkedik - mondjuk - háztartási gépek eladására egy „virgonc" konjunktúra ide
jén, s a nagy szériát „derékba kapja" a recesszió: általános életszínvonal-csökkenés 
és milliós munkanélküliség, amikor családok örülnek, ha paprikás krumplira telik, 
nemhogy a mosógépüket vagy a kenyérpin'tójukat cseréljék. Vagy: évtizedek alatt 
megszokta, hogy termelésének 20-50-80%-át hosszú lejáratú kormányközi egyez
mények alapján a KGST-piacra szállítja, s a KGST az egyik évről a másikra össze
omlik. A volt tagországok kevesebbet vesznek, mint annak előtte, mást keresnek (pél
dául élelmiszert), vagy máshol költik el a pénzüket (például Nyugat-Európában). 

Az ideális helyzet az volna, ha a vállalat a termelési tényezőket a műszaki opti
mum figyelembevételével tudná méretezni és strukturálni: ez hozhatná ugyanis a leg
nagyobb termelékenységet, s elvileg a legnagyobb hasznot. Ez azonban úgyszólván 
meg sem közelíthető a fenti korlátozó feltételek miatt (amelyeket ha kikapcsolunk -
azaz nem piacgaz- daságra térünk át - , azonnal helyettesítenek más hatásfokrontó té
nyezők: a felelőtlenség, a lassú döntéshozatal és késedelmes végrehajtás stb.). Az 
emberiség mindmáig megoldatlan problémája a termelési tényezők elméletileg opti
mális méretezésének és kombinációjának kérdése. 

A fejezet élén a haszonelvárást egyértelmííen a tőkevagyon megmozdulási-míl-
ködésbe lépési kritériumaként jelöltem meg. Ez általános és vê .vo okként maradék
talanul igaz is. A profitelv a piacgazdaság egyik alapelve. Ugyanakkor, mint minden 
nagy igazságra, erre az elvre is érvényes az érvényesülés közvetettségének, a megva
lósulás tértől és időtől való erős függésének megszorítása. Mit is kell ezen értenünk? 

Mindenekelőtt azt, hogy a vállalkozó, illetve menedzser- ha hivatása magaslatán 
áll - a hasznot nem egyszerűen az éppen esedékes ügylet vagy az éppen futó akció 
(projekt), esetleg a vállalkozási rendszer egészének jövő havi vagy ez évi, tehát rövid 
távú aspektusában értékeli, hanem átfogóan és hosszú távon. Természetesen ez nem 
jelenti a rövid távú közelítés eliminálását vagy fölöslegessegét, vagy azt, hogy az 
„igazi" vállalkozó nem törekedne a pillanatnyi „örömök" kihasználására. Annál is in
kább, mert a hosszú távon elvárt átlagos hozam (profit) a napi piaci akciókból is 
összetevődik. 
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A két szemléleti mód ütközései naponta eredményeznek drámai konfliktusokat. Hogy 
mást ne említsek, a beszerzési árak emelkedésének áthárítása a vásárló partnerekre a 
„nyers profitérdekeltségű" üzletemberekben az események megelőzésének vagy leg
alábbis azonnali követésének reflexét mozgatja meg, míg a távolabb látókban és gondol
kodókban a fokozatos vagy éppen részleges átvezetés terve hajlamos megfogalmazódni a 
partneri kör stabilizálása, szélesítése, az eladások esetleges növelése reményében. A vég
ső döntés természetesen nagymértékben függ sa adott piaci helyzettől. Egy beruházási 
program célszerű variánsának kiválasztásakor az, aki atechnológiaigényesebb megoldás 
megvalósítása felé hajlik, mindenekelőtt azokra a bizonytalanságokra gondol, amelyek 
az elevenmunka széles körű alkalmazásából adódhatnak (minőség, sztrájkok, bérszínvo
nal stb.) Inkább vállalja ezért a nagy megelőlegezés anyagi többletterheit. Aki viszont a 
munkaigényesebb megoldást hajlamos választani, az inkább tart attól, hogy túlkölteke
zik, a vállalat likviditása meggyengül, a közeljövőben bekövetkezhető üzleti-konjunktu
rális huppanok áthidalása nehezebb lesz, és ez ássa alá a vállalkozás prosperitását. A 
munkaerő problémáival majd csak megbirkózik. Mindkettő a maga módján teljesen logi
kusan, helyesen gondolkodik, hogy melyiküket igazolják később az események, azt leg
feljebb sejteni lehet, vagy még azt sem. A menedzsment természetesen akkor jár el szak
szerűen (célszerűen), amennyiben minden számba vehető tényezőt mérlegel. 

A példabeszéd csak azt hivatott illusztrálni, hogy minden üzleti esetnek vagy leg
alábbis majdnem mindegyiknek van olyan alternatív megoldása is, amelyben a köz
vetlen profitérdek háttérbe vonul egy átfogóbb és távolibb érdek mögé. Szélesebb és 
hosszabb távú értelemben ez is a hasznot irányozza elő. Ez a „másik" megoldás sem 
altruista, netán mazochista gondolati hátterű, hanem gazdasági érdekekre épül fel -
mégsem lehet a szó eredeti értelmében abszolút „profitcentrikus" motivációjúnak te
kinteni. A fejlett országok vállalatai például óriási engedményeket tesznek - mégpe
dig tömegesen - a pillanatnyi profitérdekeik ellenében a helyhatósági és állami elvá
rásoknak. Ezzel egyszerűen távolabbi jövőjüket építgetik. Hiszen az állami intéz
mények vagy politikai hatalmi centrumok millió módon „tehetnek keresztbe", vagy 
nyúlhatnak a hóna alá egy mégoly izmos ipari birodalomnak is. Továbbá, a politika 
által egyáltalán nem befolyásolt szférában is számtalan esetben áll a menedzsment di
lemma elé: a mai nagyobb hasznot preferálja-e, vagy a holnapi nagyobb (esetleg csak 
biztosabb) hasznot, az üzleti pozíciók stabilitását? Nem lehet egyértelműen megmon
dani, mikor dönt helyesen: esete válogatja. A tapasztalt üzletember (menedzsment) 
azonban hajlamos amellett tömi lándzsát, hogy a közvetlen, rövid távú profitérdek 
nem abszolút, nem is feltétlenül determináns komponense a vállalkozás érdekeltségi 
rendszerének. Ebben mindenképpen szerepe van a vagyongyarapodási, az üzletpozí-
ció-erősítési („marketingstratégia"), a vállalat belső viszonyait stabilizáló (szakszer
vezeti, az alkotó személyzet önmegvalósításával összefüggő stb.) szempontoknak, 
valamint a helyi és központi hatalmi szervek által képviselt, valamiféle „ magasabb 
rendű" érdekként kezelt „elvárásoknak". 
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Általános az a felfogás - legalábbis Európa fejlettebb országaiban és Japánban -, 
hogy ez az a pont, ahol az önérdekre épülő piacgazdálkodás szintetizálható a magas 
fokon kulturált, modern társadalommal. Amikor a rendszerváltások nyomán Közép-
és Kelet-Európában kibontakozó nyers, brutális, rövid távú beállítottságú anyagiha
szon-érdekérvényesítést észlelik, nem a népesség évtizedek óta lefojtott vállalkozói 
szellemének vulkánszerű kitörésére asszociálnak, hanem azt a (nehezen cáfolható) 
tényt szögezik le, miszerint az a térség még nem ért el a magas kultúrájú, modem tár
sadalom szintjére - és ennek tudatában prognosztizálják a várható gazdasági teljesít
ményt is. Kár volna tehát a magyar vállalkozói és menedzsertársadalomnak belelo
valnia magát az „elvadult nyers kapitalizmus" üzleti reflexeinek kialakításába. A 
világ fejlett centrumai e fejlődési fázist már régen maguk mögött hagyták. 

1.4.2. Saját tőke és „bérelt" tőke 

A mindennapi szóhasználatban azt a pénzbeli vagyont nevezzük tőkének, amely al
kalmas arra (főként összegének nagyságánál fogva), hogy gazdaságos vállalkozásba 
lehessen vele fogni, azaz vagy termelési tényezőkbe fektetni (ipari, mezőgazdasági, 
építési, szállítási, szolgáltatási vállalkozást hozni létre), vagy árukészletbe kereske
dés céljából, vagy kölcsönök közvetítésébe (bank). De tőke maga a létesítmény is, 
amelynek a működtetésével a tőkevagyon képes növekedni, megsokszorozni (vagyis 
a termelőüzem, a raktár, az üzlethálózat, a szálloda stb.). 

A pénz a tőke likvid, azaz bármilyen vásárlás céljára korlátlanul felhasználható 
megjelenési fomiája. Ebben a „halmazállapotában" azonban nem hoz hasznot, a ka
mat csak látszólag tiszta pénzszaporulat. A bank csak úgy tud kamatot fizetni a beté
tek után, ha továbbadja - közvetíti - a pénzt ipari, kereskedelmi, mezőgazdasági, ide
genforgalmi stb. célokra, s ennek fejében részesedik ezek használatából, amit aztán 
megoszt a betétessel. Valós jövedelem csak a működőtöké befektetése nyomán kelet
kezik: vagyis akkor, ha a termelési tényezők tőke katalizálta összehozása révén az em
beri tudás, szorgalom és tehetség javakat és szolgáltatásokat hoz létre. 

A vállalkozások nagy része - mint már említettem - nemcsak saját tőkét használ. 
Kevés személy (ember, család) rendelkezik akkora felhalmozott (megtakarított 
és/vagy örökölt) vagyonnal, amekkora nemhogy egy korszerű technológiával műkö
dő, saját kutató-fejlesztő (K+F) kapacitással rendelkező, minőségi munkaerőt és ma
gas képzettségű menedzsmentet alkalmazó vállalkozás létrehozásához, de még egy 
néhány személyt foglalkoztató kisüzem létesítéséhez is elegendő volna. 

Amennyiben a kiegészítő tőkére csak ideiglenesen van szükség, a vállalkozó a 
bankhoz fordul, azaz hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, vagy váltót ír alá. Ez le
het rövid, közép- és hosszú lejáratú, vagyis a visszafizetés történhet 1 éven belül, 1-3 
év alatt, de elhúzódhat 10-15 évig is attól függően, hogy milyen célra kell a 
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tőkekiegészítés. Ha például likviditási zavar van a vállalatnál (ami sokféle okra vezet
hető vissza), és problémát jelent a bérfizetés vagy a legutóbbi anyagszállítmány, fu
vardíj, villanyszámla stb. kifizetése, erre néhány hetes „futamidejű" hitelt szoktak 
igénybe venni, vagy kényszerhelyzetben váltót aláírni. Egy új szénmező feltárására 
vagy atomerőművi blokk felépítésére felvett hitel futamideje elérheti a másfél-két év
tizedet is. A hitel „ ára " a kamat, ami nem más, mint osztozás annak a tőkének a hoza
mán (hasznán), amelyet a vállalat kölcsönbe kapott. Elvileg a kamat mértéke a zéró 
és a teljes haszon között ingadozhat. Valójában a vállalatnak legtöbbször nem éri meg 
olyan hitelt igénybe venni, amely után a nála maradó nyereség kevés ahhoz, hogy fe
dezze (a) a tőke befektetésével és gyümölcsöztetésével járó menedzseri munka bérét; 
(b) az üzleti kockázattal arányos hasznot. (Természetesen kényszerhelyzetekben, 
csőd elkerülése, válságból való kilábalás vagy éppen jelentős piaci térnyerés, új vevő
kör megszerzése esetén más a megítélés.) A vállalkozásba hitel fonnájában bevont 
idegen tőke mozgása tehát a következő: 

- a tőkét rendszeresen törleszteni kell, vagyis bizonyos (szerződésben rögzített) 
határidők bekövetkeztekor vissza kell fizetni a kölcsönadónak (egy összegben 
vagy részletekben). Ezáltal az addicionális tőke kivonódik a vállalkozásból, 
amelyre az árbevétel nyújt fedezetet; 

- a kölcsönt igénybe vevőnél maradó, azaz neki hasznot hajtó tőkéért rendszere
sen kamatot kell fizetni, amely a haszon (a profit) egy, a hitel felvételekor kial
kudott (vagy törvényileg szabályozott) hányada, bár nem a haszon százaléká
ban van megállapítva, hanem a kölcsönvett összeg százalékában. Jó befektetés 
esetén ez a fix összeg a haszon elenyésző része lehet, kevésbé sikeres befekte
tés esetén a teljes hasznot is elviheti, sőt a vállalkozás saját tőkéjének hasznába 
is „beleharaphat". 

Önmagában nézve ezért a hitelfelvét nem látszik jó üzletnek. Két tényezővel 
azonban számolni kell: {a) azzal, hogy a vállalat saját tőkéje nem elegendő a szóban 
forgó vállalkozás (például egy nagy megrendelés vagy elkerülhetetlen modernizáció 
vagy piachódítási akció) finanszírozásához, s a menedzsment nem szánja rá magát a 
hitelfelvételre, akkor „ugrik az üzlet". Ennek jelentős lehet a pillanatnyi kára (elmara
dó nyereség) is, de lehet stratégiai következménye is (lemaradás a versenyben, kima
radás a piacról stb.); (b) a kölcsönvett pénz utáni nyereség csak a kölcsönösszegre ve
títve látszik soványnak. Amennyiben nem felejtjük el, hogy ezt a relatíve szerény 
hasznot olyan tőke után élvezzük, amely nem is a mienk, másképp ítéljük meg a hitel
ügyletet. 
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Példa: a vállalatnak van 1 millió $-ja, amely átlagban 15% hasznot szokott hozni. 
Egy közbejött üzleti lehetőség 100 ezer $-os tőketöbblet-befektetést kíván. Ehhez a 
vállalatnak csak 50 ezer $ áll likvid állapotban mint megtakarítás a rendelkezésére, a 
másik 50 ezer $-t (bank-) hitel formájában kell felvennie. Két eset lehetséges; 

1. a többletbefektetésnek extramagas haszna van, mondjuk 30%, azaz 30 ezer $, 
miközben a kamat csak 10%, vagyis 10 ezer $. Marad tehát 20% nyereség, ami még 
magasabb is a megszokottnál. 

2. A többletbefektetésből nem préselhető ki több, mint a „sokévi átlag", azaz 15 
ezer $. Ebből 7500 $ a vállalat saját többlettőkéjének a haszna, a másik 7500-böl 
5000-et (10%) át kell engednie a banknak. így a befektetőnek marad (pusztán munka 
és kockázat után!) 2500 $ többletnyeresége. A „végső" elszámolás tehát a következő: 

1 millió „eredeti tőke" haszna 150 000 (15%) 
50 ezer saját többlettőke haszna 7 500 (15%) 
50 ezer kölcsöntőke vállalati 
Haszonrészesedése 2 500 
1,05 millió saját tőke után 
összes nyereség 160 000 (15,33%) 

A vállalat jól járt, hiszen a profitrátája - ha kismértékben is - nőtt. Persze, ha a ka
matláb nem í 0, hanem 14%, azaz a bank a 7500 haszonból 7000-et visz el, a maradék 
500-ért már nem biztos, hogy érdemes a menedzsmentnek dolgoznia és (az egész 50 
ezer $-t) kockáztatnia. Természetesen előfordulhat, hogy (a) stratégiai okok miatt ez 
is megéri; (/?) a vállalat úgy meg van szorulva pénzügyileg, hogy nincs más választá
sa: vagy drága kölcsön, vagy válságállapot. Ilyen szorult helyzetben a vállalat még a 
teljes rentabilitását meghaladó kamatú („uzsora"-) kölcsönt is hajlandó felvenni. 

Ha a vállalkozás (vállalat) tartós és jelentős bővítéséről van szó, érdemesebb nem 
a bankokhoz fordulni ideiglenes tőkekiegészítésért, hanem a tőkepiachoz és véglege
sen a vállalkozáshoz vonzani a többletvagyont. Úgy is lehet fogalmazni, hogy ebben 
az esetben a vállalkozás tulajdontársakat keres, azaz alaptőkét emel, például rész
vénykibocsátás révén. Ennek az üzleti gyakorlat számtalan formáját ismeri: e helyütt 
csak három alaptípust említek: 

1. A társbefektető teljes vagyonával felel az üzletmenet eredményességéért. 
Ha tehát az említett 1 millió $-os tőkéhez X. Y. 100 000 $-ral társul, és a vállalko

zás csődbe megy, tartozásuk 9,1 %-áért a „hozzácsapódó" fél akkor is felel, ha annak 
kifizetése végett a párnát is kihúzzák a feje alól. 

2. A társtulajdonosok csak az üzletbe befektetett pénzösszeg erejéig felelnek a 
cég tartozásáért (ez a korlátozott felelősségű társaság, kft.). Ebben az esetben a 
„hozzácsapódó" elveszítheti a 100 ezer $-t, de megmarad minden más jószága, 
így a párnája is. 
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3. A befektető tulajdonjoga közvetett és „anonim". A vállalat 100 000 $ értékben 
részvényeket bocsát ki, amelyeket meg lehet vásárolni (lényegében úgy, mint 
bánnely más árucikket). A részvény eszmeileg]e\Qnt tulajdon- (azaz: rendelke
zési) jogot. Annak a számára, aki megvásárolt, valójában jövedelemszerzési 
jog. A részvény utáni jövedelmet osztaléknak nevezzük. 

Ha a vállalat rosszul működik, kevés osztalékot tud fizetni, a részvénytulajdono
sok igyekeznek eladni a részvényüket. Ebben az esetben a piacon az adott vállalat 
részvényeiből túlkínálat lép fel, a részvények tőzsdei ára (árfolyama) esik, mindad
dig, anug a sovány osztalék a csökkent árhoz mérve nem éri el a részvénytulajdono
sok által elvárt (az adott kamatrátához igazodó) osztalékszázalékot. Hajói működik a 
vállalat, úgy több osztalékot fizet, s a részvényért többet is adnak a piacon a névérté
kénél. Az árfolyam mindaddig emelkedni fog, amíg a tényleges vételárhoz viszonyí
tott osztalék nem süllyed az elvárt ráta közelébe. 

Példa: az elvárt osztalékráta 9%, azaz egy 10 000 $-os részvény után az éves osztalék 
900 $. Ha egy vállalat csak 7%-os osztalékot tud magából „kiizzadni" (különben nem ma
rad modernizációra, terjeszkedésre stb.), a tőzsdén sok részvényét el akarják adni a tulaj
donosok. A 10 000 $-os névértékű részvények árfolyamára valahol a 7700-7800 $ között 
fog megállni, mivel ennek az összegnek a 9%-a a 700 $. Abban az esetben viszont, ha a 
vállalat 11%-os osztalékot fizet, azaz egy részvény után évente 1100 $-t, a piacon a 10 
000 $ névértékű részvényért 12 200-12 300 $ közötti árat is megadnak, mivel ennek az 
összegnek a 9%-a az 1100 $. 

Ha a vállalat csődbe megy, az a figyelmetlen részvénytulajdonos, aki idejekorán nem 
szabadult meg (némi veszteség árán) tulajdonosi mivoltától, szemétbe dobhatja részvé
nyeit, bármekkora összeg is van rájuk nyomtatva. (Az ő pániáját azonban nem árverezik 
el!) 

1.5. A termelési tényezők rendszerbe szervezése 

Akár csak saját tőkével, akár idegennel kiegészítve fog is bele a vállalkozásba a me
nedzsment, a piaci információkra alapozva el kell kezdenie kalkulálni a vásárolandó 
és a már megvásárolt termelési tényezőkkel. A kalkuláció kettős jellegű: 

a) Mekkora az adott tényező jövedelemtermelő képessége (hozama)? 
b) Mibe kerül az adott tényező (mekkora az ára)? 
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1.5.1. Természet 

Természeten (N) ebben az esetben a szükséges munkatárgyakat értjük. Jövedelemte
remtő képességük függ a kitermelés természeti körülményeitől (például a lelőhely 
geológiai, talajtani, éghajlati és szállítási adottságaitól, a feldolgozó- és fogyasztóbá
zisok közelségétől stb.). Ezek árát tőkésített kitermelési járadék határozza meg, va
gyis akkora összeg, amekkorának - bankbetét esetén - a kamata egyenlő az adott ter
mészeti jószág bérleti díjával. 

Példa: 1 ha földön évente megterem 150 ezer forint értékű mezőgazdasági termék. 
Ez 50 ezer forinttal haladja meg a legsilányabb, még művelhető föld évi hozamát. Ha 
a bankok betéti kamatiába 10%, 50 ezer Ft kamatot 500 ezer Ft betét hoz. az adott 
hektárnyi föld ára tehát 0,5 millió Ft, mivel a tulajdonosnak mindegy, hogy árenda 
avagy kamat címén élvezi-e tulajdona hasznát. 

Vigyázat! Az N tényező nem foglalja magában a kitermelési létesítményeket: bá
nyákat, öntözőrendszereket, gépeket stb. A bányászat esetében a bányakincs „in 
situ"-értéke a mérvadó, a mező- és erdőgazdaságban pedig a termékenységi koeffici
ens („aranykorona-érték"). 

1.5.2. Technika 

Technika (C), azaz a munkaeszközök. Idetartoznak a szerszámok, a technológiai be
rendezések, műszerek, üzemi épületek és ellátóhálózatok, szállítóberendezések, táro
lóterek. Jövedelemtermelő képességük függ korszerűségüktől, műszaki színvonaluk
tól és karbantartottsági állapotuktól. Egy-egy elemük ára a piacon alakul ki a költ
ségek, a kereslet és a kínálat függvényében. Egy összefüggő technológiai rendszer 
(gyártósor, megmunkálóközpont, üzem, vállalat) ára két tényezőből tevődik össze: 

a) mivel - a földdel és a bányakinccsel szemben - megsokszorozható vagyon
tárgyról van szó, amelyet megtermeltek és újratermelhetnek, ezért az ár egyik 
eleme a nettó vásárlási érték, azaz a termelőeszköz-rendszer minden egyes ele
mének mai piaci vételára, levonva belőle az amortizációt, és összesítve; 

b) mivel az adott elemek nem halmazban állnak rendelkezésre (mint például egy 
raktárban), hanem rendszerben, az elemek árainak összegét a piac korrigálja. A 
korrekció motivációja azzal a koefficienssel jellemezhető, amely a rendszer 
működésének rentabilitása és az adott területen „elvárt" rentabilitás-hányados 
(esetleg az osztalék és a kamatláb hányadosa). Amennyiben ez nagyobb 1 -nél, 
emeli az elemek árösszegét, ha kisebb, akkor diszázsióként szerepel. 
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Példa: egy vállalat, üzemrész vagy összefüggő technológiai sor elemeinek vásárlási 
(„könyv szerinti") árösszege 1 000 000 Ft. Számolva a beruházás óta végbement árválto
zásokkal, ma ugyanezt a beruházást 2 000 000 Ft-ért lehetne tető alá hozni. Ám az objek
tum 3 éves, ezalatt az értéke évente 1/10-éveI csökkent. Ez 600 000 Ft. Vagyis az elemek 
árösszege 1 400 000 Ft. Az objektum éves haszna 20%-os volt, ami 53%-kal magasabb, 
mint az elvárt 13% profitráta. Reális tehát a reménye annak, hogy a piacon 1,4 • 1,53 = 
2,142 millió Ft körüli összeget lehetne a berendezésért kapni. Az adott technológiai 
komplexum termelésitényező-értéke tehát 2,142 • 10' Ft. Ha az elérhető rentabilitás az el
várt 13%-kal szemben csak'6,5%, a korrekciós szorzó 0,5, következésképpen a tényező
érték 700 000 Ft. 

7.5.5. Eleven munka 

Munka (L), azaz a gazdasági folyamat véghezviteléhez szükséges emberek munka
végző képessége. Jövedelemteremtő képessége egyenesen arányos a létszám nagysá
gával, de még inkább a dolgozók fizikai erőnlétével, szakképzettségének a technoló
giai körülményekkel való összhangjával, az emberek szervezhetőségével, fegyelme
zettségével, általános kulturáltságával. Egy-egy munkavállaló munkaerejének (fo
lyó) ára azzal az összeggel egyenlő, amelyen a munkaerő mennyiségi és minőségi új
ratermeléséhez szükséges javak az adott piacon megvásárolhatók. A személyzeti ál
lomány mint termelési tényező értéke - a felszereltségéhez némileg hasonlóan - két 
tényezőből tevődik össze: 

a) Az egyik eleme az az összeg, amelyet a jelenben kellene fordítani arra, hogy 
adott munkavégzési tulajdonságokkal rendelkező munkavállalói gárdát ki le
hessen nevelni. Ebbe beletartoznak a gyermeknevelési, egészségügyi, oktatási, 
szakoktatási költségek csakúgy, mint a rá- és továbbképzési, pályamódosítási 
stb. költségek. Mindezekből levonódik a tudásavulás „amortizációs" terhe. 
Végeredményben arról van szó, hogy az ember munkaképességét egy beruházási fo

lyamat eredményének fogjuk fel. Világos, hogy ez az összeg jóval szerényebb egy fiatal 
segédmunkás, mint egy tapasztalt kutatómérnök esetében. Az is magától értetődő, hogy 
ezeket az összegeket csak nagyságrendi pontossággal tudjuk becsülni. Pontos számításo
kat végezni nem lehet, valószínűleg nem is érné meg a többletfáradságot. Ilyen módon 
megkapjuk minden egyes dolgozó munkavégző képességének mint „vállalati vagyon
nak" a tényezőértékét: ezt összeadva kapjuk meg a munkaelemek értékösszegét. 

b) Ezt az értékösszeget ugyancsak szorozni kell a kollektíva működési rentabilitá
sának relatív nagyságát kifejező - C tényezőnél tárgyalt - koaekciós tényező
vel. 
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Példa: 
egy segédmunkás „beruházási" értéke I 000 000 Ft 
egy betanított munkásé 1 200 000 Ft 
egy szakmunkásé 2 500 000 Ft 
egy technikusé 5 000 000 Ft 
egy mérnöké 15 000 000 Ft 

Amennyiben a vállalatnál - az egyszerűség kedvéért - mindegyikből 10-10 dolgo
zik, az L tényező elemcrtékösszege 247 millió Ft. Ha a vállalat az elvárt rentabilitási 
szint 1,53-szorosát adja, a „stáb" (mint gazdasági rendszerfaktor) értéke 247 • 1,53 = 
397,8 millió Ft. Amennyiben a vállalati jövedelmezőség csak a fele az elvártnak, ak
kor az értéke 123,5 millió Ft. 

1.5.4. Információ 

Információ (I), azaz minden olyan tudás (,^ow-how"), amely hozzásegít a termelés 
és adásvétel végrehajtásához, hatásfokának növeléséhez. Ez a tudás megtestesülhet 

- új műszaki ismeretben (kutatási eredmény, licenc, továbbképzés stb.); 
- szervezési, szervezeti, kereskedelmi korszerűsítésben; 
- piacismeretben, új, célravezető piaci mozgási formák kialakításában, illetve 

megszerzésében. 
Jövcdelemtcremtő képessége egyenesen arányos a vállalati produktumok piac-

és versenyképességével. 
Az információ mint termelési tényező értéke azzal a nyereségnövekedéssel ará

nyos, amelyet használatba vétele lehetővé tesz a beszerzésétől az elavulásáig terjedő 
idő alatt. Vagyis egy inűszaki/piaci információt a piacon (elvileg) annyiért lehet be
szerezni, amekkora összeg - bankbetétként hasznosítva - kamatként gyümölcsöztet
né a megszerezhető többletprofitot annyi idő alatt, amíg az információ el nem avul. 

Példa: egy fejlesztés a munkálatok elkezdésétől az üzemszerű gyártás megindulá
sáig 2 évet vesz igénybe és 10 millió Ft-ba kerül. Az üzemszení gyártás első évében a 
jövedelmezősége eléri az „elvárt" mértéket, a 2. és a 12. év között 0,1 -^ 0,8 —> 2 -» 4 
-> 6 —̂  4 —̂  2 —> 0,8 —> 0,1 millió Ft, azaz összességében 19,8 millió Ft extranyeresé
get hoz. A kifejlesztő cég először hatéves korában kínálja a licencet megvételre, va
gyis akkor, mikor annak használatában még 6,9 millió Ft extranyereség „van benne". 
Attól függően, hogy a vevő(k) előreláthatóan a piac mekkora hányadát telítik a licenc 
segítségével megtermelt áruval, várhatóan hány helyre lehet a licencet eladni, oszlik 
meg a 6,9 millió Ft 4 éves kamaUal diszkontált értéke - mondjuk 6,5 millió Ft - a vá
sárlók között. Ha a licenceladó cég teljesen leáll a gyártással (a vevők piaci részese
dése 100% lesz), és csak egy vásárló jelentkezik, a licenc ára 6,5 millió Ft. Egy évvel 
később ugyanezt a licencet (ugyanilyen feltételek közölt) már 2,5-2,6 inillió Ft-ért 
meg lehet vásárolni. 
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1.5.5. Tartalékok 

Tartalékok (R) a folyó gazdasági tevékenységben le nem kötött, a vállalat rendelke
zésére álló - kifejezetten biztonsági tartalék célra vásárolt - termelési tényezők. Ide
tartoznak: 

- anyagok, energiahordozók (N), kapacitások (C), munkaerő (L) és szellemi ter
mékek (I), amelyek hirtelen tevékenységbővítési igény esetén helyezhetők 
működésbe; 

- a vállalat „pénztárcájában" (gyakorlatban a folyószámláján) lévő, saját tulaj
donú, illetve saját rendelkezésű pénzeszköz, amelyet szükség esetén bármilyen 
termelési tényező beszerzésére lehet fordítani; 

- a vállalat tőkeszerzési kapacitása, vagyis bankbonitása, plusz legalább a név
értéken eladható értékpapír kibocsátási lehetősége, plusz reális lehetősége ál
lami fejlesztési támogatás elnyerésére. 

A naturális formában meglévő termelésitényező-tartalékok a nagyjából azonos 
termékválaszték termelésének gyors ütemű bővítésére szolgálnak. Tényezőértékük -
az elemek újravásárlási árán túl - erősen függ az ilyen hirtelen (konjunkturális) „löke
tek" nyereségességi valószínűségétől. Ettől függ kívánatos nagyságuk (méretük) is. 

A saját pénztartalékok jövedelme a kamat. Ezért fenntartásuk költsége - ami egy
ben a létük által biztosított rugalmasság „ára" is - egyenlő a vállalati teljes (nem köz
pontosított) nyereség és a kamat különbségével, vagyis az elmaiadt haszonnal. Re
ménybeli hasznuk az a profittöbblet, amely a rugalmasság (a nagyobb ívű kon
junktúrakanyarokhoz és a kisebb piaci struktúraváltásokhoz való nagyobb alkalmaz
kodási képesség) növekedésének lesz köszönhető. A három tényező egybevetésével 
kell dönteni e tartalékok méreteiről. 

A vállalat rendelkezésére álló idegen forrásnak mint potenciális tartaléknak az 
igénybevétele egyrészt az általuk elérhető közvetlen többletnyereségtől függ, ez az a 
többlethozam, amelyet az eredeti termelésitényező-állományhoz való csatlakoztatá
suk ez utóbbiakban indukál (amennyiben ugyanis az egész vállalat határozottan ver
senyképesebben fog működni, ha magába fogadja a „vendég"-tőkét). Az igénybevé
tel másrészt annak a nyereségrészesedési követelménynek függvénye, amely az 
idegen tőke használatának az ára (kamat, osztalék, nyereségrészesedés). 
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1.5.6. Tényezőszerkezet és hozam 

A termelési tényezőket a tőkének, illetve a tőke felett diszponáló menedzsmentnek 
meghatározott mennyiségben kell mozgásba hoznia ahhoz, hogy hasznot hajtóan mű
ködjenek. Bizonyos küszöbmennyiséget el nem érő tőke túl drágán termel az árbevé
telhez képest. Ezen alsó küszöbértéket az a tőke éri el, amely elegendő termelési té
nyezőt tud megmozgatni ahhoz, hogy a vállalkozás minimálisan rentábilis legyen. A 
rentabilitás a további befektetésekkel arányosan nő, egy ponton eléri az adott vállal
kozástól elvárt százalékot, majd tovább növekedik, extrarentabilitással hálálva meg a 
vállalkozókészséget. Egy adott ponton azonban fellép a termelési tényezők ,Jíimerülé-
se": azaz minden egységnyi befektetéstöbblet kevesebb és kevesebb haszontöbbletet 
eredményez, a folyamat elérhet addig, hogy a vállalkozás ismét ráfizetésessé válik. E 
küszöbértékek természetesen nem egyszer s mindenkorra adottak, hanem függnek az 
adott tevékenységek természetétől, a technikai színvonaltól, a piaci viszonyoktól stb. 

Az /. 12. ábrán három görbe van feltüntetve. Az a^-val jelölt (folytatólagos, vastag 
vonalú) görbe az előbbiekben leírt tényezőhozam-növekedés rentabilitási hatását jel
lemzi. Képzeljütik el egy 100 hektáros szántót, amelyet folyamatosan felszerelünk 
gabonatermesztési gépekkel, és ellátunk műtárgyával. Kezdetben a hozam is merede
ken emelkedik, a fajlagos költség is csökken. Elérünk egy kritikus pontot (ami az al
kalmazott technika minőségétől függ elsősorban), s innen minden traktorra és műtrá
gyára fordított többletpénz mind kevesebb és kevesebb többletnyereséget fog hozni, 
míg egy másik pontnál elkezd a nyereség de facto csökkenni (vagyis a többletráfordí
tások önmagukban már ráfizetésesek!). Ezt az állapotot nem tanácsos elérni: még ke
vésbé azt, amikor az egész vállalkozás ráfizetéssé válik. 

A hy^eX jelölt görbe (pontozott vonallal) egy másik veszélyre hívja fel a figyel
met, a vállalkozásba fektetett termelési tényezők hibás strukturáltságára. Ezek azok 
az esetek, amikor valamelyik tényező a követelményekhez képest csökevényesen 
vagy túlzott mértékben, illetve - ami ezzel egyenértékű - az együttes egészhez képest 
túl primitív vagy túl magas színvonalú minőségben van jelen. Például a kiépített tech
nológiakomplexumnak nem biztosítható a szükséges energia, vagy a megvásárolt li
cenc alapján való gyártáshoz nincs felszerelés; a magasan képzett munkaerő primitív 
eszközökkel kénytelen dolgozni - netán fordítva: a importált, korszerű berendezése
ket a szakképzetlen és kulturálatlan személyzet nem képes rendeltetésszerűen mű
ködtetni stb. Ez esetben az újabb tőkebefektetés - ha az reprodukálja az eredeti torz 
állapotokat, netán növeli az aránytalanságot, vagy újabbakkal tetézi azt - alacsony 
szintre hozza le a rentabilitási zenitet, a vállalkozást erősen hanyatló állapotba sodorja. 

A cj-vel jelölt (szaggatott vonalas) görbe viszont azt az esetet példázza, amikor a 
termelési tényezők belső struktúrájával nincs különösebb baj, ám csökevényesek, ne
tán teljesen hiányoznak a rugalmassági tartalékok. Ezek hiányában a termelés me
revvé válik, képtelen reagálni a műszaki fejlődés, valamint a rövid és hosszú távú pia
ci változások kihívásaira: az egész függvényösszefUggés alacsonyabb rentabilitási 
szinten jön létre. 
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1.5.7. A vállalkozás extenzív és intenzív oldala 

A vállalkozás - mint tennelési tényezőkkel és tartalékokkal prof itcentrikusan diszpo
náló tevékenység - kétfajta jelleget ölthet: 

- Vagy az adott színvonalú és összetételű termelésitényező-garnitúrát sokszo
rozza meg, így növeli egy ideig a tényezőhatékonyságot, majd - a csökkenő 
szakasz bekövetkeztével - ellensúlyozza a mérséklődést a termelt és eladott 
árutömeggel. Ezt a vállalkozási jelleget nevezzük extenzívnek. 

- Vagy lassabb-gyorsabb ütemben módosítja a termelésitényező-összetétel vagy 
költségcsökkentési, vagy használatiérték-növelési célzattal. így például jobb 
minőségű anyagot használ, racionalizálja az energia- és az anyagfelhasználást, 
automatizálással, robotizálással munkaerőt és minőségromlási kockázatot vált 
ki; K+F-tevékenység gyors fejlesztésével drágábban eladható áru-újdonságo
kat dob piacra stb. Ezt a vállalkozási jelleget nevezzük intenzívnek. 
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1.13. ábra 
Adott forrásmenny i.ség extenzív és intenzív jellegű ráfordításának 

határértékei 

Az adott vállalkozás(bővítés) a legritkább esetben tisztán extenzív vagy intenzív 
jellegű. A gyakorlatban a kettő ötvöződik. A menedzsernek kell döntenie, hogy a ren
delkezésre álló forrás (termelési tényezők és tartalékok) mekkora hányadát fordítja 
pu.izta növekedésre és mekkorát tökéletesedésre. 

Az 1.13. ábra az 1.4. ábrával azonos e\ven épül fel: atinak B-A-A" tartományai
ból indul ki, vagyis a reális kockázati tartományban mozgó, vállalkozástípusú me
nedzsment döntéseinek további jellegzetességeit vizsgálja. 

Az adott fonásértékgörbe ott az extenzív/intenzív jellegű vállalkozásötvözet kü
lönböző összetételein mozog. Az i ésj pont között van (persze sematikusan!) feltün
tetve az optimális zóna, vagyis a terjeszkedésnek és mélyülésnek az az ötvözete, 
amely az adott feltételekkel rendelkező vállalat számára, a műszaki lialadás és a piaci 
fielyzet meglévő és várható adottságai közepette a legelőnyösebbnek ígérkezik. (Ez 
az optimum persze igen egyéni: más a biotechnológiára épülő ágazatokban és más a 
téglaiparban, más a vezető óriásvállalatok és a kifejezetten újításorientált - „Silicon 
Valley"-i - kisvállalkozások és ismét más a tömegtermelő, reprodukáló szektor szá
mára!) Azt, hogy a tényleges foirásfelhasználás arányai az / vagy aj ponthoz lesznek-
e közelebb, a menedzsment „hajlamai" erősen befolyásolják. A skála bal oldalán (az i 
és /' pontok közötti szakaszon) helyezkednek el a markánsan innovációra épülő vál
lalkozások, ajobb oldalon (/ésy') pedig a markánsan extenzívek. Az előbbire jellem-
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ző, hogy a terjeszkedést erősen a tökéletesedés függvényében tartják, rentabilitásuk nö
velése főként termékeik használatiérték-növekedésén alapul, vagy technológiájuk 
minőségjavító, felhasználás-racionalizáló hatásából adódik. Az utóbbiak a műszaki-pia
ci innovációt is főként a termelés növelésére, újabb piacok meghódítására használják. 
Profitnövekedése zömmel a sorozatnagyság-hozadékból, valamint a többleteladásokból 
származik. Az i' és j ' pontokon túl az előbb-utóbb bukásra ítélt vállalkozók helyezkednek 
el. A „vegytisztán" nem innovatívakat a piaci erők az avulás miatti keresletcsökkenés 
eszközével „végzik ki", a véglegesen nem növekvőket pedig azzal, hogy műszaki újdon
ságcsodáik túl magas árai beleütköznek a keresleti határhaszonelvbe: a vásárló inkább le
mond a termékről, mintsem a horribilis árakat megfizesse, s megelégszik egy kevésbé 
korszerű, de megfizethető áruval. 

1.6. A piac 

1.6. J. Mi a piac? 

Aligha találunk a közgazdasági eszmerendszerben még egy olyan fogalmat, amelyet oly 
sokféleképpen ítéltek meg, mint a piacét. Vannak istenitől, akik szerint a piac a legfőbb 
Jó, minden gazdasági (sok esetben a legtöbb társadalmi) probléma, nehézség automatikus 
megoldója, a haladás záloga, az elmaradók felemelkedésének ösztönzője. A piac fogalma 
alá zsúfolják mindazt, ami a gazdasági folyamatokban természettörvény erejével hat. 
Mások a piacban a sátán művét látják, a pokolbéli Mammon uralmát az emberiség fölött, 
az anarchia, a nyomor, az elnyomás okozóját és vezérlő mechanizmusát. És a legtöbben 
azok vannak, akik, ha azt hallják: piac, az inflációnak való kiszolgáltatottságukon kívül 
semmi nem jut eszükbe. Ezekben és a helytakarékosság okából meg sem említett piacké
pek mindegyikében van reális mag. Olyan ez, mint a szellemes indiai anekdota tanulsága: 
egy elefánt köré állítasz néhány vak embert, engeded, hogy megtapogassák, aztán mind
egyiküktől megkérdezed, mi az elefánt. Az egyik azt mondja: „oszlop", a másik: „öntöző
cső", a harmadik: „bőrtömlő", a negyedik: „cseppkő", az ötödik pedig: „harangkötél", 
mivel az egyik a lábát, a m£sik az ormányát, a harmadik a hasát, a negyedik az agyarát, az 
ötödik meg a farkát érte el, és csakis arról volt tapasztalata. Persze a piac esetében ennél 
jóval bonyolultabb a helyzet: nem egyszerűen parciális tapasztalatok abszolutizálásáról 
van szó, hanem kitapintható gazdasági-politikai érdekekről is. 

A kifejlett munkamegosztáson és egyben a magánérdekeken (parciális érdeke
ken) felépülő gazdaságban - ez közismert - az áruk és szolgáltatások úgy Jutnak el a 
termelőtől a továbbfeldolgozóig, attól meg a kereskedőn keresztül a végső felhaszná
lóig (fogyasztóig), hogy az átvevő, pénz átadásával (az ár megfizetésével) igazolja az 
átadó tevékenységének társadalmi hasznosságát. Minden ilyen esetben csere, adás-
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vétel megy végbe. Az a hatalmas, bonyolult organizmus, amelyben mindenki hozzá
járul valamivel a szükséges javak és szolgáltatások (áruk) létrejöttéhez, és mindenki 
részesül is ezekből (a birtokában lévő pénz arányában), e teljesítményigazolások fejé
ben végbemenő jószágtranszferek által él és működik. Ez a működés elve, létformája. 
Tulajdonképpen ezt nevezzük piacnak, vagyis a gazdaság azon működési, szervező
dési módjait, amelyek feltételezik az árucseréken keresztüli újratermelést. Ez a műkö
dési elv, mód, forma a valóságban igen sok funkcióval - és egyben diszfunkcióval -jár. 

Először is, információs rendszerként működik. A vállalkozó, jövedelem, haszon 
reményében csinál valamit, foglalkozik valamivel, amiről úgy sejti, hogy a társada
lom számára hasznos lesz, magyarán - jó áron el tudja majd adni. Aztán megpróbálja 
tényleg eladni, s ennek a sikeréből vagy sikertelenségéből következtet arra, hogy az 
előzőekben jól döntött-e. E tapasztalatra fogja alapozni következő döntését. Vagyis 
az információn keresztül a piac regulát, a felhasználók kívánságait, ítéleteit közvetíti 
a termelők (forgalmazók) felé. A regulálás azon keresztül érvényesül, hogy a piac a 
kereslet által elismert teljesítmények szerint differenciálva - elosztja a jövedelmeket. 
Elméletileg, ha valakinek van „abszolút hallása" a piaci impulzusok iránt, az mindig 
tudja, milyen árut, milyen költségekkel, milyen árakon, hol tud értékesíteni. A piac 
tehát a modern társadalom informátor-regulátor-premizátor automatizmusa. Mind
azok, akik a piacistenítők táborába tartoznak, ezen automatizmus komplex gazdaság
szervező erejének hódolnak. 

A másik tábor inkább a diszfunkciót veszi észre, és ennek alapján ítéli meg. A pi
ac ugyanis e vitathatatlanul hasznos tevékenységét {a) jelentős zavarokon keresztül, 
értékek meg.semmisülése árán látja el; {b) az általa informáltak és reguláltak döntéseit 
utólag és kizárólag rövid távra szabályozza, nagyobb ívű és szélesebb körű akciók, 
projektek esetében ítélete bizonytalan, nem egyszer súlyosan félrevezető lehet; (c) az 
általa közvetített jövedelemelosztást is a pillanatnyi erőviszonyok determinálják, az
az nem a társadalmi igazságosság, méltányosság és nem a társadalom hosszabb távon 
értelmezhető érdekei. Vagyis a modern társadalom ezen gazdasági létformája nem tö
kéletes. 

Minél bonyolultabb és interdependensebb a gazdaság, a társadalom, annál két
ségbeesettebben kapaszkodik a piacba mint rendező elvbe, de egyben többet szenved 
diszfunkciói miatt. Az emberiség folyvást kísérletezik ezen ellentmondásosság felol
dásával. 

Megpróbálták kikapcsolni, és részletekbe menő tervekkel, termelési és üzleti uta
sításokkal, szimulált ösztönzőkkel helyettesíteni. Kiderült, hogy a piac kikapcsolásá
val megszűnt hasznos funkciókat a felépített mesterséges rendszer képtelen ellátni, a 
szimulált impulzusok előreláthatatlan gazdasági hatásokban szintetizálódnak. Végső 
soron ugyanazok a diszfunkciók újratermelődtek - egyesek más előjellel, de legalább 
azonos erősséggel (például az árufelesleg helyett áruhiány lépett fel!) -, csak éppen 
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nem a piac, hanem a piacnélküliség következtében. Ez a kísérlet - a szovjet típusú 
merev tervezés, és enyhébb „leszármazottai" - nem könyvelhető el sikeresnek, bár 
sok használható tanulsággal is szolgált. 

A másik fajta kísérlet a piacra épülő viszonyok és a piaci hatások tudatos korláto
zásának hibridizálásán alapul. Ennek vannak magántulajdonosi jellegű centrumai 
(monopóliumok, bankok, holdingok stb.), és gyakorolják e korlátozó-ellensúlyozó
koordináló funkciót közhatalmi jellegű szervek (helyhatóságok, államok, államkö
zösségek) is. E kísérletek - ha úgy tetszik, már „rendszerbe állított" gyakorlatok -
igen sokfélék: egymástól a beavatkozások mélységében, módszereiben, eszköztáruk
ban és - nem utolsó sorban - gazdaságpolitikai-politikai céljaikban különböznek. 
Vannak igen sikeresek is közöttük (például a távol-keleti országokéi), és vannak mér
sékeltebb sikerűek. Valószínű, hogy a piac hasznos funkcióiból a legtöbbet megőriz
ni, s emellett diszfunkcióit a leginkább visszafogni, ilyen hibrid megoldásokkal fog 
majd sikerülni. Természetesen ez nem érhető el egy, tévedhetetlen modell segítségé
vel, hanem minden gazdaságnak a maga képére és hasonlatosságára kimunkált mo
delljével. 

Maguknak a modelleknek - akárcsak alapelveiknek - ismertetése messze meghaladja 
a jelen gondolatmenet kereteit. Mégis az alapelvet, pontosabban az alapdilemmát, szük
séges megemlíteni. A menedzser- aki nem elméleti közgazdász, nem is gazdaságpoliti
kus - az egész szakmai életét a piacon éli le. Tudnia kell, hogy ez nem más, mint kettős 
mágneses tér: egyfelől a többi árutulajdonos érdekei és mozgásai által, másfelől a gazda
ságpolitika által feltöltve. Az a vállalkozás, amelynek menedzselése a kezére bízatott, e 
tér erővonalai mentén mozdulhat csak el, azaz számolnia kell vele, mint lélegzéskora le
vegővel. 

1.6.2. A piacon megjelenő áruk sokfélesége 

A piac bonyolult rendszer, amit e részben három vetületben vizsgálunk: 
a) a gazdát cserélő áru jellege szerint; 
b) a kereslet jellege szerint; 
c) a kínálat jellege szerint. 
Az áru, amely a piacon megjelenik, lehet 
- termék, azaz fizikai értelemben vett áru, ezen belül energia, alapanyag, nyers

anyag, féltermék, végső fogyasztásra alkalmas áru (ez tovább tagolódik éle
lemre, mindennapos használati cikkekre, tartós fogyasztási javakra), illetve be
ruházási jószág; 

- szolgáltatás, ezen belül személyes, vendéglátási, idegenforgalmi, javítási, 
egészségügyi, oktatási, kulturális, adminisztratív, pénzügyi, igazságügyi stb. 
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szolgáltatások, amelyeket a termékárutól az különböztet meg, hogy nincs fizi
kai értelemben vett árutestük, ezért a létrehozás, a vásárlás és az elfogyasztás 
időben nem tud egymástól elkülönülni; 

- munkaerő, vagyis olyan emberi munkaképesség, amelyet a vállalkozás a fel
adatok elvégzése (érték- és jövedelemtermelés) céljából bérel; 

- műszaki-gazdasági-piaci információ, amely a szolgáltatás különleges fajtája, 
az anyagi vagyon tőkeként való működtetéséhez elengedhetetlen; 

- kiegészítő tőke, azaz profithasznosulást kereső szabad pénzeszköz, amely 
megjelenhet hitel, értékpapír és közületi tőkefelhasználás formájában, s arra 
szolgál, hogy a vállalkozás a rendelkezésére álló saját tőkét a kritikus mértékre 
növelje. 

Az árutömeg, amely a piacon megjelenik, vagy legalábbis potenciális jelenléte 
érződik, egyenlő a kínálattal. A megkülönböztetés nagyon fontos: nemcsak azt az 
árutömeget nevezzük ugyanis kínálatnak, amely ténylegesen a piacon jelen van, ott 
kelleti magát a kofa standján vagy a kirakatban, vagy a házhoz szállító áruházak pros
pektusaiban/raktáraiban. Az az ugrásra kész termelőpotenciál is kínálat, amelynek 
megmozdítására a vevő bánnely pillanatban szerződhet az eladóval, illetve az a piac 
bánnely mozgására aktivizálódhat. A szolgáltatások esetében ez kézenfekvő. Az aj
tóban áll a borbély, csattogtatja az ollóját, és várja bozontos hajú kuncsaftjait. O 
ilyenkor egy működésre kész szolgáltatási potenciál. Elvileg ugyanez a helyzet egy 
fővállalkozóval is: „áll az ajtóban", várja hogy valaki - mondjuk - egy kulcsrakész 
erőművet rendeljen nála. Mögötte áll a tennelővállalat és még egy tucat bedolgozó
üzem, amelyek bármikor beindíthatják kapacitásaikat, hogy a komplett erőmű eleme
it legyártsák, a rendelőnél felépítsék, felszereljék, beüzemeljék. Ilyen árut, mint pél
dául a komplett erőmű, nyilván senki sem termel raktárra: itt az ajánlkozó pofc/iczd/ a 
kínálat. 

1.6.3. A kereslet: piaci szegmensek 

A kereslet - hordozója szerint - lehet lakossági, vállalati, közületi. Mindhárom meg
jelenhet: 

- folyamatos, egyenként nagy volumeníí vásárlásokban (például vállalati ener
gia- és anyagellátás); 

- folyamatos, egyenként kis volumenű, de tömegében nagy volumenű vásárlá
sokban (például lakossági élelmiszer- vagy kommersz iparcikkvásárlások); 
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- folyamatos nagy volumenű közületi vásárlásokban (például hivatalok papírel
látása); 

- lökésszerű, egyenként is nagy volumenű vállalati és közületi vásárlásokban 
(beruházások); 

- lökésszerű, egyenként kis volumenű, igen diverzifikált áruösszetételű vásárlá
sokban (luxuscikkek). 

A pénztulajdonosok - potenciális áruvásáilók - igen sajátos tulajdonságokkal 
rendelkeznek. így egyáltalán nem mindegy, hogy a menedzselt vállalkozásnak kik a 
fő partnerei: közvetlenül a fogyasztók, illetve a fogyasztási szférában működők (vil
lany, gáz, víz, telefon stb.), netán a vállalati beruházók vagy a „kincstár". 

Leginkább a lakossági tömegfogyasztásra kerülő áruk piacát érzi a vállalkozó 
rejtett veszélyekkel teltnek. A piacnak ebben a szegmensében ugyanis 

- óriási mennyiségű azon egyedek (pénztulajdonosok) száma, akik a kereslet 
atomjait alkotják. Vásárlásaik egyenként kis volumenűek, s tömegükben 
statisztikusán is csak normál üzletmenet esetén adják ki a kereslet „elvárt" ten
denciáját; 

- általában ezen a piacon rendszeresen olyan, nagy számú konkurens megjelené
se várható, amelynek viselkedése előre nehezen kiszámítható; 

- a keresletmanipulálás ezen a területen működhet a legkevesebb kontrollal és 
kockázattal. A hangulati és egyéb tényezők, az áru használati értékével szerves 
kapcsolatban nem levő (ezért következményében megfoghatatlan) ráhatások 
váratlanul terelhetik el a vásárlásokat az A áru egyik eladójától a másikig, az 
AJ árutól a vele szemben azonos A2 áru felé, és így tovább. 
Gondoljuk meg: a kis Magyarországon is több mint 10 millió ember étkezik, ruházko

dik, tisztálkodik, lakik, közlekedik, szórakozik stb. Az ezen tevékenységhez szükséges 
több százezer terméket néhány ezer vállalat (a zömüket néhány tucat) állítja elő, az im
portot is relatíve - a kereslet diszperziós viszonyaihoz képest - igen kevés vállalat bonyo
lítja le. Ugyanakkor a kereslet kielégítése mégis olyan mennyiségű „kínáló" (termelő, 
forgalmazó, importőr) által történik, hogy bármelyikük számára termelési-eladási 
mennyiséget tervezni csak nagy hibahatárok között lehetséges. Amíg hiánygazdaság van, 
mindez nem probléma: örüljön a ,Jcedves vevő", ha egyáltalán kap valamit a pénzéért. A 
vásárlókat - ideális esetben - tájékoztatják: „Megjelent az új hűtőgéptípus. Paraméterei 
a, b, c %-kal jobbak, mint az előzőké, kapható itt és itt, várakozási idő ennyi és ennyi, ára 
annyi és annyi." Amint a hiányt árubőség váltja fel, az eladóknak (termelőknek) erőlköd
niük kell, hogy a vásárlók a hűtŐgépvételt részesítsék előnyben egy külföldi utazással 
szemben, vagy a hűtőgépcserét a tv-készülék vásárlással szemben. 

Ha a piacon erős a kínálati verseny - mivel a valódi érvek megértése mérnöki tudást 
igényelne -, az eladók pszichológiai eszközöket vesznek igénybe. Megjelennek a reklá
mokon a boldogságtól túláradó háziasszonyok (romantikus típus), a vacogó fogú pingvi
nek (jópofáskodó típus), a bárgyú versíkék és édeni tájak. Ha a reklámban azt is magya-
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ráznák, mi biztosítja azt, hogy nem szökik el a hűtőfolyadék, s sz füllentés volna, a 
gyárat az összes rászedett vevő sikerrel perelné: de mit kezdjenek a vacogó pingvin
nel, a gyönyörében elaléló háziasszonnyal és a trópusi tengerparton harmatozó gin 
fizzel. A reklámozó vállalatot ily módon szinte képtelenség szaván fogni. 

Mindez nem azt kívánja bizonyítani, hogy a fogyasztói piacon mindenkor szabad 
versenyes viszonyok uralkodnak. Pusztán arra kívánok rámutatni, hogy a fogyasztói 
piac egyik oldalán egy erősen diszpergált vásárlótömeg áll, a másik oldalán pedig ál
talában nagyobb számú kínáló, mint az egyéb piacon, s a kereslet befolyásolásában 
kevésbé a szakmai-műszaki, mint a pszichológiai ráhatás dominál. Ezért egy, a pia
con találhatónál lényegesen nem jobb és nem modernebb áru termelésére vállalkozást 
indítani egy telített (nem hiány-) fogyasztói piac esetén elég nagy kockázattal jár. 

Az ellenpólus a közületi piac (ide számítom az államközi megegyezések alapján, 
állami garanciavállalással exportált nagy tételeket is), amely biztos és rendszerint 
nagy leterhelést jelent a vállalatnak. Nem véletlen, hogy a gazdaságtörténet tele van 
hadiszállítók, cs. és kir. udvari szállítók, MÁV-ellátók, Bp. Főváros ellátói és KGST-
beszállítók biztos, „márvánnyal kikövezett" karrierjével, és a közületi piac összeom
lása vagy elfordulása okozta látványos tönkremenetelével. A közületi piac persze ma
ga sem „fenékig tejfel". Ritka kivételektől eltekintve (az amerikai hadsereg csúcs
technika-szállítói stb.) a vállalatnak például meg kell elégednie közepes vagy ennél is 
alacsonyabb árakkal (a költségvetések mindig pénzhiányban szenvednek, ezért a kiírt 
versenytárgyalásokat vagy a suba alatti ajánlkozásokat az olcsó szállítók szokták 
megnyerni). 

Az anyagok, félkész termékek, beruházási javak vállalatközi piaca általában 
nem olyan koncentrált, és főként nem olyan biztos, mint a közületi piac, s messze nem 
olyan diszpergált, mint a fogyasztói kereslet. Itt kiterjedtebb a verseny, mint a közüle
ti piacon (ahol legfeljebb csak versenyeztetésről lehet beszélni, igen sokszor azonban 
még arról sem), de más eszközökkel és módszerekkel kell megvívni, mint a fogyasztói 
kereslet meghódításáért. Tudniillik; 

- a potenciális eladók és vásárlók száma relatíve kicsi; 
- egy-egy adásvétel során nagy érték mozog (nagy tétel anyag, alkatrész, segéd

anyag, beruházási cikkek); 
- az esetek jelentős részében az adásvétel tárgyát képező áru egyedi jellegű: má

sutt nem felhasználható (sajátos anyag, alkatrész, berendezés, épület), ami 
erős, kitapintható kölcsönös függést eredményez a keresletet és a kínálatot hor
dozó vállalatok között. 

Az anyag-, féltermék- és alkatrészpiacon a versengés legfőbb tétje az, hogy a fo
lyamatos, jelentős megrendelést ígérő cégek számára ki fogja kiérdemelni a tartós 
partner megtisztelő szerepét. Hiánygazdasági helyzetben viszont a végtermékterme
lő („szerelő") vállalatok igyekeznek nyilvánvalóan a biztos háttéripari bázist kiépíte-
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ni, és tartós kapcsolatra alapozni. A beruházási cikkek piacán nem annyira a folyama
tos, mint inkább a visszatérő kapcsolat kiépítése a verseny fő tétje, ami egyben 
referenciát és szakmai goodwillí is jelent. 

Ha egy tervezőintézet kifogástalan munkát végzett egy vegyipari vállalat beruházásá
nak műszaki-gazdasági előkészítésében és a létesítmény létrehozásában (művezetés), ak
kor (a) számíthat arra, hogy a legközelebbi bővítést és/vagy rekonstrukciót is vele tervez
tetik meg; (h) a létesítmény referenciaként fog szolgálni egyéb munkavállalásai esetén; 
(c) a tekintélyes megrendelő „elhíreszteli" a tervezőirodáról kialakított kedvező vélemé
nyét, „hozza" a további megrendelőket. 

1.6.4. A kínálat: piaci erőviszonyok 

A kínálat a piacon ténylegesen és potenciálisan jelen lévő áruszolgáltatás-tömeg. 
- A kínálat eredhet olyan vállalkozásokból, amelyekből igen sok mozog egy-egy 

területen. Ezek akkora méretűek, hogy bármelyik közülük önmagában érdem
ben nem befolyásolhatja a kereslet-kínálati viszonyokat. Nagy számuk miatt 
közöttük piacbefolyásoló megállapodások sem jöhetnek létre. Ezt nevezzük 
szabadverseny-szituációnak [1.14. a)]. 

- Eredhet olyan vállalkozásokból, amelyek az adott szakterületen kevesen van
nak, kibocsátásuk meghatározza a kereslet-kínálati egyensúlyt, közöttük pmc-
befolyásoló megállapodások rendszere működik. Ezt nevezzük monopol
szituációnak [1.14. b)]. 

Két egymástól merőben eltérő tartalommal szoktunk monopóliumról beszélni. Egy
részt - helyesen - a vállalatok közötti versenyt kizáró {kiváltó} megállapodásokat értjük 
rajta. Másrészt - téves asszociációk alapján - azt a nagyméretű vállalkozást is monopóli
umnak szoktuk hívni, ameljdk egy adott piacon egymaga látja el a kínálat vagy például -
felvásárlás esetén - a kereslet funkcióját, tehát defacto nincs versenyhen. A liberális gon
dolatvilág azért ítéli el mereven a monopolhelyzetet, mert az egyoldalú kedvező pozíciót 
jelent az árupiacokon. A szocialista gondolatvilág ugyanezt a munkaerőpiacra is kiter
jeszti, ezenkívül tart attól, hogy a monopolhelyzet az adott vállalat számára kivételes le
hetőséget biztosít az államügyek területén, így a monopóliumok hátsó mozgatójává válik 
a terjeszkedő, agresszív politikának. Mindezekben igen sok igazság van, a történelmi ta
pasztalatok a monopóliumtól való félelmet nagymértékben alátámasztják. Ugyanakkor 
nem szabad szem elől téveszteni azokat a reális és mindenképpen méltányolandó okokat, 
amelyek a monopóliumok kialakulásának tendenciáját szülték. Ezek: (a) a műszaki fejlő
dés, amely növelte a gazdaságosan üzemeltethető technológiák méreteit, így mindinkább 
óriástőkék megelőlegezését (azaz kockáztatását) tette szükségessé a vállalkozók számá
ra; (b) a piac tágulása, amely növelte a vállalkozó által nem vagy csak felületesen megis
merhető, általa nem befolyásolható tényezők hatását a vállalkozásra, azaz a kockázatot; 
(c) a munkamegosztás szélesedése és mind bonyolultabbá válása, ami sokszorosára nö-
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a) szabadpiaci struktúra 
b) monopolista piacstruklúra 
c) oligopol piacstruktúra 
d) vállalat álmonopol helyzete 

1.14. ábra 
Piaci szerkezetek a kínálat oldaláról 

vélte az egymással technológiai kapcsolatban levő vállalatok kölcsönös függését: (d) 
mindez egyfelől a vállalatinéretek növelésére (azaz a centralizációra), másfelől a 
vállalatok közötti piaci kapcsolatok stabilizálására, a kockázati-bizonytalansági ele
mek megállapodások lítján való minimalizálására (azaz integrációjára) kcnyszerí-
tette a vállalkozókat, illetve a működő tőkék menedzsereit. A monopolizálódás mint 
tendencia tehát a termelőerők fejlődésének szükségszerű velejárója. A nagyra nőtt (s 
csak ilyen méretekben funkcióképes), valamint integrálódó (s csak az így szerzett 
biztonság körülményei között funkcióképes) vállalatok folyamatos tár.uidahni-poli
tikai „ellenszélben " tevékenykednek. Ez arra utal, hogy kellő társadalmi ellenőrzés, 
fékezés, irányítás és a mesterségesen újraszított verseny természetes kontrollja, ellen
tendenciái hiányában a moim^Wxim fejlődésellenessé (például a technikai haladás 
fékezőjévé) és társadalomellenessé (életszínvonal-zsugontóvá, reakciós politikák 
pénzelőjcvé stb.) válhat. A tíjlságos állami kontroll és/vagy a nagyvállalatok feldara
bolására, a vállalatközi szövetségek megtiltására irányuló akciók ugyanilyen hatású-
akká válhatnak. (Ez is egy dilemma, amit a gazdaságpolitika eleddig nem tudott meg
nyugtatóan megoldani.) 

A kínálat eredhet olyan nagy vállalkozásokból, amelyek az adott szakterülete
ken kevesen vannak, de szoros együttműködésben közepes és kisvállalkozás
okkal, ezekkel és egymással bizonyos vonatkozásokban versenyben, más vo
natkozásokban kooperációban működnek, s e centrumokból annyi működik, 
hogy abszolút piacbefolyásoló megállapodásokat nem tudnakkötni egymással. 
Ezt a közbenső állapotot nevezzük oligopol-szituációnak [/. 14. c)]. 
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Az oligopol piacszerkezet az élet által kiizzadott kompromisszum. Ahol ugyanis a 
műszaki fejlődés, gazdaságosság megköveteli a termelőerők (kapacitások, technoló
giák, vállalatok) óriási méreteit, ott - merő „monopolfóbiától" vezéreltetve - nem 
hoznak létre törpe egységeket, hanem igyekeznek ellensúlyozni a monopólium - azaz 
a piac ellenőrzése nélküli vállalati működés feltételcinek - kialakulását. Egyfelől azo
nos termékek kínálata esetén az import segítségével törekszenek helyreállítani a ver
senyhelyzetet, másfelől a piac egészén kiélezni a fogyasztó pénzéért folyó versenyt, 
ami az „egyedárusítót" a kellően sarkalló bizonytalansági helyzetbe hozza. Amennyi
ben a monopolhelyzet mégis kialakul, úgy a vállalatot szorosabb társadalmi ellenőr
zés alá helyezik. Azokon a területeken, ahol az elviselhető kockázati viszonyok léte
sítése megköveteli az öldöklő konkurencia vállalatközi együttműködéssel való 
felváltását, ott a társadalom igyekszik kialakítani az integrációs szerződések jogi-er
kölcsi „kódexét", játékszabályait. Másrészt a megegyezések tartalmát igyekszik elté
re',li a védtelenebb felek (munkavállalók, kisfogyasztók, fejletlen országok) rovásá
ra kötött paktumokétól. Ahol viszont kívánatos a „gyengébb" felek (például kis- és 
középvállalatok) szoros és tartós együttműködése a nagy erejű piaci résztvevőkkel -
például a K-HF eredmények hasznosításában, a technológiai bedolgozás, alvállalkozás 
stb. területén - , ott ismét csak ^játékszabályok társadalmi felügyeletével lehet hatni, a 
monopolhelyzetek kialakulását elkerülni. 

Mindezek nyomán olyan piacszerkezet jön létre, amelyben a modern termelő
erők nagyvállalatokban való működését, valamint ezek egymás közötti kooperációit 
és temperált versenyét, s egyidejűleg a kis- és középvállalatok szükséges piaci élette
rét, valamint ez utóbbiak túlzott veszély nélküli integrációit az „ óriásokkal" alapjá
ban véve egy mesterségesen létrehozott gazdaságpolitikai erőtér biztosítja. A piaci 
erőegyensúlyt nem csak a nagyok egymás közötti versenye, illetve a nagyok-kicsik ki
egyensúlyozott egymásra épülése, hanem a gazdaságpolitika is élteti. Ha ez az erő ki
huny (például a hatalom meginog, politikai krízis bontakozik ki, vagy az állam más, 
külső erőközpontok befolyása alá kerül), a gazdaságban {a) kezdetben anarchia lép 
fel, amely „vákuumot" jelent a gyökeres átrendeződések számára; {b) gyorsan kikris
tályosodnak a gazdasági hatalmi gócok (hazaiak vagy külföldiek); (c) az oligopólium 
vagy átrendeződik, vagy az egész, külsőre oligopol - uram bocsa' a szabad versenyt 
imitáló - szerkezet valamilyen monopolhatás alá kerül. 

A piac jellegét vagy egy vállalat, vállalatcsoport piacra való hatását nem lehet mindig 
az adott ország összefüggésében megítélni. Számos példa van arra például, hogy egy kis 
nemzetgazdaság valamely - országos viszonylatban óriásnak számító - természetszerűen 
rendszerint erősen exportorientált vállalatát monopolvállalatként kezelik, holott azon a 
piacon, amelyen jobbára mozog, még középvállalatnak sem számít. Nincs sem pénzügyi
leg, sem kereskedelmileg, sem a K+F tekintetében beintegrálva a nagy világhálózatokba, 
ezért ott halmozottan hátrányos helyzetű. Ezt a helyzetet nevezem ál-monopolhelyzetnek 
[1.13. d;]. 
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1.6.5. Vákuum, túlnyomás és egyensúly a piacon 

A piac többé-kevésbé autonóm vállalatok horizontális viszonyainak erőtere. Térerős
ségét - az érdekeltségek, illetve érdekellentétek (vonzerők és taszítóerők} nagyságát -
a vállalkozási szükségletekhez képesti pénzhiány és pénzbőség, más szóval a kereslet
kínálat egyensúlya/egyensúlyhiánya szabja meg. 

(A) A kereslettúlsúlyos (szívásos, vákuumos) piac, vagy eladók piaca azt jelenti, 
hogy a keresletként megjelenő vásárlóerőhöz (pénzhez) képest kevés az áru. A keres
lettúlsúly intenzitása a vásárlóerő és az árualap aszimmetriájával arányos. 

A piaci hiányhelyzet nemkívánatos, noha a vállalat számára látszólag kedvező 
pozíciót hoz létre. A hiánypiac azt jelenti, hogy a keresett árucikkekből kevesebb jele
nik meg a kínálat oldalán, mint amennyi iránt fizetőképes kereslet van. 

Nagyon fontos a „keresett" jelző. Hiába lehet ugyanis folyót rekeszteni - mondjuk 
- kabátfazonra tűzhető jelvényekkel, apróbb-nagyobb emléktárgyakkal, ha az üzle
tekben nincs kenyér, vaj, hús, burgonya. Hiába rendeznek a város harminc pontján 
gregorián, Monteverdi-, Palestrina-hangversenyeket, ha az egyetlen teremben, ahol 
egy rock-koncert lesz, csak kétszáz férőhely van. A fiatalok ez utóbbi előtt fognak ve
rekedni. 

A hiányjelenség megértéséhez ismernünk kell a jövedelemnagyság és a kereslet
kielégítés összefüggését. Mindennapos tapasztalatunk, hogy a fogyasztás szerkezete 
erősen függ a fogyasztásra rendelkezésre álló (reál-) jövedelem nagyságától. Ha vala
kinek tízszeresére nő a jövedelme, nem fog tízszer annyi kenyeret, zsírt, alsónadrá
got, villamosbérletet stb. venni. Amennyiben a fogyasztóknak az infláció lefaragja 
reáljövedelmük felét, nem fognak azonnal lemondani a fűtés, világítás, élelem, ruház
kodás feléről. Az előbbi a jövedelem növekedésével fokozatosan tetőztet fogyasztá
sokat, esetleg némileg vissza is fog, ám új árucsoportokat kapcsol be (például sze
mélyautót, videoberendezest, külföldi utazást stb.). Az utóbbi nagyjából ugyanilyen 
sorrendben építi le a fogyasztási termék- és szolgáltatásköröket. 

Az /. 15. ábrán az a áru (például élelem, ruha, fűtés) vitális szükségletet elégít ki. 
Hiánya az ember fizikai létét fenyegeti. A h ennél kevésbé fontos: mondjuk ugyan
ezek minőségi fajtái, választékuk bővítése. A c, d.... mésn még kevésbé létérdekűek: 
az előbbiek például a higiénés és kulturális szükségletek kielégítésére valók, az utób
biak presztízscikkek. A 0 pontban mérhető (alacsony) jövedelmi szinten a kereslet 
zöme a, a maradék b és c árura irányul. Az l-es állapotban az a abszolút értéke na
gyobb, százalékos aránya csökken, elsősorban nbés c javára, de megjelenik a ÍÍ is. Ez 
így folytatódik, az „i" állapotban a kereslet a, b és c-ből már mennyiségileg is apadó
ban van, s a költésben az/n és n nagyobb hányadot foglal el, mint a dés b együttvéve. 
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Kereslet 

/ Reáljövedelem 

1.15. ábra 
A keresleti szerkezet változásai a jövedelemnövekedés 

függvényében 

A hiány háromféle lehet: 
a) Ha a kereslet/jövedelem-görbék felső rétegébe tartozó áruk hiányoznak a pia

con (például az / állapotban az n), akkor „dühödt" kereslet mutatkozik a hiány
zó áru iránt azon jövedelemtulajdonosok részéről, akik meg tudnák ezeket ven
ni. Felszökik az „n" kategóriájú áruk ára, megjelenik a csúszópénz, a fekete
piac, a csempészet stb. A kereslet egy része „befőttesüvégbe" vonul: addig 
semmit sem vásárol, aim'g nem jut hozzá az „n "-hez. Ezt az állapotot nevezzük 
fázíshiánynak, ugyanis a kínálat fáziskésésben van a jövedelemmel illetve a 
kereslettel szemben. A szemfüles vállalkozó számára a fázishiány óriási kon
junktúrát jelenthet, ezért rááll a termék importjára vagy termelésére, és rövid 
időn belül nagy jövedelemre tehet szert. 

b) Amennyiben a kereslet/jövedelem-görbék alsó vagy középső rétegeihez tarto
zó áru hiányzik (audio- és videomagnót lehet kapni, kenyeret, húst nem, vagy 
lakáshiány van), ezt szerkezeti hiánynak nevezzük. Ez igen veszélyes jelen-
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ség. A pénztulajdonosok ugyanis kezdetben a „legmagasabb" árat is hajlandók 
megfizetni a hiányzó alaptermékekért. Később, amikor ez sem elég (vagy 
azért, mert az áiii akkor sem jelenik meg a piacon, ha tízszeresen túlfizetik, 
vagy az áremelkedés túllépi a jövedelemhatárokat, a vásárlók jelentős része fi
zetőképtelenné válik), megkezdődik a fogyasztási szerkezet deformálódása: a 
lakás nélküli fiatalok autót vásárolnak, az emberek káposztalevesen élnek, de 
hektoliterszámra isszák a pálinkát stb.). 

c) Az általános hiány az, amely szűkebb értelemben vett általános pénzhígulás
sal egyértelmű. Ezt vagy általános áremelkedés (infláció) vagy a piac teljes 
szétzilálódása kíséri. Az infláció egy bizonyos üteménél a kettő összeér. Az 
áruhiány ez esetben egyben pénzbőség is (ha se áru, se pénz nincs a piacon, ak
kor ínségről beszélünk, és a piac is sorvad). 

(B) A kínálattúlsúlyos (túlnyomásos) piac, másképpen a vevők piaca azt jelenti, 
hogy a piacon megjelenő vásárlóerő nem elég az ámtömeg felszívására. Az árubőség 
ez esetben jövedelem- (pénz-) hiányra vezethető vissza. Ettől még természetesen le
hetséges, hogy a lakossági (abszolút) szükségletekhez képest nyomoníságos áruellá
tás van, csak éppen a jövedelmek hiányoznak ahhoz, hogy ezt a nyomorúságos árukí
nálatot megvásárolják. A másik szélsőséges eset a klasszikus túltermelés, amikor a 
piac áruellátása gazdag, de a vásárlóerő ehhez képest szűk, így az áruk egy része elad
hatatlan. Mindkettő beteg gazdasági állapotot jelez. 

A kínálattúlsúly akkor egészséges, ha (a) mértéke minimális; (b) eloszlása nagy
jából egyenletes, vagyis nincsenek normál cikkcsoportokban égető hiány- és/vagy 
túltermelési helyzetek; (c) az életgörbéjükön fölfelé haladó árucsoportok tekinteté
ben azonban „.szívásos" piac, a hanyatló árucsoportoknál pedig „nyomásos" piac ta
pasztalható, s (í/) ha a kereslet növekedése (háttérben a jövedelmek növekedésével) 
nem haladja meg azt a mértéket, amelyet a kínálat - a megszokott, nem megerőltető 
ütemű felhalmozás és modernizáció együttes hatására - szorosan követni tud. Amíg 
ez az állapot fennáll, a gazdaság „dinamikus egyensúlyáról" beszélhetünk mindad
dig, amíg az enyhe kínálati többlet el nem fajul túltcnneléssé. 

Az enyhe és jól strukturált kínálati túlsúly is átcsaphat időnként enyhe keresleti 
túlsúlyba. Ennek ugyancsak pozitív hatása lehet mindaddig, amíg az enyhe keresleti 
többlet hiánygazdasággá nem súlyosbodik. 
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1.6.6. Oligopol piacszerkezet, pozíció-kritériumok 

A klasszikus - diszperz szerkezetű - piac tipikus működési formáiként számon tartott 
automatizmusok az oligopol - azaz az egymástól rendkívüli mértékben eltérő piaci 
ütőerejű döntési központokra felépített - piacon erősen módosult formában hatnak. 
Megszűnt a piac minden pontján hellyel-közzel azonos térerősség. A piaci viszonyok 
intenzitását annak minden egyes pontján az az erőviszonyrendszer határozza meg, 
amely egyfelől a domináns helyzetű vállalati egységek egymás közötti kapcsolatait 
(verseny- és kooperációs kapcsolatait egyaiánt!) jellemzi, másfelől e domináns kör-
a szűkebb értelemben vett oligopol szektor - és a vele ilyen-olyan módon együtt élő 
egyéb vállalatok tömegei között létezik, s amelyre a nem egyenlők közötti verseny, a 
szerkezeti alávetettség és a szimbiózis jegyei egyaránt jellemzők.' 

Hogy egy vállalatnak milyen piaci pozíció elfoglalására milyen adottságai van
nak, több tényezőtől függ. Ezek között csak az egyik - a XX. sz. viszonyai között 
semmiképpen nem elégséges, bizonyos esetekben nem is feltétlenül szükséges - a 
megfelelő vállalatméret. Egyébként azonos feltételek között persze a nagyobb méretű 
vállalat kedvezőbb helyzetben van, de a nagy vállalatméret egyetlen más, minőségi 
jegyeket kifejező pozíciómutatót sem képes helyettesíteni. 

E minőségi ismérvek közül az alábbiakban a következőket veszem vizsgálat alá: 
a) a modernizációs rátát, vagyis a termékek és technológiák megújulási ütemét, 

időbeli gyorsaságát, valamint az egymást követő termék- és technológiai gene
rációk teljesítményszintjének növekedési dinamikáját (a feladat hasonlít ahhoz, 
mintha azt próbálnám mérni, hogy egy ember milyen sikerrel jut fel egy lép
csősor magasabb szintjére a két lépése közötti idő és a lépcsőfokok meredeksé
gének függvényében!); 

b) a vállalatnak a modernizációs folyamatban betöltött szerepét, súlyát, vagyis 
azt, hogy a piacon működő K+F-kapacitás egészéhez viszonyítva mekkora újí
tóerő felett rendelkezik, mekkora a részesedése az úttörő termékek kibocsátá
sában, és az élenjáró technológiák használatában mekkora az időelőnye a szak
terület más egységeihez képest; 

c) a vállalat stratégiai rugalmasságát, amely egyfelől arányos a vállalat rendelke
zésére álló likvid tőkevagyon relatív nagyságával, másrészt az általa birtokolt 

Megemlítendő, noha a piac szerkezetét és mozgástörvényeit alig befolyásolja, egy harma
dik réteg is: az e szövedékbe be nem integráltak - „outsiderek" - szektora. Ennek az 
oligopol szerkezettől való függése egyoldalú és passzív. Nem csak a nagy ütőerejű vállala
tokkal szemben kénytelenek elviselni a „halmozottan hátrányosak" helyzetét, hanem az 
oligof)ol szövedékbe beintegrált kis iitőerejű vállalati szektorral szemben is. Ok a modern 
piaci kasztrendszer „csankálái", akik a legkevésbé jól fizető tevékenységek végzésére 
vannak ítélve, s működésük csak a konjunktúra-csúcsokon van valamelyest is garantálva. 

62 



1.6. A piac 

termelési tényezők hajlékonyságával: a kettő együttesen határozza meg azt, 
hogy milyen eredményesen tud alkalmazkodni a termelésitényező-kombináci
ók, a tevékenység- (ágazati) szerkezet és az üzleti (partner-) kapcsolatok terü
letén felmerülő változtatási igényekhez; 

d) a vállalat multiplikációs hatásszféráját, ami alatt az a tőke-, vagy kibocsátási 
kapacitás értendő, amelynek a viselkedésére, sorsára az adott vállalat döntései 
és mozgásai számottevő hatást gyakorolnak, illetve, amelynek döntéseitől és 
mozdulataitól az adott vállalat működése érzékelhetően függ; 

e) ez utóbbinak egy sajátos esetét, a vállalat transznacionalizálódási fokát, vagyis 
azt a külföldi piaci ütőerőt, amelynek döntéseiben, mozgásában az adott válla
lat működésének sikeressége és döntései jelentős szerepet játszanak. 

1.6.6.1. A hagyományos ismérvek 

A vállalat (a következőkben „J"-vel jelölöm) piaci pozíciója - mint említettem: 
ceteris paribus - egyenesen arányos az összehasonlítási alapként szolgáló mező-, 
vagy makroökonómiai egység (ágazat, nemzetgazdaság, regionális gazdaság: a to
vábbiakban „Etalon") gazdasági potenciáljához viszonyított tőkeerejével és (az 
ugyanehhez az alaphoz viszonyított) piaci forgalmi részesedésével. Ez utóbbit a J-
vállalat összes vásárlásai és eladásai összegével jellemezzük. 

T 
ami azt mutatja, hogy az adott J-vállalat vagyona hányadrésze az Etalon tőkeerejé
nek, illetve 

QE 
ahol qout,j a J-vállalat eladásainak, a q îj pedig a vásárlásainak összegét jelenti, QE az 
Etalon-gazdaság teljes áruforgalmát: azaz & piacot. 

Minél nagyobb a vállalat vagyonának a súlya az össztőkéhez képest és a vállala
tot érintő áruügyletek súlya az összes piaci forgalomhoz képest, annál nagyobb piaci 
részesedéssel rendelkezik az adott „J"-vállalat. Persze a két koefficiens súlya a válla
lat piaci pozíciójának megítélésekor minden adott esetben objektíve más és más. Egy 
erősen technológia- (állóeszköz-, beruházás-) igényes területen a tőkerészesedési ko
efficiens jelentősége a perdöntő, egy olyan szakterületen, ahol a felszereltségnek ki
sebb szerepe van, viszont a kibocsátott termékek erősen konjunkturaérzekenyek, az 
üzletág erősen függ a dolgozói létszám munkamoráljától, fegyelmétől, szakértelmé
től stb., az eladásokban való részesedés válhat döntővé: az erősen anyagigényes ága-
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zatokban nem egyszer az ellátási biztonság is komoly szerepet kaphat. Ez arra int, 
hogy a piaci pozíció „mennyiségi részesedési mutatóját" (P^,, / a x' és y' súlyozott át
lagaként /5^ + 6.̂  = 1/ képezzük: 

Ki -cr^t+cT.y, 
ami végső soron „tömegráta"-jellegű mutató, dimenziója: %. 

(Ha például az adott vállalat söripari állóalapok 27%-át foglalja magában, a piacon 
megjelenő söripari alapanyagok, munkaerő, beruházási javak stb. 32%-át adja-veszi és a 
sör iránti keresletnek ugyanekkora hányadát elégíti ki termékeivel, továbbá a tőkerésze
sedés háromszor olyan jelentős, mint az üzleti forgalomban való részesedés, akkor az ex
tenzív piaci pozíciója: 

27 0,75+ 32 0,25 
"̂• = m =2^'^ 

Ha ugyanezen tőke- és forgalmi részesedés, de más tökerészesedési és forgalmi részes 
súlyií [vagyis más szakterületi!] vállalatpozíciójátkeressük, pl.aa ?!:0,4, aa =0,6/, a po
zíció-százalék is más lesz, 25,6. Ha maradunk a söriparnál, és olyan vállalatot keresünk, 
amelynek a tőkerészesedése 70%, kibocsátási-vásárlási részesedése pedig 65%, a komp
lex részesedési értéke 68,8% lesz.) 

Persze ahhoz, hogy a kapott érték plasztikusan jelenjék meg az elemző előtt, vagy 
időben, vagy térben egy összehasonlítható adattal célszerű szembeállítani: pl. az adott 
vállalat korábbi adatával, vagy egy másik (konkurens) vállalat adataival: 

P' < 
p _ ext.J(n) ^ ^ . ext,idö 

I 

exlJ(ii-l) 
P..„.„.. ,. > 

P' < 
"... > 

ext.e ^ 

ahol az „n" az időpont, az „e" az „ad hoc" etalon. 
(Folytatva a példát: ha az 5 évvel ezelőtti piaci súly 25% volt, akkor az időmutató 1,13, 

vagyis növekedést mutat. Ha 34 volt, akkor 0,831, azaz csökkenést. Ha a konkurens vál
lalatok közül az egyik súlya 5%, a másiké 10%, a harmadiké 25% és a maradék 11,75% 
ötven kisvállalat között oszlik meg, akkor a szóban forgó J-vállalat az oligopol struktúrán 
belül igen nagy súlyú: 47,1%-os a részesedése, 1,13-szorosa az utána következő legna
gyobbik konkurensének. Ha az oligopol szektor továbbra is a piac csaknem 9/10-ét ural
ja, de J-nek csak egy, 60%-os részesedésű konkurenssel kell megosztania a helyét, úgy a 
47%-os részesedése már kevesebbet ér: a konkurens ugyanis 2,1 -szer nagyobb ütőerőt 
képvisel nála.) 
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1.6.6.2. Modernizációs ütem és szerepvállalás 

A forgalmazott termékek és az alkalmazott technológiák megújítása területén való vi
tézkedés csak akkor nem kritériuma a vállalatnak a gazdaság, vagy az adott szakterü
let determináns és domináns szegmenséhez való tartozásának, ha a gazdasági-piaci 
erőviszonyok megengedik a par excellence terjeszkedéses (extenzív) üzletvitelt: a 
tennék és technológia folytonos fejlesztését vagy kevésbé honorálják, vagy mértéken 
felüli kockázatúvá teszik. A nemzetközi piac e század második felében karakteriszti
kusan előnyben részesítette az intenzív fejlődési pályán futó vállalatokat az extenzív 
nyomvonalat követőkkel szemben. Voltak ugyan törekvések a terjeszkedés előtérbe 
állítására, részben kivételesen kedvező feltételek monopolista birtoklására támasz
kodva (néhány évig ebbe a csapdába esett Hollandia, támaszkodva a birtokába kerülő 
hatalmas földgázkincsre!), részben olyan összetett oksági láncolatú kényszerszituá
ció következtében, amely egyfelől akadályozta is az intenzív irányba fordulást és 
egyben (valódi, vagy virtuális) kedvező helyzetet is teremtett a terjeszkedéses fejlő
dés számára (Kelet-Európa), de e törekvések később megbosszulták magukat. Két
ségtelen, hogy a XX. század második fele a gazdaság intenzív jellegű fejlődését állí
totta piedesztálra. Ezért nem látszik túlzásnak a műszaki fejlesztésben való 
erőfeszítéseket, eredményességet a vállalatpozíciót meghatározó minőségi tényezők 
közé felvenni. 

a) Modernizációs mértékmutatók 

Mint már említettem, a modernizációs erőlködések két alapvető mozzanatra bontha
tók: egyfelől az innovációs eredmények bevetésének gyorsaságából, másfelől az in
novációs lépcsőfokok meredekségéből. 

Az elsőt a termék/technológia életgörbéjének hosszával fejezhetjük ki: pontosab
ban az egymást követő életgörbék hosszrövidüléseinek mértékével, valamint a két 
bevezetés közötti idő hosszának alakulásával. {1.16. ábra) 

Minél kisebb a h„:h(„ ,, arány, valamint a két bevezetés közötti időt jelző b|,:b(„_,) 
arány, annál élénkebb a technikamegújítási tevékenység a vállalatnál'. 

Ha a modernizáció ütemét egyfelől az életgörbehosszok és a bevezetési szekven
ciák hányados szorzatai adják, másfelől e szorzatokat tennékmegújulási (w) és 
technológiamegújulási (t) bontásban készítjük el: 

I 
Az 1.16 ábrán folytatólagos vonallal van jelölve a kihasznált életgörbe, pontsorral az életgörbe 
„meddő" szakasza. A termék- és technológiaváltás intenzitását a hasznos életgörbehossz, valamint a 
bevezetési szekvenciák rövidülései adják. 
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1.16. ábra 

=x h„-, b„_, 

yK 

l\ = X h„-, b „ . 

KK n / t 

Mivel az eredeti összefüggés reciprokat használjuk, a g' egyenesen arányos a 
technikamegújítás ütemével. A két részmutatót ismét csak súlyok segítségével von
hatjuk össze: 

g = cvwg'w + cr,g\ 

Ha pl. egy vállalatnál a kihasznált életgörbehosszoka termékek esetében 10;8 és 5 év, 
a technológiák cseréje területén pedig 14;12 és 10 év; a temiékbevezetési ütem 3;2 és 2 
év, a technológiabevezetési ütem pedig 12;7;5 év, a termékmegújulás súlya 0,7, a techno
lógiáé 0,3, akkor 

10-8-3-2 
6 w ' 8-5-2-2 

14-1212-7 

= 3,00 

g,= - = 3,36 
1210-7-5 

0,7-3,00+0,3 336 
100 - = 3A1 
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ami értelemszerűen azt jelenti, hogy a technikamegújulás átlagosan három évnél va
lamivel hosszabb idő alatt következik be: hála az újtermék-bevezetési szekvencia rö
vidségének és a technológiai tényező kis súlyának. 

A másik modernizációs mértékismérv a termék (w) és technológia (t) megújítá
sok jellemző mértéke: a felfelé vezető lépcsők magassága. Ez a termékek esetében a 
jellemző műszaki ismérvek (paraméterek) emelkedését jelenti, a technológiák eseté
ben pedig a mennyiségi és minőségi teljesítmények emelkedését az előző gyártási ka
pacitásokhoz képest A megítélési kritérium tehát jellegzetesen műszaki-gazdasági, 
annak ellenére, hogy ha ezeket közös nevezőre akaijuk hozni, rendszerint elkerülhe
tetlen a termék használatiérték-jellemzőinek és a technológiák teljesítményparaméte
reinek „forintosítása". Az alapösszefüggés a lényeges használatiérték-paraméterek 
összegzett értékének változási üteme a vizsgált időszak alatt: 

Z' =-

Z'. =-

1 

ahol az „ 1 ̂ m " a figyelembe vett műszaki paramétereket, a P a paraméterértékeket (a 
föléhúzás jelzi, hogy használatiérték-kategóriákról van szó!), a „CT" a paraméter-sú
lyokat, az „n" pedig az adatfelvéteh időpontot jelenti. E két értéket is egyesíthetjük az 
előbbi termék- és technológiasúlyokkal: 

z = crwZ'w + cr,Z', 

Tegyük fel - az egyszerűség kedvéért -, hogy az autónak két érdemi műszaki pa
ramétere van, a végsebesség és az üzemanyag-fogyasztás; az autógyártó technológiá
nak is két alapparamétere van: a szerelőszalagról óránként legördülő kocsik száma és 
a selejtkockázat. A végsebesség adatok: 140; 150; és a hannadik mérési időben is 150 
km/h; az üzemanyag-fogyasztásé: 9;8;5 és 5 1/lOOkm, a technológiai kapacitás 
1000:1400: és 2000 kocsi/nap a selejtkockázat 0,4;0,3; és 0,1%. A temiékfejlesztés 
fontossági súlya 0,3, a technológiáé 0,7. 
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Kiszámolva a láncindexeket: 

végsebesség 100,107,107 
fogyasztás 100.112.170 
ki bocsátás/nap 100.140,200 
selejt/rec./ 100.133.300 
süly összesen 100.155,458 

vagyis a négy paraméter, egymásra rakódva a második mérési időpontban mintegy más
félszeres, a hannadikban pedig mintegy négy és félszeres lépcsőfokugrást eredménye
zett. 

A „g" és „z" ismérvek együttesen egymást erősítő tényezőként jelennek meg: 

M = Vg-z 

(A példát folytatva: 3,11 • 4,58 = 14,24, amelynek- mint kétdimenziós szorzatnak- csak 
a négyzetgyöke - kerekítve: 3,78 - értelmezhető reálisan. A górcső alá tett vállalatnál a 
technikai megújulás valamivel kevesebb, mint négy év alatt következik be.) 

Természetesen ez a mutató is plasztikusabb, ha akár a vállalat előző korszakbeli 
helyzetéhez, akár más vállalatokhoz, vagy csoportokhoz mérjük: 

M < 

J(n-l) > 

_ J<n) 

M M'„,=.^^^«l 

M,< 
M' - = — - » ' 

b) Modernizációs szerepvállalási mutatók 

Az, hogy egy vállalat milyen hatással lehet a környezet modernizációs folyamatára, 
három tényezőtől függ: 

- az a tevékenység, amelyet folytat, természeténél fogva mennyire alkalmas a 
környezet modernizációját elősegíteni; könnyen belátható, hogy egy harisnya
gyártó üzemnek összehasonKthatatlanul kisebb a környezetére gyakorolt mű
szaki fejlesztési hatása, mint egy mikroprocesszorokat vagy szerszámgépeket 
gyártó cégnek, netán egy K-i-F-profiliJ vállalkozásnak; 
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- a rendelkezésre álló pénzügyi források modernizációra fordított hányada eléri-
e azt a küszöböt, amely elegendő olyan horderejű újítások kidolgozásához, me
lyek jelentősége túlmutat az adott vállalaton? 

- mekkora a vállalat kibocsátásában az „ úttörő" teclinikcd színvonalat képviselő 
termékek aránya, és mennyiben detenninálják a vállalat piaci fellépésének jel
legét az általa működtetett „úttörő" színvonalú technológiák! 

Bár a modernizációs multiplikátorhatás logikailag előre kívánkozik - elsőnek is 
említettem -, mutatókkal való megközelítéséhez a másik két ismérv végiggondolása 
nélkülözhetetlen. 

(A) A vállalat modernizációs költségeit csak igen durva megközelítéssel tudjuk 
megfogni. Viszonylag egyértelmű a kutatásra, fejlesztésre, licenc- és know-how-vá
sárlásra fordított összeg, valamint a vállalat által viselt képzési költségeké (noha eb
ben még jelentős szerepet kaphat az egyszerű szerkezetmódosítás motívuma is!); a 
beruházási, szervezési és marketingkiadások esetében azonban szétválaszthatatlanul 
összefonódnak a modernizálási és az egyéb gazdálkodási szempontok. Ugyanakkor e 
három tényezőt nem lehet kihagyni a látókörből, már csak azért sem, mert a vállalatok 
jelentős hányadánál K+F- és képzési költség nincs vagy csak nyomokban lelhető fel: 
modernizációjukat szellemitennék-vásárlásokon és korszerű beruhiízási cikkek beál
lításán keresztül biztosítják. Maga a vállalat persze tisztában van azzal, hogy pénzki
adásainak mekkora hányada szolgálja modernizálódását, ezt azonban nem biztos, 
hogy másoknak is szívesen az orrára köti. Amennyiben tehát szakágazati vagy nem
zetgazdasági méretekben - azaz a vállalat számára „kívülről" - kell e mutatót megkö
zelítenünk, becslésekre vagyunk utalva. A bekövetkezett változások - termék-, tech
nológia- és piacfejlesztések - alapján kell megbecsülnünk, hogy a vizsgált vállalatok 
költségeinek mekkora hányadát nyelhette el e változások kikényszerítése. Szeren
csénkre kapóra jön az a szükséglet, miszerint célszerű e költségeket kunudálva, sok 
évre vonatkozóan összevetni - immár nem az ugyancsak bizonytalanul megbecsülhe
tő összköltségekkel, hanem a vállalat teljes vagyonával: 

n 111 

Htod 
^ t 1 1 

T 
ahol az „n" az évek száma, az „m" a modernizációs költségnemek száma, a „k" a költ
ségösszeg és a „T" a vállalati tőke. 
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Elvileg hasznos e modemizációsköltség-rátát külön-külön kimunkálni a termék
megújításokra (w) és a technológiák fejlesztésére (t): 

n m 

inod.w 

* - . = - ^ 

±t ' nioI,t 

M ' ' . = ^ ^ 
T 

Az összesített érték így a két részérték összegeként adódik: 

Ezt a mutatót is érdemes tér- és idődimenziós összehasonlításban kimunkálni: 

wV < 

H'Kn-.)> 

Vl/' < 

M'E > 

A vállalati modernizációs költségráta-mutató értelemszerűen egyenesen arányos 
a vállalat oligopolpiaci pozíciójával, de csak akkor, ha hatásiránya egybeesik a másik 
két mutatóéval. 

Ha ugyanis a vállalat sokat költ modernizációra, de annak nincs kézzelfogható, 
kiemelkedő eredménye, piaci helyzete nemhogy javulna, de még romolhat is. 

(B) Az „úttörő" termék lehet „abszolút újdonság", vagyis olyasmi, ami vagy egy 
eddigelé kielégítetlen szükségletre talál megoldást (pl. egy hatásos rákellenes gyógy
szer), vagy az adott szükségletre minőségileg tökéletesebb megoldást ajánl, mint a 
forgalomban lévő áruk (pl. egy mellékhatás nélküh p-receptor blokkoló), vagy új 
szükséglet felkeltésére is alkalmas (pl. videokamera a fényképezőgépekkel és filmfel
vevőkkel szemben). Úttörőként viselkedhetnek olyan termékek is, amelyek használa
ti értéke semmivel sem magasabb a forgalomban lévőkénél, ám másod-harmadlagos 
jegyeikkel (design, apró „kényelmi" szolgáltatások beépítése stb.) mintegy „előreto
lakodnak" a kínálatban. Ezek a „relatíve úttörő" termékek. 
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Az Úttörő technológiák vagy a kibocsátás mennyiségét forradalmasítják, vagy a 
minőségi garanciát növelik meg jelentős mértékben, vagy pedig a technológia káros 
velejáróit mérséklik jelentősen (munkavédelem, környezetvédelem stb.). 

Természetesen mind az úttörő termékek, mind a technológiák egyesíthetik ma
gukban az összes ismérvet. 

A vállalat piaci pozícióját mindkét tekintetben két tényező befolyásolja: (a) az út
törő termékek/technológiák aránya kibocsátásukhoz mérten (a kibocsátás hány %-a 
úttörő termék, a kibocsátás hány %-át termelik úttörő technológia segítségével; vagy: 
a vállalat által alkalmazott összes technológia mekkora hányada számít élenjárónak); 
{b) milyen mértékben növeli a vállalat gazdálkodásának eredményességét az a körül
mény, hogy kibocsátásának x%-a úttörő termék és technológiai kapacitásának z%-a 
úttörő technológia? 

Vegyük sorra: 
{a) - elsőként tételezzük fel, hogy az úttörő termékeket hagyományos technológiá

val állítják elő. Ez esetben a költségszint emelkedik, mivel az úttörő termék 
jobb anyagot, gondosabb munkát stb. követel: 

k'^Ípi2:L>l; 
k szokv 

- Az eladható mennyiség bizonyos idő után növekszik (hiszen a terméknekydva/ 
tökéletesebb a használati értéke, mint a szokványosnak): 

q ' ^ i i ^ > l ; 

- Az úttörő termék fajlagos ára magasabb lesz, mint a szokványosé: a kereslet 
hajlandó lesz ezt megadni, mert a termék megnövekedett használati értéke 
kompenzálja az áremelkedést: 

p'=Zi=L>i; 
r szokv 

A vásárló számára tehát akkor éri meg a pionírtermékre való átállás, ha a haszná
latiérték-többlet nagyobb az ártöbbletnél; az eladónak pedig akkor, ha az ártöbblet 
nagyobb a költségtöbbletnél 

k'< p ' < h ' - ^ q'>l 
és mindez az eladási tömeg növekedésén keresztül egy másodlagos (a fajlagos ha
szontól független) haszonforráshoz vezet. Az úttörő termékek haszontöbblete tehát 
egyenesen arányos a forgalomvolumen-növekedéssel és a fajlagos árnövekedéssel és 
fordítottan arányos a költségnövekedéssel: 
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vagy, strukturális együtthatókkal kifejezve: 
1 

ahol a CT - súlyok összege = 1. 

{b) - A továbbiakban feltételezzük, hogy a hagyományos termékeket áUítják elő út
törő technológiával. Amennyiben ez a kibocsátás mennyiségének emelkedését 
eredményezi, az a költségszint csökkenését vonyA maga után mindaddig, míg a 
tömegtermelés nem ütközik bele a termelési tényezők csökkenő hozadékába. 
Tegyük fel, hogy a technológiai újítás nem céloz meg abszurd méreteket, így e 
korlátozó tényezővel nem kell számolnunk. Ha a költségszint a költségek és az 

eladási ár hányadosa (k' = —), akkor a technológiai újítás hatását a két mérési 
P 

időf)ont közötti költségszintváltozás mértéke fejezheti ki: 
k'.. 

í^'scal 
kV, 

- Ugyancsak költségcsökkenés-d\msnz\óv<i\ vagyunk kénytelenek kifejezni a 
technológiai újítás károkozás megelőző hatását, noha a valóságban a vállalat 
vagy nem érzi technológiája károkozó hatásának költségnövelő következmé
nyeit, vagy pedig a rá háruló költségtöbblet (pl. környezetszennyezési bünte
tés, a balesetet szenvedett dolgozók kártalanítása stb.) messze nem áll arány
ban azzal a kárral, amit technológiájával okozott A jelen feltételezés tehát az, 
hogy a vállíilat eleve károkozásmentes technológiát alkalmaz, ami növeü költ
ségszintjét, de ennél nagyobb kárhelyreálü'tási költséget takarít meg: 
•^ env ~ V"̂  rehab ~ "̂  jierv ^ -^ ' 

Végül a gyártás minőségi garanciáinak növekedése egyszerre jelenik meg költ
ségmérséklő hatásban (selejtcsökkenés, garanciális szervizköltségek, reklamációs 
cserék stb. csökkenése), valamint fajlagos árszint-többletben: a jó márkanév ui. lehe
tőséget ad arra, hogy valamelyest drágábban forgalmazzon a szokványos piaci para
métereknél nem magasabb használatiérték-szintű árukat is: 
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Az úttörő technológiák haszontöbblete egyenesen arányos a termelés tömegsze
rűségére (K',c_ |̂), veszélytelenségére (K'̂ n )̂ és minőség-garancia viszonyaira (K'q,„,) 
gyakorolt hatásával: 

" t " ' - ' ^ s c a l ' ^ sc«] " " " ^ e n v * ^ env " ' " ' ' ^ q u a l " ^ qiial ' 

ahol a a súlyok összege = I. 
Az úttörő termékek és technológiák alkalmazásának összevont hatását a szokásos 

módon képzett mutatóval érzékeltetjük: 

Természetesen ez az ismérv is idő- és térdimenzióban összehasonb'tva válik 
ámyalttá: 

A 

" . d « - - ^ ^ 

" j ( n - l ) > 

A 

H, < 
H , > 

1.6.6.3. Stratégiai rugalmasság 

A vállalati rugalmassággal kapcsolatban a közvéleményben illúziók élnek: az a köz
hiedelem, hogy rugalmas csak a magánkézben (lehetőleg egy, vagy kevés tulajdonos 
kezén) lévő kis- és közepes méretű vállalat lehet, ami imphcite azt is jelenti, hogy az 
oligopol szektor vállalatai, amelyek sokhelyütt erős állami részvétellel, de minden
képpen Société Anonyme-kéni működnek, eleve rugalmassági hátrányban vannak a 
kis, mozgékony és egyéni haszonérdektől erősen motivált vállalati szektorral szem
ben. Ez a szemlélet a vállalat taktikai rugalmasságát tartja mindenekelőtt szem előtt, 
ami annál döntőbb jelentőségű, minél inkább ki van a vállalat rekesztve abból a kör
ből, amely legalább annyira, formálja a piaci viszonyokat, hozza létre a piaci szituáci
ókat, mint amennyire alá van vetve a piac által létrehozott kényszerhelyzeteknek. A 
kis méret és a pregnáns, személyi „sorsközösség" előnyös a rövid távú manőverezé
seknél, de megváltoztathatatlan adottságként tudomásul véve azt, hogy a vállalat 
hosszú távú sorsa olyan tényezőktől függ, amelyekre a vállalatnak tőke- és piaci ere
jénél fogva nincs hatása, s amelyeket a menedzsment, éles egyéni érdekeltségétől 
motivált erőteljes tevékenysége sem tud érdemben befolyásolni. A XX. sz;ízad lovagi 
vagy trapperi erényekkel felruházott kis- és középvállalkozója tehát, összes taktikai 
manőverezési képességeinek birtokában - stratégiailag merev, kiszolgáltatott; hason-
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manőverezési képességeinek birtokában - stratégiailag merev, kiszolgáltatott; hason
ló a vihar által tovaragadott pitypangterméshez, amely ugyan zseniálisan van „meg
tervezve" a maga kis ejtőernyőjével és hegyes magocskájával arra, hogy lágy szellő
ben az anyanövénytől néhány méterre talajba fúródjék, ám ha vihar veszi szárnyra, 
akkor nem rajta múlik, hanem a viharon, hogy talajban köt-e ki, vagy a tenger hullá
maiban, vagy a Szahara homokjában, netán egy esőcsatornában. 

Az oligopol szektor taktikailag valószínűleg szervileg rugalmatlanabb a kisebb 
vállalkozásoknál: menedzsmentje távolabb áll a napi „seftelesektől", technológiája 
merevebb - és így tovább. Okos decentralizációval ezen sokat tud segíteni, de nem 
eleget: legalábbis ez a szakértők többségének véleménye. Azonban az is valószínű
nek tűnik, hogy az oligopol kör vállalatai számára a rövid távú manőverezési képes
ségnek nincs is akkora jelentősége, mint a hosszú távú, stratégiai rugalmasságnak. A 
rövid távon jelentkező nehézségeket el tudja viselni, maga alá tudja gyűrni - nem fel
tétlenül szükséges kikerülnie őket.' 

Miben áll a stratégiai rugalmasság? 
Mindenekelőtt abban, hogy a vállalat rendelkezhet akkora, termelési tényezőkre 

nem elköltött saját tőkével (mindig ugrásra készen álló pénztartalékkal), amely bár
mely pillanatban lehetővé teszi számára azt, hogy magához vonzzon a tőkepiacról ak
kora kvantum „szabadon futó" tőkét, amelynek segítségével elébe tud menni a piaci 
helyzet jövőbeni változásainak, kedvező irányban tudja befolyásolni e változásokat, 
jó előre hatásos ellenintézkedéseket tud tenni azon esetekre, amikor ezek a változások 
mégis számára kedveződen hatásokkal terhesek. 

Vagyis a rugalmassági kritérium a tartalékráta és a szabadtőke vonzási képesség. 
- A likvidtőke-tartalék nem utolsó sorban arra szolgál, hogy megfinanszírozza az 

átállásokat, éspedig: 
- a termelésitényező-kombinációk nagyobb átrendezéseit, azaz a termelés terüle

tén véghezvitt generációváltásokat; 
- a vállalat tevékenységi szerkezetében (mikrostruktúrájában) végrehajtandó 

gyökeresebb változtatásokat; 
- a vállalat üzleti tevékenységének (input- és output oldali partnerszerkezetének, 

valamint konkurenciaviszonyainak) nagyobb változtatásait. 

A gyerekroller, a maga kis vékony kerekeivel csak aszfalton futóképes: már az apró egye
netlenségeket is kerülgetnie kell. A traktor a maga nagy átmérőjű és széles kerekeivel a 
szántáson is biztonsággal mozog, noha messze nincs az a fürge manőverezési képessége, 
mint egy gyerekrollemek. The small is beautiful - but the big is powerful. Mindegyiknek 
megvan a maga előnye. 
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a) Likviditási ráta 

A vállalat szabadon rendelkezésre álló pénze három forrásból tevődik össze: (a) a 
vállalati tőke tartalékalapként elkülönített részéből, vagyis abból a vagyonhányad
ból, amelyet nem költenek el termelési tényezők vásárlására, hanem a bankban tart
ják, ugrásra készen arra, hogy szükség esetén komolyabb módosítást hajthassanak 
végre a ténylegesen működő tőke mennyiségén vagy szerkezetén; {b) a ténylegesen 
működő tőke körforgása közben keletkező készpénzállagból, amely a vállalat banki 
folyószámláján mint aktívum keletkezik; (c) a vállalat egész vagyonának nagyságától 
és tőkeként való működésének gyümölcsöző voltától függő pénzpiaci bonitásból, va
gyis abból a tőkemennyiségből, amely a pénzpiacon a vállalat részére bármikor fel
hajtható. 

A tartalékként elkülönített tőkerész (R) értéknagysága csak akkor összehasonlít
ható a ténylegesen működő tőkerészével, ha (a) levonjuk belőle a vállalkozói tiszta 
nyereség és a bankkamat differenciáját; {b) hozzáadjuk azt a kockázatcsökkentési ér
téket, amely a tőkerész likvid formában való tartása következtében a vállalat várható 
hasznában jelentkezik: 

R = Rn.v+(k-h)5 

ahol az R a tartaléktőke reálértéke, az Rnév a névértéke, a „h" a haszon egésze, a ,Jk" a 
bankkamat, a 6 a diszkonttényező, a Ph a haszon kockázati tényezője és a ̂  az Rnév tar
taléktőke biztosítása esetén bekövetkező haszonkockázat-mérséklődés mértéke. 
Hogy a tartalék reál- és névértéke milyen irányban tér el egymástól, mindenekelőtt a 
haszon veszteség [(k-h)5] és a kockázatmérséklődés (^) hatáskülönbségétől függ. 

Az adott vállalat piaci pozíciója elvileg a likviditási rátától, vagyis a tartalékként 
elkülönített reáltőke és az össztőke viszonyától függ: 

L' = ^ 

Az L'R - optimumértéket fejez ki. Ha ugyanis a vállalat túlbiztosítani akarván 
magát mértéktelen mennyiségű R„év pénzösszeget von ki a forgalomból, igen nagy 
haszonveszteséget kell elviselnie, amit nem kompenzál a megnövekedett biztonság. 
Ha merészen, túl szűkre szabja a tartaléktőkéjét, úgy rohamosan csökkenni fog a biz
tonsága, amit egy ponton túl nem egyensúlyoz a kamat feletti nyereségtöbblet megna
gyobbodása. 
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A folyamatosan, rövid időre felszabaduló forgótőke-állomány (F) reálértékének 
számbavétele ugyanazon logika szerint történik, mint a tartaléktőke esetében: 

azzal a megjegyzéssel, hogy mind a 6, mind a ̂  tényezők elhanyagolható nagyságren
dűek, lévén olyan összegről szó, amelyet stratégiai célokra, tehát hosszabb távon 
megtérülő kiadásokra a folyó termeléstől elvonni csak akut vészhelyzetben tanácsos 
(akkor is nagy fenntartásokkal!). Ezért valójában e tőkehányad reálértéke a haszon
csökkenéssel korrigált névértékkel egyenlő.' 

A folyószámla-állag fajlagos nagysága ezek után: 

T 
A vállalat tőkepiaci bonitásának mértéke (B) két alapvető tényezőből tevődik 

össze: az egyik a kamatveszteséggel és kockázat-nyereséggel korrigált hitelképesség 
(Cj), azaz a bonitás reálértéke (B^), viszonyítva a vállalat teljes tőkeértékéhez: 

C, +(h-k)S 
B . - ^ - - , 

^•Ph 
ahol Cj a vállalat hitelbonitasa (hitelösszegben kifejezve). A többi jelölés azonos az R 
nagyságának képletével; illetve: 

A másik bonitástényező a vállalat „részvénykibocsátási sikeresélye"^, vagyis egy 
olyan viszonyszám, amelynek számlálójában az a tőkemennyiség-reálérték foglal he
lyet, amelyet az adott vállalkozás (tőkeereje, működési sikere, goodwillje stb. függ
vényében) a tőkepiacon magához tud „vendégtőkeként" vonzani, a nevezőjében pe
dig a vállalkozás saját tőkemennyisége.^ 

1 
Igazában ez sem egészen védhető: a folyószámla-egyenleg esetében ugyanis nem reális 
haszonáldozat alternatíva az, hogy az egyenleget folyamatosan leemeljük a számláról és 
működő tőkévé változtatjuk; vagyis valójában nincs miről lemondani. Nem hiába tehát, ha 
a piacpozíció-gondolatmenetben az F folyószámla-egyenleget névértéken vesszük számí
tásba. 

Ez metaforikusán értendő: e fogalomkörbe értem azt is, hogy mekkora esélye van ~ mond
juk - egy vállalkozónak arra, hogy kft.-társakat nyerjen meg, vagy „csendes" tőkét vonz-

Ami persze lehet már eleve „összerakott" tőke, rt., kft., bt, vagy akármi más. A vállalat pi
aci pozíciójának megítélése szempontjából az adott helyzet kialakulásának okát nem 
vesszük figyelembe 
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A formulába öntés teljesen az előző képletek logikai menete szerint történik: 
^ A, +(h-d)5 

ahol az A a J-vállalat részvénypiaci kibocsátó-képessége, a „d" az osztalék, amely 
mellett az AJ kibocsátás sikerrel kecsegtet; és 

B' - ^ A 
A i-p 

A két arány a szokásos módon Összevonható 

A vállalat piaci helyzetének likviditási oldalról való megítélése végeredményben 
a három likviditási ráta összevont nagyságával jellemezhető: 

L = a^ • L'R + CTp • L'p + GB • L'g, 
ahol a CT-súlyok összege = 1. A GR + ap + CTB arányok egyben azt is sejtetik, mennyi
ben van a vállalat adott piaci helyzete a saját és mennyiben a „vendég"-tőkére alapoz
va. Ha aránytalanul kicsi a tőkepiaci bonitás, az a vállalat gyenge működésére utal 
(normál kamat- és osztalékfizetési feltételek mellett nem jut tőkéhez, az adott [ala
csony] bonitása mellett felhajtható „vendég"-tőke pedig olyan drága, hogy lecsökken 
a vállalat számára a reálértéke) ha valamilyen oknál fogva aránytalanul nagy a 
bonitás (stratégiai erővel nem alátámasztott konjunkturális siker, a vállalat háta mö
gött álló gazdasági, vagy politikai erő stb.) ennek kiaknázása hosszabb távon labilis 
helyzetbe hozhatja a vállalatot. Az c tehát két alapvető komponensének, a L'R-nek és 
a L'B-nek a kényes egyensúlyát takarja. 

b) Tényező/ágazat rugalmasság 

A vállalat számára mind a tőketartalékolás, mind a „vendég"-tőkéhez való folyamo
dás - olyan intézkedés, amelyet tulajdonképpen szeretne elkerülni, vagy legalábbis a 
minimumra szorítani. Legalábbis a klasszikus tőketulajdonosi ösztön ezt sugallja ne
ki: a tartalékképzés leharap a vagyonából egy csökevényesen gyümölcsöző hányadot, 
a „vendégtőke" jelenlétét pedig úgy éli meg, mint „bérmunkát": a menedzseri szol
gáltatásért és kockázatvállalásért hozott jövedelmet, amelyért döntési lehetőségének 
bizonyos korlátozásával is fizet. Mindezeket az áldozatokat a menedzsment a straté
giai rugalmasság növelése érdekében hozza. Ám, ha adódik más megoldás e rugal-
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másság növelésére, akkor - ceteris paribus, vagyis egyenlő haszonkilátások mellett -
azt fogja előnyben részesíteni. 

A saját tőke rugalmasságának növelésére van egy - igaz, kétélű - módszer: a ter
melési tényező- és a tevékenységi szerkezet flexibilitásának növelése. Ez egyfelől 
technológia- és szakismeret-megválasztást jelent. A flexibilis tennelésitényező-
összetétel kevésbé egyoldalú felszerelésben és sokoldalúan képzett személyzetben 
ölt testet. Ez utóbbin van a legnagyobb hangsúly: a sokoldalúan és magas színvona
lon képzett termelő kollektíva alkalmas csak ui. arra, hogy kihasználja a termelési té
nyezők közötti helyettesítési lehetőségeket (technológia kiváltása munkaerővel és 
fordítva, anyag- és energiafelhasználás kiváltása innovációval stb.) csakúgy, mint a 
kibocsátási szerkezetváltásban rejlő lehetőségeket. Persze a technológiának sem sza
bad teljesen egyirányban elkötelezettnek lennie: egy robottechnikára épített személy
autó-ipari egység egy másik személygépkocsi típusra is csak nagy tőke- és időráfor-
díî ással állítható át, nemhogy tehergépkocsira, vagy vadászrepülőgépre. Az azonban 
törvényszerűségként kockáztatható meg, hogy az emberi tényező rugalmasságának 
meg kell haladnia a technológiáét, különben nem lesz, aki észrevegye, megtervezze és 
levezérelje az átállásokat, valamint célszerűen használja a sok mindenre kapható 
technológiát. 

Igaz, a tényező- és tevékenység-flexibilitásnak ára is van: a termelés tömegszerű
ségéből eredő haszontöbblet mérséklődése. Amennyiben ez - a stratégiai időtáv átla
gában - nagyobb lenne, mint a flexibilitás növekedéséből eredő többlethaszon, úgy a 
vállalatnak nem célszerű ehhez a rugalmasságnövelő eszközhöz nyúlni. Ellenkező 
esetben azonban érdemes feláldozni a skálahozadék egy részét a tartaléktőke-mérsék
lés, a „vendégtőke" nélkülözhetőség és a megnövekedett biztonság érdekében. Meg
formulázva: 

" P" >T n h' 
r ' b ' - ^ 

ahol a Tnév a befektetett tőke névleges értéke, a ph a már ismert nyereségkockázati fak
tor, az r' a flexibilitás növelési intézkedések tartaléktőke képzési hányados (L'R) mér
séklésének koefficiense, a b' a „vendégtőke"-igénybevételi szükséglet (L'B) mérsék
lődésének koefficiense, a ^ a nyereségrizikó-tényező mérséklődésének mértéke, a 
h'scai pedig az eredeti állapot (a flexibilitási intézkedésekhez képesti) nyereségnövelő 
hatása. 
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(Az összefüggés megér egy egyszerű példát. 

1. Haszon abban az esetben, ha a vállalat szerkezete flexibilisebbé válik: 

r' = 0,92; 
b' = 0,99; 
t, =0,95 
X = 0,865 

2. Áldozat abban az esetben, ha a vállalat lemond a tömegtermelés-haszonról: 

h'sctí = 12%/év, öt év alatt: 176,23%; 
h'nm.d = 11,5%/év öt év alatt: 173,33% 
veszteség öt év alatt: 3,90% 

3A.T«v=1000; 
Pa = 0,9 (eredeti állapot) 
T«i, = 900 (eredeti állapot) 
haszon (176,33%) = 686,7 
haszon (172,33%) = 651,0 
elmaradt haszon = -35,7 

3B.T«v=1000 
PtX = 0,9:0,95 = 0,9473 
r' = 0,92 
b' ^ 0,99 

1000 

3C. haszon (172,33%) = 737,3 
haszontöbblet 
(737,3-686,7) =+50,6 

Azzal tehát, hogy lemondokaz eredeti állapot skálahozadékának egy részéről, ve
szítek 35,7 haszonegységet, a flexibilitás növelésével nyerek 50,6 haszonegységet: a 
tiszta haszonáldozat eredmény -1-14,9 vagyis az átállást érdemes megejteni. 

Ha a skálahozadék-veszteség nem fél %, hanem - mondjuk - másfél % volna, 
vagy ha a tartalékképzésben nem mutatkozna, csak 0,99 megtakarítás, az eredmény 
már a merevebb, de skálahatásban gazdagabb eredeti megoldás mellett voksolna.) 

A vállalat piaci pozícióját ezek szerint az befolyásolja kedvezően, ha ténye
ző/ágazat flexibilitás növeléssel nagyobb haszonprognózist tud előrevetíteni, mint a 
merevebb szerkezettel: a pozíció javulása e haszontöbblet mértékének függvénye. A 
haszontöbbletet a 77. oldal alján közölt képletben szereplő összefüggéssel érzékelte
tem: ez ugyanis - mint az előzőekből ismeretes - optimum mutató. Ha a flexibilitás 
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növelésére tett intézkedések összessége túlságosan megnyirbálja a skálahozadékot, 
az érdekeltségi viszonyok megfordulnak. 

Ha ugyanis T*n,, = 7 / ^ és T*^ = T„,, • p^ • h^ ,̂, akkor ugyanez vi-
r b -t, 

szonyszámban kifejezve: 

T 
ng 

ahol T* a tőke reálértékét (haszonhajtó képességével korrigált nagyságát) jelenti. 
Ez a tényező/ágazat rugalmasság alapmutatója. Elvileg igen hasznos szétválasz

tani a tényezőrugalmasságot és az ágazati rugalmasságot. Az előbbi ui. termelési kul
túra alakítására való hajlamosságot növeli, így némi rokonságot mutat a 1.6.6.2./a 
fejezetben bemutatott modernizációs mértékmutatókkal {§; i, és M); az utóbbi a vál
lalat mikroszerkezetének képlékenységét jellemzi. 

f * 
T'*' _ faci. no 

fact, ng 

T5(-» str., flex 
c ir ^ 

str., ng 

így T*' mutató összeállhat a két rugalmassági terület mutatóinak súlyozott átlagaként 
is: 

T * = fT • T * ' -1-8 • T * ' 
^ "fact * fact ^ "-"str. ^ str. 

Itt is megemlítem, hogy a plasztikus látást a tér- és idő összevetések szolgálják a 
legjobban: 

T - (n) 

(n-l) 

T * 
T * - _ L 

tér r í , ^ 
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További hasznos vizsgálat tárgya lehet a vállalat rugalmassági affinitásának szó
ródása az egyes termelési tényezők szerint- figyelemmel a tényezőárak aszimmetriái
ra -, valamint az egyes tevékenységi körök (ágazatok) szerint - figyelemmel ezen 
ágazatok produktumainak árfekvésbeli különbségeire (az ott működő termelési té
nyezők piaci értéksülési fokozatainak különbözőségeire). Ennek vizsgálata szétfeszí
tené e könyv kereteit. 

c) Piacváltási rugalmasság 

A vállalat piacváltási (üzleti átcsoportosítás!) képességén azt a tulajdonságát értem, 
hogy a helyileg egyenlőtlenül jelentkező piackorlátok „visszaverődési hullámait" 
időben érzékelve üzleti relációs szálait át tudja rendezni, mindig azon partnerek/terü
letek felé, ahol a legkevésbé érzékelhetők az eladás fizikai és árkorlátai. 

A vállalat e manőverezési képességével egyfelől többlethasznot tud szerezni 
(amennyiben dinamikusan bővülő piac orientálja magát), illetve károkat tud elhárí
tani (amennyiben dinamizmusát veszítő piacról, vagy erőfölényben lévő konkurens 
elől átevez egy kevésbé túlnyomásos piacra). A siker mindkét fajtáját egyformán ha
szontöbbletnek fogom fel. 

A piac „nyomásállapotát" a kereslet és kínálat hányadosa fejezi ki 

A > 
ahol a 71 a nyomás-állapot, az Q a kínálat és a A a kereslet jele. Ha a mutató értéke ki
sebb egynél, az vákuumos piaci helyzetet jelez, ha nagyobb, - túlnyomásosat. 

Az a vállalat van jó pozícióban, amely kibocsátásának meghatározó hányadát vá
kuumos piacokon helyezi el, és az javítja pozícióit, amely minél rövidebb idő alatt el
adásaink minél nagyobb hányadát át tudja irányítani a túlnyomásos piacokról a vá
kuumos piacokra. A piacváltási rugalmasság alapösszefüggése tehát a kibocsátás 
megoszlása a különböző telítettségű piacok között, illetve az, hogy időegység (pl. egy 
év) alatt a vállalat mennyire tudja csökkenteni eladásait a túlnyomásos piacokon rea
lizált forgalmát és mennyire tudja azt átterelni vákuumos piacokra. 

A statikus mutatót könnyű megközelíteni. Ha felrajzolunk egy koordinátarend
szert, amelynek abszcisszáján az eladási mennyiségek (qj) szerepelnek, ordinátáján 
pedig a 7t értéke, úgy a vállalat eladásainak mennyiségi megoszlását e karakteriszti
kus görbe fogjajellemezni: ez „horpadt" akkor, ha a cég eladásainak csekély hányada 
kél el a vákuumos piacokon, és „puffadt", ha fordított a helyzet. {1.17. ábra) 
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7 t > l 

n< 1 
n = f(Q) 

7.77. ábra 
A különböző nyomásviszonyú piacokon való eladások 

megoszlásának sémája 

Az eladási volumeneket a jelleggörbék alatti terület jellemzi. Minél nagyobb a 
vákuumos piacokon eladott áruk volumene (qo-qknt közötti terület) a túlnyomásos pi
acokon gazdára tálalókéhoz képest, annál kedvezőbb a vállalat piaci pozíciója: 

Ikrt 

Jf(Q)dn 
_qo 

''|f(Q)dn 

Csakúgy, mint a többi jellemzőt, a piacváltási rugalmasságot is tanácsos kifejezni 
tér- és idődimenzióban: 

<Pn-l > 

T ter 1 

•PE > 

Ugyancsak további vizsgálat tárgya lehet a piacváltási rugalmasság szóródása 
termékcsoportok és piacok (szegmensek, fő partnerek, területek stb.) szerint, ami 
mátrixelemzést követel: ezt a szempontot is mellőzöm. 
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1.6.6.4. A vállalat körüli piaci „aura" 

A XX. sz. második felének gazdasági fejlődése - azáltal, hogy ugrásszerűen előrevit
te a munkamegosztást - az egyes technológiai láncok mentén elhelyezkedő vállalatok 
számát többszörösére emelte, közöttük a kapcsolatok volumenét, sokféleségét, bo
nyolultságát megsokszorozta: mindezeken felül hatványozottá tette az egyes vállala
tok függését a mező- és makroökonómiai alakzatok mozgásaitól, sikerességétől és si
kertelenségétől. Az oligopol piaci térben nem sokra megy az a tőketulajdonos vagy 
fizetett menedzser, aki egyedül a piac ex post jelzéseire figyelve alakítja ki vállalko
zásainak arculatát és reflexeit, kizárólag a maga feltételeire támaszkodva és kizárólag 
a saját érdekeit szem előtt tartva. Az a piaci erőtér, amelyben ma gazdálkodunk és vál
lalkozunk, legalább olyan mértékben követeli meg a messze előre tekintő koordináci
ót és a sok mindenre kiterjedő kooperációt, mint amennyire minden porcikája tovább
ra is át meg át van szőve az egymással való rivalizálással, az egymás elleni 
küzdelemmel. 

A verseny és a kooperáció tehát nem egymástól elkülönülő, egymással „nyílt si
sakkal" harcoló irányzatok a vállalati szféra viszonyrendszerében, hanem az oligopol 
piaci „térerő" éppoly együttlétező, egybefonódott jellegzetességei, mint a mágnesség 
két sarka - illetve, mégiscsak egy igen fontos eltéréssel e hasonlattól: ti. abban, hogy 
lehetséges valamelyikük dominanciája a másikkal szemben. A „vegytiszta" végletek 
is léteznek: vagyis vannak olyan vállalatok, amelyek egymással semmiféle koordiná
ciós-kooperációs kapcsolatot nem ápolnak, és vannak olyanok, amelyek egymáshoz 
való viszonyában a konkurencia már nem játszik számításba veendő szerepet. A töb
biek azonban vegyes jellegű viszonyt építettek ki egymással: 

Fok 

5 

4 

3 

2 

I 

Konkurencia erőssége 

Napi érintkezésben erős harc 

Műszaki- és piacfejlesztési kérdésekben 
erős harc 

Egy-egy fontos piaci akcióval kapcsolat
ban kiéleződhet a helyzet közöttük 

Egymás számára folyamatos korlátozó 
faktort jelentenek, de minden éleződés el
kerülhető 

Verseny csak konjunktúra-mélypontokon 
érzékelhető, de akkor sem éles 

1 

2 

3 

4 

5 

Koordináció-kooperáció erőssége 

Kiélezett, veszélyes helyzetekben számol
nak a másik érdekeivel is 

Rövid távú piaci kérdésekben eseti koor
dináció 

Konjunkturális kérdésekben rendszeresí
tett egyeztetés, szerződéses viszony 

Kölcsönös érdek alapján egyes részterüle
teken stratégiai együttműködés 

Stratégiai szinkron a kulcsterületeken, fú
zióhoz közeli állapot 
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A fenti összefoglalás egyes létrafokai nagyjából ugyanazt az élességi állapotot 
jelzik a „konkurencia" és a „koordináció-kooperáció" oszlopban. A technikai fejlő
dés és a piac tágulása, valamint a fizetőképes kereslet növekedése és diverzifikálódá
sa a vállalatok számára lehetővé teszik a létrafokokon való lefelé mozgást, vagyis az 
élesebb konkurenciaformákról, a „ kulturáltabbak „ felé és a primitívebb és esetlege
sebb koordinációs-kooperációs alakzatok felől a fejlettebb (ugyancsak kulturáltabb!) 
felé. Jellemző, de nem kötelező]e\QVíség az is, hogy a konkurencia szelídülésével pár
huzamosan megjelenik a koordináció-kooperáció adekvát formája: a baltól a jobb tér
félig való mozgás erőssége egyben gyorsítja a felülről lefelé mozgás sebességét is. Az 
egymás tulajdonában való részesedésre törekvés a létra alsó fokain elég általános - de 
ez sem kötelező. A kooperációs „pólus" erősödése nem a tulajdoni részesedés követ
kezménye, hanem a modem piaci viszonyoké, nem a tulajdoni összefonódást követi, 
hanem a piaci térszerkezet bonyolulttá válását. Ellenkezőleg: a tulajdoni összefonó
dni követi nyomon a kooperációs szükségletek növekedését, főleg ott, ahol a piaci bi
zonytalanság és a menedzsment színvonalkülönbségei nem adnak elég biztosítékot az 
objektív körülmények megkövetelte kooperáció zavartalan működéséhez. Egyidejű
leg a verseny „pólus" jellege is módosul: megjelennek a konkurencia és kooperáció 
elemeit egyaránt tartalmazó viselkedési elemek, valamint a szó szoros értelmében 
vett konkurencia is mindinkább elveszti „vadnyugati" - kíméletlen, önemésztő - vo
násait, s a verseny súlypontja a „levegő egymás elől való elszívásának" motívumától 
egyre inkább áttolódik a magasabb piaci rétegekben való térfoglalás és az igényesebb 
termelőerők birtoklása területére. 

Az oligopol piaci tér szerves részeként működő vállalat pozícióját igencsak jel
lemzi az, hogy mekkora az a piaci erő, amelynek döntései és cselekvései valamilyen 
formában és valamilyen mértékig befolyásoltatva vannak az ő döntéseitől és cselek
véseitől. Ez a befolyás lehet versenyhatások által közvetített és lehet koordinációs
kooperációs eredetű. Lehet egyoldalúan sugárzott befolyás és lehet kölcsönhatás, 
amelyben nemcsak a kérdéses vállalat gyakorol hatást a partnerre, hanem az is őrá. 
Végül: lehet a másik vállalat hatásának többé-kevésbé egyoldalú elszenvedése. 

a) Az első kérdés tehát, amit feltehetünk a vállalatnak, hogy egy adott, többé-ke
vésbé kerek makroökonómiai kör („tér") mekkora hányadával áll egyedileg is 
érzékelhető hutási viszonyban?' 

Az egyediség igen fontos kritérium: különben szétmosódnak a viszonyrendszer kontúrjai. A piac 
ugyanis olyan hálózat, ahol minden mindennel összefügg, csak éppen a függés ereje és közvetlensége 
egyenetlen. Nos, a vállalati piaci pozíció vizsgálata során korlátozódnunk kell azokra a függésekre, 
amelyek hatása egyedileg is érzékelhető: .Jiogyan viselkedik a fő konkurensem (szállítóm, vevőm, 
bedolgozóm, így-úgy integrált partnerem stb. stb.?) ~ aszerint kell nekem is döntenem és viselked
nem a termelésben is és a piacon is, nehogy gazda nélkül csináljam a számításaimat". 
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b) Milyen jellegűek - hangozhat a második kérdés - ezek az egyedileg is érzékel
hető hatási viszonyok: 

- ton)tMr^nci«viszonyok-c, vagy koordinációs-kooperatív jellegűek, illetve, mi
vel többségükben vegyesek: mekkora hányadukban dominál az egyik, mekko
rában a másik jelleg? 

- aktív, passzív, vagy kölcsönhatási jellegű viszonyokról van-e szó, illetve, mivel 
a legtöbb esetben itt is kétoldalú a hatás, az aktív, vagy a passzív jelleg-e a do
mináns? 

c) Milyen mértékben terjednek ki e kapcsolatok a nemzetgazdaság határain túlra, 
azaz mekkora a transznacionalizálódás mértéke? 

Minél nagyobb az a gazdasági potenciál, amelyre az adott vállalat - akár konku
rencia-, akár koordinációs-kooperációs utakon-/zflíd.ví ^}'a/:oro/; mm '̂/prí'̂ nfl/i.ví/ZjZ? 
ez a hatás, minél aktívabb az adott vállalat szerepe, és végül, minél jobban túlterjed 
ez az aktív szerep a nemzetgazdaság határain, annál közelebb van a vállalat az 
oligopol erőtér centrumához. Minél gyengébbek a fenn felsorolt ismérvek tekinteté
ben a vállalat pozíciói, annál messzebb van e centrumtól: akár a centrumon kívül is 
kerülhet. Ez utóbbinak az a csalhatatlan jele, hogy a hatások eredője negatív: azaz a 
vállalat par excellence elszenvedi az oligopol szektor centrumának hatásait. 

Az első kérdésre viszonylag egyszerű - legalábbis elvben kvantifikált - választ 
adni. Ez egy viszonyszám, amelynek számlálójában a „J" vállalatot körülvevő „aura" 
piaci erejét jellemző, valamilyen mutató van (tőkenagyság, kibocsátás nagysága stb.), 
a nevezőjében pedig a „J"-vállalat ugyanezen adatot tartalmazó mutatója: 

£. 

Az A -> N az a vállalati kör, amelynek, mint már említettem, egyedileg is mérhető 
hatása van J-re, illetve J számára egyedileg is számottevő értékű a velük való kapcsolat. 

(Ha pl. egy 10 millió $-os tőkeerejű vállalat körül a következő „aura" tapintható 
ki: 5 szállítója van, amellyel rendszeres a kapcsolata és kölcsönösen fontos partnereik 
egymásnak: összesen = 225 m$; a kibocsátás 2/3-át 30 vevő (pl. kereskedő) szívja fel, 
0,2 m$ tőkeerővel: összesen = 6 m$; 7, egyenként átlagosan l - l m$ tőkeerejű kis
üzemmel van beszállítói (kooperációs, bérmunka-) kapcsolata, az = 7 m$; végül négy 
olyan konkurense van, amelyek folyamatosan módosítják az adott cég üzleti pályáját: 
ezek tőkeereje A=6, B=8, C=9 és D= 11 m$. E kör összesen 72 m$ tőkevolument kép
visel: ebben a körben van vállalatunknak aktív hatása, s ebből a körből szenvedi el az 
egyedileg is bemérhető passzív hatásokat is. 

R' = 72/10 = 7,2, 
azaz a kérdéses vállalat a saját tömegénél 7,2-szer nagyobb körben gyakorol érezhető 
hatást.) 
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reséget, tőkemegtérülést stb.), amelynek alakulása úgy-ahogy követné a vállalat és 
partnerei egymáshoz való viszonyának alakulását. 

Ezért igen hozzávetőleges, megközelítő becslésre szorítkozunk, amely azonban, 
hajói meg tudjuk ítélni a vállalat piaci viszonyainak minőségét, képes a nagyságren
dileg helyes eredmény kimunkálására. Egyszerű pontozási rendszerről van szó: 
olyanról, amellyel az iskolákban az osztályzatokat adják, vagy a műkorcsolyaverse
nyen az eredményeket értékelik. A pontszám azonos lehet a fentebbi táblaszerű 
összefoglalásban szereplő fokozatmegjelöléssel (azaz a kapcsolat legerősebb fokoza
tát 5-tel, a leggyengébbet 1-gyel értékeljük, de elképzelhető finomabb skála kidolgo
zása is). A vállalat aurájában megjelenő összes olyan vállalkozást „leosztályozzuk", 
amelynek egyedileg is nyomon követhető hatása van az adott „J" vállalat döntéseire 
és sorsára, vagy amelyiknek a döntéseire és sorsára az adott vállalat érzékelhető, 
egyedi hatást tud gyakorolni. Azt, hogy ez a hatás aktív-e, vagy passzív, egyelőre fi
gyelmen kívül hagyjuk. A hatás nagyságát durván a fentebb R'j-vel jelzett mutató 
részadataiként szereplő qjqj: QB/QJ • • •• V I J • ••• IN/^J hányadosokkal súlyozott „osz
tályzatokkal" fejezzük ki, a pontszámok valamelyikét (az alábbi példában a konku
renciafokét) negatív értékként véve számba, tekintettel arra, hogy a két ismérv együt
tes jelentkezés esetén gyengíti egymást. Vagyis a képlet: 

N N 

A A 

ahol a 0) a pontszámot, a CT a qi/qj hányadosokat mint súlyokat jelkéjjezi. 
(Folytassuk a fenti példát: az aurában részt vevő partnerekkel fennálló pozíciók legye

nek a következők: 

Partner koop konkur súly 

Szállító 
Vevő 
Beszáll. 
Kooperáló 
„A" konkur. 
„B" konkur. 
„C" konkur. 
„D" konkur. 

Összesen: 

+2 
+2 

+4 
+5 
+4 
+ 1 
+ 1 

+0,374 

-1 
-3 

-2 
-1 
-2 
-4 
-5 

34,8 
8,3 

9.7 
8,3 

11,1 
12,5 
15,3 

100,0 

Ez bizony primitív helyzetet mutat: a vállalat kapcsolatrendszerében relatív többségű 
súlya a szállítóival kiépített viszonynak van, ami kezdetleges együttműködést jelez. A 
kooperátoroknak kicsi a súlyuk az aurában (összesen 7 m$ tőkeerő!), hasonlóan kis súlyú 
az a konkurens, amelyik magas fokú integráltságot mutat a „J"-vállalattal (6 m$!), míg a 
nagyobbra szabott versenytársakkal a vizsgált vállalat nem tudott tartós, harmonikus kap-
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Ez bizony primitív helyzetet mutat: a vállalat kapcsolatrendszerében relatív több
ségű súlya a szállítóival kiépített viszonynak van, ami kezdetleges együttműködést 
jelez. A kooperátoroknak kicsi a súlyuk az aurában (összesen 7 m$ tőkeerő!), hason
lóan kis súlyú az a konkurens, amelyik magas fokú integráltságot mutat a „T'-
vállalattal (6 m$!), míg a nagyobbra szabott versenytársakkal a vizsgált vállalat nem 
tudott tartós, harmonikus kapcsolatot kiépíteni. Amennyiben ezzel a két vállalattal 
elérte volna a -1-4; -2 fokozatot, a végmutatója már -^l,920-ra emelkedett volna.) 

Természetesen e mutatónak is van idő- és térkifejezése: 
R' - ^ ' " 

R- -"*'• 
- ' ^ 

A harmadik kérdésre - hogy ti. mennyiben aktív és mennyiben passzív a vállalat 
szerepe a kapcsolatrendszerében - megint csak inkább jelzésszerű mutatórendszer 
alakítható ki, ismét csak a pontozásos módszer (minőségi megítélés) segítségével. Az 
egyszerűség kedvéért ehelyütt ugyancsak ötfokozatú skálát használok: 

- legenyhébb fokozat (1 pont) = a hatás alig érezhető; 
- második fokozat (2 pont) = enyhe, de érzékelhető, állandó hatás; 
- harmadik fokozat (3 pont) = a vállalat (ill. a partner) életének kritikus pontjain 

felerősödő, esetleg (pillanatnyilag) döntővé váló, egyébként másodrendű je
lentőségű hatás; 

- negyedik fokozat (4 pont) = a vállalat (partner) piaci mozgéisátfolyamatosan és 
jelentékenyen befolyásoló hatás, amellyel mind a taktikában, mind a stratégiá
ban szükséges számolni; 

- ötödik fokozat (5 pont) = a ható és a hatást elszenvedő felek szimbionták: 
mindegyikük létfeltétele a többiek sikeres működése. 

Az aktív hatások előjelértéke pozitív, a passzíváké negatív, a kölcsönhatásoké 
előjel nélküli. Egy olyan kétoldalú viszony tehát, amelyben a J vállalat hatása a K vál
lalatra 5-öst, a K felől elszenvedett hatás 3-ast érdemel, a hatáskarakterisztika: JK = 
+5(3)-3, ahol a zárójelben levő 3-as a „fedőterületet" emeli ki.' 

1 
A felfogás hasonló ahhoz, amit a külkereskedelem elemzésekor szoktak alkalmazni. Ha például két 
ország forgalmában a gépipari alkatrészek vagy a konfekcionált ruhák kivitele-behozatala 800 M$ az 
egyik irányban és 1200 M$ a másik irányban, akkor úgy fogható fel, hogy 800 M$ erejéig „választék
csere" folyik, s az egy fél nettó importja (ami magától értetődően a másik fél nettó exportját jelenti) 
200 M$: ez „tiszta" forgalom, amelynek az ellentétele más természetű áru, vagy készpénz, vagy hitel. 
A fenti példában a (3) a „hatáscsere", és ±2 a J aktív hatása, ami egyenlő a K vállalat passzív hatásel
szenvedésével. 
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A megalkotandó formula egyszerűsége kedvéért nevezzük el a JK-t (azaz J válla
lat hatási kapcsolatát K vállalattal) ö-nak, a K vállalattal folytatott üzleti kapcsolat 
súlyát a J vállalat tevékenységében pedig cr-nak. A J vállalat teljes aurája - azaz az ő 
mozgása által befolyásoltak és a mozgásaikkal reá hatást gyakorolok együttesen - A 
->• Z. Ezek után felírható a hannadik kérdés adekvát formulája: 

A 

(Ismét fel vesszük a 13-as képletnél abbahagyott fonalat. A példaként bemutatott válla
lat partnerkapcsolatainak másik dimenziója a következőképpen néz ki: 

Partner aktív köles. passzív súly 

Szállító 
Vevő 
Kooperáló 
„A" konkur. 
„B" konkur. 
„C" konkur. 
„D" koukur. 

+3 
+ 1 
+5 
H-4 
H-2 
+2 
+3 

(2) 
(1) 
(2) 
(2) 
(0) 
(2) 
(3) 

- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 2 
- 4 
- 5 

34,8 
8,3 
9,7 
8,3 

11,1 
12,5 
15,3 

Összesen: +2,88 (2,70) -2,70 100,0 

A vállalat tehát közepesen erős aktív és passzív kapcsolatokat tart fenn, és aktív hatása haj
szállal nagyobb a passzív hatáselszenvedésnél. Vagyis a tó/csö/i^V^^ése/ttóze/iesízíVií/Va jel-
leniző rá. 

Két legerősebb konkurensével szemben azonban mintha függő helyzetben lenne: ez alá
húzza a vállalat oUgopolpiaci pozíciójának labilis voltát.) 

A hatás-visszahatás intenzitását más vetületben is fel lehet dolgozni - csak ez a 
jelenlegi adatszerzési viszonyok között reménytelen vállalkozás lenne. Mégis felvá
zolom, mert ha kvalifikálni nem is lehet, a gondolati logikát segítheti. 

Ha a gazdaságot, vagy annak valamely, többé-kevésbé elkülöníthető szektorát 
nem ágazati cserék (inputok és outputok) rendszerének fogjuk fel, hanem kézzelfog
ható piacnak, ahol a cserék vállalatokba szerveződött kibocsátók és felhasználók kö
zött folynak le, kapunk egy mátrixot, amelynek sor- és oszlopirányában egyaránt vál
lalatok vannak feltüntetve, mint kibocsátók és felhasználók.' 

(A mátrixot 1984-ben megjelent „Egyén, vállalat, állam" c. könyvemben „PKM"-nek, azaz piaci 
kapcsolatok mérlegelésének neveztem; I. id. mű, Kossuth Könyvkiadó, 1984. 3. fejezet, 108-117. 
old.) 
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put 

input ̂ '11 
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1.18. ábra 
A „J" vállalat oligopolpiaci helyzetének, elemzésének alapjául 

szolgáló Piaci Kapcsolati Mérleg felépítési elve 

Az ábrát - az áttekinthetőség kedvéért - nem töltöttem ki az egyes i nput-output ta
lálkozási pontok milyenségét jellemző algebrai jelekkel, hanem csak megszámoztam 
a különböző szektorokat. A J vállalat piaci helyzete szempontjából nem az egész 
PKM karakterisztikus. Az ábrán vonalkázottak azok a szektorok, amelyek adatai e 
szempontból sokatmondóak lehetnek. Nézzük őket sorjában: 

2. szektor: J inputja legfontosabb ellátóbázisa felől; 3. szektor: J konkurenseinek 
és együttműködő azonos szektorbeli partnereinek vásárlása J fő ellátóbázisától; 6. 
szektor: azon anyagok exportja, amelyeket J is vásárol; 7. szektor: az outsiderek 
anyagkereslete azon tennékek iránt, amelyek J-t is érdeklik; 8. szektor: a J által fel
használt anyagféleségek teljes kínálata; 10. szektor: J anyagimportja; 11. szektor: J-
vel párhuzamos profilú oligopol vállalati kör anyaginiportja; 15. szektor: outsiderek 
anyagimportja; 16. szektor: A J-t érdeklő anyaginiport egésze; 17. szektor: J (esetle
ges) eladási ellátóbázisa felé; (A 18-as szektor üres: J a piacon nem vásárol ái-ut saját 
magától!); 19. szektor: J eladásai konkurenseinek és kooperátorainak (féltennékek, 
licencek stb.); 20. szektor: J eladásai oligopol-szektorbeli tennelő ügyfeleinek; 21. 
szektor: J eladásai legfontosabb kereskedő-ügyfeleinek; 22. szektor J eladásai ex
portra; 23. szektor: J eladásai az outsiderek felé (amortizált teniielőberendezések, 
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szellemi terinékek, alkatrészek stb.); 24. szektor J összes kibocsátása; 26. szektor: J vá
sárlásai koiikurenseitöl és kooperátoraitól (a 19. szektor „mérleg-ellentéte"!); 27. szek
tor: J konkurenseinekés kooperátorainak egymás közötti adásvételei (ugyancsak a 19-es 
szektor pendant-ja!); 28. és 29. szektor: J konkurensei és kooperátorai eladási volumene a 
vásárlók legfontosabbjai felé; 30. szektor: J-vel azonos oligopol-kör exportja; 31. szek
tor: J konkurensei-kooperátorai eladásai az outsiderek felé; 32. szektor: A 24. szektorral 
együtt a J-t érintő teljes realizálási piac; 36. szektor: J legfontosabb termelő partnereinek 
egymás közötti vásárlásai-eladásai; valamint az oszlopirányú összegzések zöme. 

E piaci szereplőket a feladatnak megfelelően a „J" vállalat köré „szervezem" -
ami persze úgy viszonylik az objektív valósághoz, mint a geocentrikus világkép a 
korszerű csillagászati térképhez, ám az adott, körülhatárolt feladat éppen ilyen szem
léleti „alulnézetet" követel meg. 

A mátrix fejlécén sor- és oszlopirányban egyaránt az aura válialatíii (egyenként, 
va^y csoportosan) figuráinak, illetve egy elkülönített rovatban azok csoportja, ame
lyek hatása egyenként nem számottevő, de egészében igen. A sorrendet az ellátásban 
tevékenykedő vállalatok kezdik („input-oldal"), majd maga a középpontba állított 
vállalat következik, mint első a vele párhuzamosan tevékenykedők között (ezek le
hetnek koordináltak és konkurensek); a következő csoport a vásárlóké („output-ol
dal"), lehetőleg elkülönítve egymástól a legfontosabb termelő, kereskedő és exportá
ló partnereket; a sort az oligopol struktúrán kívüli szektor zárja le. {1.18. áhra) 

A felvázolt PKM tehát az oügopol szektornak a J vállalat „vadászterületén" mű
ködő hányadának és külső (outsiderek felé, nemzetgazdaság és export-import felé) 
kapcsolódásának térképe, amelyben ki van emelve az érdeklődés középpontjába állí
tott vállalat. Persze a vállalat piaci pozíciójának megítélése szempontjából nem is az a 
statikus kép a legérdekesebb, amelyet mutatna a mátrix, amennyiben ki tudnánk adat
helyeit tölteni, hanem az elmozdulások tovagyűrűzése. Éspedig: 

a) a J felől hullámzó hatások terjedése a mátrix egészében (aktivitáserősség), és 
b) a mátrix tetszőleges pontjától hullámzó hatások terjedése J felé (passzív hatás

érzékenység). 
Az előbbi annak köszönheti létét, hogy a J vállalat valamit döntött és valamilyen 

mértékben megmozdult: ez a mozdulás indukált mozgásokat vált ki az aurában: a 
partnervállalatok rezonálnak. 

Ellenkező esetben a környezet valamely pontján dönt valaki, és rezdül meg ma
gától (vagy már másikra rezonálóan) egy vállalat, amelynek energiája áttevődik J-re: 
most ő rezonál. Vagyis a hatásrendszemek két alapeleme van: a tovagyűrűző hatást 
kiváltó rezdülés (quiver = q), és a passzív viselkedésből eredő mozgás, a rezonancia 
(= r). Az alapösszefüggés az elemi rezdülésre kiváltódó rezonancia: 

' " d q ' 

90 



1.6. A piac 

amely, ha nagyjából 1-gyel egyenlő, egyszerű hatásátadásról beszélünk; ha a kapott 
érték nem éri el az egységet, akkor hatásfokveszteséggel („elnyelésser) átadott hatást 
mértünk. Ha r' értéke meghaladja az egységet, akkor a hatásátadás egyben a recipiens 
közeg rejtett energiáiból is felszabadított, aktivizált valamennyit: ebben az esetben 
indukciós hatásátadásról van szó.' 

Az r' mutató reciprokat q'-vei jelölöm: 

dr 
Ez az elemi rezonancia kiváltásához elengedhetetlen aktív hatás nagyságát mu

tatja, amely ha meghaladja az I -et, akkor alacsony hatásfokú hatásátadásról beszélhe
tünk, ha nem éri el az I -et, akkor pedig magas a hatásfok, mivel nemcsak a donor ha
tásából származott át a recipiensre valamennyi, hanem ez utóbbinál indukció is 
történt: vagyis saját engergia is mozgásba jött 

Elérkeztünk a fentebb megformulázott hatásminőségi összefüggés másképpen 
való megfogalmazásának lehetőségéig. Ha ugyanis a J vállalat aurájából különvá
lasztjuk az aktív és passzív jellegű hatásokat, és ezekre egyenként kiszámítjuk (persze 
csak akkor, ha módunk van rá: ha nincs, akkor végiggondoljuk, becsüljük stb.) a rezo
nanciákat is és az aktív indukciókat is, és mindkét körben kiszámítjuk a q és r diffe
renciálhányadosokat, akkor ezek összevont hányadosaként igen érdekes összefüg
gést kapunk: 

R ' _ _ A 
*̂  j,4 - ; T ' 

L 

ahol az A -> K a passzív reagálás viszonylatai, az L —> Z pedig az aktív reagáláséi, a 
a^ a passzív reagálások súlyai, a CT+ pedig az aktívokéi. 

Ha az r'-k összessége növekszik - azaz a passzív hatások indukciós jellegűek, 
megmozgatják a J vállalat belső tartalékait -, a számláló növekedni fog. Ha a q'-k 
összessége csökkenni fog, az azt mutatja, hogy a J vállalat jó hatásfokkal adja át hatá
sát az aurának. A nevező ez esetben csökken. Minél erősebb ez a két párhuzamos, a J 
vállalat erős piaci pozícióját tanúsító tendencia, annál nagyobb az R'j 4 mutató. 

1 
A „q" aktív eiö növekedése függvényében a rezonancia (,/ ') elnyelő típusból átmehet indukáló tí
pusba: ez esetben az r" jelleggörbéje exponenciális lesz. Ellenkező esetben az aktív hatás erősségének 
növekedése elfojtja a recipiens vállalat saját energiáit, s az r* jelleggörbéje ellaposodó (logaritmikus) 
alakot fog ölteni. Az átsugárzott energia egy része kárba vész. 
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1) jó pozíció dinamikus javulása; 
2) jó pozíció fokozatos kifulladása; 
3) jó pozíció romlásba hajlik; 
4) gyenge pozíció javul; 
5) gyenge pozíció tovább romlik. 

1.18. ábra 
A vállalat aktív/passzív piaci kapcsolatrendszerének 

alapesetei 

Az R'j4 összefüggés a hatási területek súlyozott átlagaként is megközelíthető: 
* *j4 = ^ellRj,ell + C7koR-'j,ko + ^vfJ^ ' j .ve + C?kk*^'kk + Cr„„R'„o , 

amennyiben feltételezzük, hogy a súlyok összege = I. 

Végül e helyütt se feledkezzünk meg a tér-idő kifejezésmódról, amely plasztikus
sá teszi ezt az összefüggést is: 

R',, 
j,iUö 

J(n) 

R' J ( n - n 

R' -^'' 

A vállalat transznacionalizálódásának]e\eni6s szerepe van oligopolpiaci helyze
tének kiformálásában. Akkor beszélhetünk transznacionalizálódásról, ha a vállalat te
vékenységének jelentős hányada nem hazai telephelyen megy végbe, aurájának je
lentős hányada nem az „anyavállalat" telephely országában működik, és végül, ha a 
váUalat hazai hányadának aktív hatása az egyéb országokban települő részlegekre és 
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kooperátorokra jelentősen meghaladja az aura külföldi hányadának a belföldi há
nyadra gyakorolt aktív hatását. 

Vagyis nincs szükség a transznacionalizálódásra külön formulákat szerkeszteni: 
ezek az „R"-aura képletek, amelyek annyiban különböznek az alapalaktól, hogy a 
vállalati körből elkülönítetten vesszük számításba a külföldieket. 

Sietek leszögezni, hogy a fenti mutatórendszert nem kívánom egy szupermutató
ba összezsúfolni. Ennek semmi értelme nem volna, éspedig a következő okok miatt: 

a) a felsorolt 15 képletcsoport ^ondo/aí/Zag ugyan egy rendszert alkot, matemati
kailag azonban nem. Dimenzióik különbözőek, érzékenységük sem egyforma. 
Vagyis bármilyen összevonásuk elemi matematikai hiba lenne; 

b) a képletek jelentős hányada még igen korlátozott megbízhatóságú, becsült 
adatokkal sem tölthető meg; 

c) és ha netán sikerülne legalább annyira megbízható adatokkal megtölteni azo
kat, hogy nagyságrendileg helyes arányokat kapjunk, akkor is ismeretlen a 15 
képletcsoport által lefedett összefüggések egymáshoz viszonyított jelentősége: 
a súlyozások területén teljesen ki volnánk szolgáltatva vagy a szubjektiviz
musnak, vagy tarthatnánk magunkat egy valamikor megszületett konvenció
hoz, tudván azt, hogy a komponensek súlyai térben és időben folyamatosan és 
jelentékenyen változnak. 

d) Ha e három (egyenként is perdöntő) érv tudatában még mindig kedvünk tá
madna a méteres hosszúságú szupermutató megszerkesztésére, lehűtené lelke
sedésünket az az elemi statisztikai összefüggés, miszerint minél több tényezős 
egy matematikailag megformulázott jelenség, annál nagyobb lenne a ±0 felé 
való kiegyenlítődés tendenciája.' Nem is beszélve arról, hogy a sok, különböző 
dimenziójú mutatószám egy nevezőre „gyötrése" közben végül is valami meg
foghatatlan dimenziójú számot kapunk, amelyről csak azt állapíthatjuk meg, 
hogy nő, vagy csökken, de nem kapunk kézzel fogható támasztékot ahhoz, 
hogy „mi mennyi?" 

A vállalat ohgopolpiaci helyzetének nem hagyományos (vagyis a mennyiségi pi
acrészesedési ismérven túli) ismérveit három nagy csop)ortra osztottuk: a műszaki fö
lény, a stratégiai rugalmassági fölény ismérveire, valamint az aura nagyságára és a 

1 
Ha egy óráig állunk egy cipöüzletbeii és regisztráljuk a vásárlók lábméreteit, markánsan szóródni 
fognak kor, nem, teniiet, testsúly stb. függvényében. Magyarorezág tízmilliós lakosságának karakte
risztikus lábmérete a 38-39 között fog kialakulni, akánnit csinálunk a részadatokkal csoportosítás, 
részindex-képzés stb. tekintetében. 
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kapcsolódás domináns jellegére. A 15 mutatócsokor ezt a három alapismérvet járja 
körül különböző szempontokból. 

Végül is - akár kvantifikálhatók a mutatók, akár csak a helyzet átgondolásának 
logikai segítőtársaiként működnek - a következő két kérdéssorozatra kell valamilyen 
választ, vagy legalábbis meggondolási szempontot adniuk: 

a) Az adott piacon (regionális, nemzeti, ágazati piacon) kialakult (megállapodott, 
vagy átalakulófélben lévő) oligopol szerkezetnek mely rétegéhez tartozik a adott vál
lalat-nem tulajdonosának vagy menedzsmentjének óhajai, hanem a négy alapadott
ság csoport objektív ismérvei alapján: 

5 - az oligopol centrum „kemény magjához", vagyis ahhoz a kevés számú, az 
adott körülmények között döntő piaci ütoerejű domináns vállalati körhöz, 
amely legalább annyira „csinálja" a piacot, mint amennyire alkalmazkodik en
nek adottságaihoz,, 

4 - ahhoz a nem domináns, de még í/ior^ní/á jelentőségű vállalati körhöz, ame
lyik inkább a piaci részesedésével és kiterjedt aurájával jeleskedik, mintsem 
műszaki forradalmiságával és stratégiai rugalmasságával; amelyik parkolópá
lya lehet a „kemény mag" leendő bővítményei számára, de az is megeshet, 
hogy „rendelkezési állománnyá" válik a kemény magból kiszorulók körében; 

3 - másodrendű erőként az oligopol centrum szélső övezetében foglal helyet, szo
ros együttműködésben a centrum belső zónájában tevékenykedőkkel, de gyen
ge műszaki ütőerővel és stratégiai rugalmassággal felszerelve - inkéibb passzí
van kapcsolódó tagjaként az aurának; 

2 - a „nagyok" aurájának részeként, de számottevő műszaki potenciállal és straté
giai rugalmassággal megáldottan aktív hatást is gyakorol a környezetére, mi
közben kényszerűen alkalmazkodik is a domináns maghoz: ez közepes és kis
méretű, erősen innovatív vállalatok „aszteroida" rétegét jelenti a nagyok 
vonzáskörében; 

1 - a centrummal még szervesen kapcsolt, vagyis az aktív vállalati réteggel még 
erősen integrálódott, de egyértelműen passzív - alkalmazkodó, követő, „söp
rögető" - szerepet vivő vállalatok, teljesen függetlenül nézeteiktől, noha zö
mük közepes és kisméretű, és a fentebbi kategóriák vállalatai számára aláren
delt bedolgozó vagy „áru- és technológia életgörbe befejező" feladatot látnak 
el; 

0 - a centrumon kívüli alkalmazkodók, távolról követők, söprögetők - a fentebb 
„csandála-sorsúakként" aposztrofáltak köre. 

A felsorolás sorszámait eleve a piaci pozíció értékelő pontszámaként tüntettem 
föl. Az értékelés e „skaláris" szempontját az 1.20. ábra illusztrálja. 
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1.20. ábra 
A vállalat elhelyezkedése az oligopol 

b) Az adott helyzetből kiinduló, reálisan prognosztizálható körülményváltozáso
kat figyelembe véve milyen pozíciómódosulás felé tart a vállalat? Van-e arra reális 
lehetősége - figyelembe véve belső energiáinak nagyságát és a várható piaci helyzet
hez való „kompatibilitását", valamint a forrásgyarapodását és fejlődési lehetőségeit -
arra, hogy 

5 - beljebb haladjon a „kemény mag" felé, vagy erősítse pozícióját e kemény ma
gon belül - mégpedig stratégiai léptékben, vagyis műszaki és piaci szempont
ból keményen megalapozva; 

4 - befelé haladjon az oligopol térség centruma felé, de sebezhetőbben, labihsabb 
helyzetben; 

3 - bárhol is álljon: van-e megalapozott reménye annak, hogy tartani tudja pozíci
óját; 

2 - pozíciója labilis, nagy a valószínűsége annak, hogy nagyobb távlatban az 
oligofx)! szektor széle felé sodródik, illetve kisodródik a centrumból; 

1 - már rövid távon is csaknem elkerülhetetlen, hogy erős pozícióvesztés követ
kezzék be, az outsider állapot csaknem elkerülhetetlenül bekövetkezik; 

0 - centrumszéh vagy outsider pozíciója sem tartható. 

A fent vázolt logika - mutatis mutandis - makroökönómiai elemzésre is használ
ható: egyfelől a vállalatok „önfényképezéseire" támaszkodva körülrajzolhatok az 
oligopol centrumok és azok vonzási körzetei, valamint a vonzások mértéke és termé-
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szete. Ez a tisztánlátás minden gazdaságstratégia talpköve. Tovább: ha magát az or
szág gazdasági potenciálját és érdekerővonalait fogjuk fel „J egységként", és végig
analizáljuk pozícióját a nemzetközi gazdasági térben, a külgazdasági stratégiához 
kapunk nehezen nélkülözhető figyelemfelhívásokat. 

1.6.7. Pénz, érték, ár 

A piaci ügyletek, folyamatok (adásvételek) közbenső közvetítője, katalizátora a/>^n2. 
Pénzre - kivételes esetektől eltekintve - árueladás révén lehet szert tenni. Akinek 
pénze van, az rendelkezik a társadalmi vagyon meghatározott hányada felett. E ren
delkezést a vásárlás teszi effektívvé. Vásárláskor a pénz méri és kifejezi az áru piaci 
értékét. 

A közgazdaság-elmélet gondosan megkülöntx'izteti egymástól az értéket és az árat. 
A gyakorlati vállalatvezetési munka nem igényli ezt. A menedzser a közgazdaság-elmé
leti értelemben vett értékkel sohasem találkozik, lévén az egy, az árak egymáshoz és a rá
fordításokhoz viszonyított arányaiból, valamint a kereslet, kínálat és tennelékenység 
mozgásaiból levezetett absztrakció. A tisztánlátás növelése végett egyetlen Közgazdaság
elméleti vonatkozást mégis érdemes megemlíteni. Az értéket ugyanis a két alapvető köz
gazdaság-elméleti irányzat kétféleképpen fogja föl: 

a) az ún. „objektív" irányzat (amelyhez a közgazdaság-tudomány nagy klasszikusai 
közül például A. Smith, D. Ricardo és K. Marx is tartozott) az áruk értékét cAyaw vonzási 
központként fogta föl, amelyek nagyságát a társadalmilag elismert reálrafi ídítások hatá
rozzák meg. Ettől a piaci túlnyomás (kínálat > kereslet) és vákuum (keresi :t > kínálat) az 
árat ugyan eltéríthetik, de csak ideiglenesen. Az érték centripetális ereje igy idő múlva 
megállítja és megfordítja a tendenciát. Amennyiben ugyanis piaci túlnyomás van, s az ár 
leszáll az érték alá, úgy csökken a termelésben való érdekeltség (kisebb profit realizálha
tó), esetleg az árufölösleg „megszökik" a túlnyomásos piactól, azaz export lesz belőle, 
így felszívódik a túlnyomás, helyreáll a kereslet-kínálat egyensúlya, amelynek a csere
arany kifejezője az érték. Vákuum esetén mindez fordítva történik: a hiány következté
ben áremelkedés jön létre, ez többletösztönzést jelent a tennelés (vagy import) számára, 
ezzel viszont a vákuum előbb-utóbb elenyészik. Az érték tehát az ánnozgások centruma, 
tengelye. Magának az árcentrumnak a nagyságát ugyan különféleképpen magyarázzák, 
de abban mindegyikük közös, hogy végül is emberi munkára vezetik vissza. Minden áru 
(elvileg) annyit ér, amennyi munka az előállításához társadalmilag szükséges. A legegy
szerűbb esetben az átlagos termelékenységűnmnkál értették rajta. Mivel ez a magától ér
tetődőnek látszó igazság a gyakorlat számára túl elvontnak bizonyult, közelebbi megha
tározást kerestek. így jutottak el a költségekhez Eszerint az értéket tehát a társadalmilag 
szükséges költségek határozzák meg: ezekben vagy eleve benne foglaltatnak a „tenné-
szetes" jövedelmek: a tennészettényező(N) tulajdonosa esetében a tóterme/éíiyVírííító^, a 
technikatényező (C) tulajdonosa esetében a vállalkozói haszon, illetve kamat, az emberi 
munkaerő (L) tulajdonosa esetében a bér és az új infonnációk (I) tulajdonosa esetében az 
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innovációs extraprofit, vagy pedig a teljes jövedelmet a munka teremti meg. Ennek 
következtében a béren kívül minden jövedelem elsajátítás, újraelosztás következmé
nye. A szigorúan vett költségekre tehát egy normatív nyereség rakódik rá, amelyen a 
tennelési tényezők tulajdonosai osztozkodnak. Ezt az elmélet már nem értéknek, ha
nem termelési árnak nevezi, ez azonban az érték „szerepét" játssza: ártengelykent 
működik. 

í)j Az ún. „szubjektív" irányzat (amelyet lényegében az egész 20. századi polgári 
gazdaságelmélet magáénak vall) az objektívt(51 teljesen eltérő módon fogja fel az ér
ték és az ár kategóriáit. E szemlélet nélkülözi az értéket mint árcentruniot. Az árak in
gadozásai e felfogás szerint nem egy tengely körül mennek végbe, hanem egy maxi
mum- és egy minimumhatár között. Az ár mivámuma az a legnagyobb pénzmennyiség, 
amelyet a vásárló (bár savanyú képpel) még hajlandó az adott áruért megfizetni. Ha 
az ár ezt meghaladja, a potenciális vásárló vagy átáll az önellátásra, vagy lemond az 
adott áru használatáról. A piaci ár tehát nem mehet följebb e láthatatlan plafonnál. A 
minimumot az a legalacsonyabb pénzellenérték képviseli, amely még biztosítja a ter
melőnek a létfeltételeket, amelyen még hajlandó eladni. Ha az árajánlatok e szint alá 
zuhannak, a tennelő abbahagyja az adott áru (legalábbis áruként, azaz eladásra való) 
termelését, súlyosabb esetben még a készleteit is elpusztíthatja. A maximális határér
ték tehát a vásárló tűrőképességénektúifeszítési pontja (a kereslet „folyáshatára "), a 
minimális határérték pedig a termelóé (a kínálat „folyáshatára "). llgy is fel lehet 
fogni, hogy a „szubjektív" irányzat az értéket nem „vonalként", súlypontként, hanem 
„sávként" képzeli el, amelyet nem közvetlenül az adott árufajta munka- vagy költség
igényessége határoz meg, hanem a társadalmi termelés egészének fejlettsége. Ez a 
vásárlók és eladók szubjektív értékítéleteinek millióin keresztül, statisztikusán hat, 
regulái ja a tól-ig határok között az árakat. 

Nem volna értelme az érték és az ár objektív és szubjektív irányzatának több mint 
évszázados vitáiban e helyütt állást foglalni. A gyakorlati szakember pillanatok alatt 

/ \ / \ Aitengely a) —J. V O ^ _ 

Maximáli.s határ 

Minimális határ 

1.21. ábra 
Artengely és áringadozási határértékek 
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felfogja, hogy mindkét irányzat a valóság egy-egy reális mozzanatát ragadja meg. A 
menedzser gondolkodásában, amikor a vállalata stratégiáját szüli, óhatatlanul elő
térbe kerül az érték objektív szemlélete: eleven- és holtmunkában, termelékenység
ben, a fennmaradást hosszú távon lehetővé tevő rentabilitásban kell gondolkodnia; a 
legjobb taktikai variánst keresve, fejében - kalkuláció közben - óhatatlanul a saját 
és az üzleti partnerek tűrőképességi határai közötti mozgásnak kell uralkodnia, va
gyis a szubjektív értékszemléletnek 

Végül is a piaci ár az árcentrum mint tengely körül és a két határérték között mo
zog. Alapja az az eleven- és holtmunka, amely az újra-előállításhoz a tennelők 
összességénél (statisztikusán) szükséges. Összegszerűen ez egyenlő az előálh'táshoz 
szükséges termelésitényező-felhasználás értékével. Egyensúlyi piac esetén az áruért 
felajánlott pénz lényegében ezt a munkakvantumot fejezi ki. Túltelített piacon az 
összes (szükséges+fölös) áruért a vásárlók ugyanazt a pénzmennyiséget hajlandók 
niegfizetni, mint amennyit az egyensúlyi piac esetén a szükséges árumennyiségért fi
zetnének. Az ár tehát süllyed, egészen addig, amíg a termelésből ki nem szorulnak a 
drágán termelők, a vásárlók közé pedig be nem lépnek azok, akiknek az árcsökkenés 
az adott árut belépteti az „elérhető áruk" körébe. 

Mindkét folyamat „légritkulást" idéz elő a piacon: a kínálat csökken, a kereslet 
nő, az áralakulás iránya megfordul. Hiánypiac esetén keresleti többlet mutatkozik. 
Ennek hatására nőnek az árak (jövedelmezőség), s belépnek olyan tennelők, akik az 
egyensúlyi ár mellett ráfizettek volna a termelésre. Másrészt kiesnek a kisjövedelmű 
fogyasztók, illetve olyanok, akik a növekvő árak mellett egyre inkább más termékek 
vásárlását preferálják. Mindkét erő az árcsökkenés felé nyom, a folyamat közelít az 
egyensúlyi árhoz. 

Az ármozgások a piacon az egyensúlyi érték körül és a két határérték között men
nek végbe. Az egyensúlyi érték az ármozgások tengelye, a két határérték az áringado
zások korlátja. 

A fenti automatizmus a szabad verseny körülményei között működik zavartala
nul. Amint gazdasági hatalmukra támaszkodva oligopóliumok és monopóliumok be
folyásolják a piacot, s ugyanezt teszi a gazdaságpolitika az állam adminisztratív-|x>li-
tikai hatalmára támaszkodva, az árszínvonal egészének magassága - a pénzbeü 
jövedelmekhez viszonyítva -, valamint az egyes áruk árai a többiekéhez viszonyítva 
tartósan eltérnek az egyensúlyi értéktől. Ilyen körülmények között az ingadozások 
nem követik azonnal automatikusan a kereslet és kínálat játékát, s mértékük nem kor
látozódik az alsó és felső határérték közötti területre. Ennek következtében az ár el
veszti kizárólagos egyértelmű, biztos orientáló szerepét. 

Emlékezzen az olvasó arra, auiit az oligopol piaci szerkezettel kapcsolatban fentebb 
leírtam. Olyan körülmények között, amikor a piaci közeg megszűnik homogénnek lenni, 
vagyis a piac egészének egyensúlyi és fejlődési viszonyaira egyenként is jelentősen ható 
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vállalatok is működnek, az újratennelési folyamatokba óhatatlan a beavatkozás. Két 
alapeset lehetséges. Az egyikben a nagy egységek és szövetségeseik avatkoznak be, 
tennészetesen saját profitérdekük érvényesítése, illetve saját helyzetük stabilizálása 
végett. Nem lévén tekintettel az egyéb érdekekre, ez vagy monopolhelyzethez (egy
oldalú függésekhez és dominanciákhoz) vezet, vagy anarchikus folyamatok indulnak 
be, ami a piac szétesését vetíti előre. A másik esetben a közitatalom kénytelen közvet
len gazdasági funkciókat vállalni (vagy Icoordinálni, és az egymás közötti koordiná
ciónak „kooperatív" válfajára kényszeríteni a vállalatokat, vagy pedig össztársadal
mi ellenőrzés alá vonni azokat). Az érdekek, döntések és cselekvések konnányzati 
összefogása szerencsésebb esetben közvetett (pénzügyi, konnányzati piackonform) 
eszközökkel történik. 

A pénz nemcsak a termékek és kommersz szolgáltatások értékeit méri, hanem a 
különleges szolgáltatásokét is. így például a hatóság közösségi szolgáltatásaiét, a tő
kehasználat értékét, valamint a külföldi pénzek értékét is (tudniillik a hazai piacon). A 
hatósági szolgáltatások „ára" az általuk központosított jövedelem: adó, illeték, vám; a 
tőkehasználaté a kamat és az osztalék, a külföldi pénzé pedig a valutaárfolyam. 

Pénzben fejeződik ki továbbá a vállalkozáshoz a munkavállalók által „kölcsön
adott" munkaerő ára is. Ennek meghatározó része a vállalat szociális költségei és a 
vállalat által fizetett társadalombiztosítási (nyugdíj- és betegbiztosítási) járulék. 

Végül, normális körülmények között a pénz „nyelvén" fogalmazódnak meg azok 
a normatív vagy egyedi ráhatások, amelyeket a hatóság a vállalatok felé sugároz. 
Ezek zömmel differenciálják a pénzügyi automatizmusokat aszerint, hogy a vállala
tok a bevételeiket és kiadásaikat a hatóság által preferált irányban és mértékben esz
közölik-e, vagy pedig a diszpreferált irányokba „kalandoznak" el. 

A pénz tehát hasonló szerepet játszik a gazdaságban, mint amilyent az enzimek 
az élő szer\ezetben: jelenléte nélkül nem indul, nem megy végbe, nem értékelődik és 
nem hat vissza a folyamatokra semmi. Az általános séma a következő: 

a) A vállalkozás kezdetekor beruházásokat eszközölnek. Ezzel a tőkevagyon je
lentős részét a vállalkozó (menedzsment) „elkötelezi". (Ha egy kohómű épül, 
ezzel a tőketulajdonos a saját birodalmát a „vas és acél országává" tette. Amíg 
az állóalap nem amortizálódik, ott sem pulykát nem fognak - nem tudnak - te
nyészteni, sem lakkfestéket gyártani.) Az állótőke értéke hosszú évek alatt 
„csejjeg" vissza az amortizáción keresztül, ami a vállalkozás^/>'ó költségeinek 
egyik eleme. 

b) A költség másik stabil eleme a rezsi, vagyis a vállalat egésze fenntartásának 
konkrét termékekre le nem bontható kiadása. 

c) a harmadik - összegében rendszerint legnagyobb - költségelem a közvetlen 
termelési ráfordítás, ami anyag-, energia- és elevenmunka-költségekből te
vődik össze. 
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d) A vállalat számára költségjellegű kiadásként jelennek meg a banknak fizetett 
kamat, a részvényeseknek fizetett osztalék, illetve a hatóságoknak fizetett 
adó, vám stb. is, noha ezek a nyereségnek a tőketulajdonosok, illetve a hatósá
gok által kisajátított elemei. 

e) Mindezekkel szemben állnak az árbevételek, kamatok, valamint a különböző 
címeken a tartaléktőkéért élvezett jövedelmek és az állami támogatások. 
Ezek összegének adott mértékben meg kell haladnia a kiadások összegét: kü
lönben a vállalkozás értelmét veszti. 

A pénz a vállalkozást tehát nem egyszerűen a kibocsátás áringadozásán keresztül 
szabályozza, hanem a költségek és az árbevételek közötti rés nyitásán-zárásán, bőví-
tésén-szűkítésén keresztül. Ez pedig olyan mozgás, amelyet igen erősen befolyásol
nak: (a) fajlagos felhasználások; (b) a termelési tényezők egységére jutó hozamok; 
(c) termelésitényező-árak; (d) kibocsátási árak; (e) külkereskedelem esetén: valutaár
folyam, vám, szubvenció és egyéb szabályozók; (f) idegen tőke alkalmazása esetén: 
többféle kamatláb, részvényárfolyam, osztalék; (g) különböző országos és helyi adók 
mértékei, egymáshoz viszonyított struktúrái - hogy csak a legfontosabbakat és a leg-
általánosabbakat említsem. A „pénz nyelvén" a vállalatokra sugárzódó hatások olyan 
függvénnyel írhatók le, amelyben jó néhány tucat független változó determinálja egy 
függő változó, a vállalati viselkedés irányát és sebességét. 

1.7. A jövedelmek 

1.7.1. A vállalkozás résztvevői és funkcióik 

A sikeres vállalkozási folyamatban jövedelem keletkezik, amiből minden résztvevő 
részesedik. Az egyes résztvevők jövedelme arányos 

a) az általuk a vállalkozásokhoz rendelkezésre bocsátott termelési tényező vagy 
tartalék piaci értékével; 

b) a működésben lévő tényező (vagy tényezőkombináció) teljesítményével; 
c) a jövedelem a kereslet és kínálat hatására ingadozik egy felső és alsó határérték 

között. A felső határérték az, amely a vállalkozást érdektelenné teszi abban, 
hogy az adott résztvevőt igénybe vegye (vagy: a résztvevő jövedelemhúzása 
veszélyezteti a vállalkozás sikerét). Az alsó határérték pedig ott húzódik, ahol a 
résztvevő válik érdektelenné a vállalkozásban való részvételre. 
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A vállalkozásban -jövedelemszerzési szándékkal - a következők vesznek részt: 
a) A tőketulajdonos, aki lehet 
- működőtőke-tulajdonos, akár egy személyben, akár személyi társulás (bt, kft., 

szövetkezet) tagjaként, akár részvényesként, akár befektetési társaságként 
vagy holdingként, akár közületként jelenik meg, mint a vállalkozáshoz szüksé
ges tőke tulajdonosa. Jellemzője, hogy a vállalkozással tulajdonviszonyban 
van: ettől csak elidegenítés (likvidizálás, pénzzé tétel) útján tud megszabadul
ni. Jövedelme a tulajdoni részesedés; 

- hitelező - mint magánszemély vagy másik vállalat, vagy bank vagy hatóság -
az, aki (amely) bizonyos időre a vállalkozás rendelkezésére bocsátja a pénztő
két, s ezen idő leteltével automatikusan kivonja azt onnan. Jövedelme a kamat; 

- természeti javak tulajdonosa. Jövedelme a bérleti díj, vagy a kitermelési jára
dék. 

b) A munkaerő-tulajdonos, aki lehet 
- a vállalkozás kockázatát részben vállaló, a vállalkozást a tulajdonos megbízá

sából - nagyfokú autonómiával felruházottan - tervező és vezető menedzser, 
aki munkaereje piaci értékén túl a vállalkozási eredményben is osztozik a tőke
tulajdonossal. Jövedelme: munkabér és vállalkozói nyereségrészesedés; 

- a vállalkozás kockázatát általában nem vállaló (csak csőd esetén érintett) alkal
mazott. Jövedelme: munkabér. 

c) A helyi és országos hatóság, amely biztosítja a gazdasági tevékenység infrast
rukturális feltételeit, közreműködik a piac szabályozásában és a gazdasági stratégia 
alakításában, ezzel koordinálja a horizontális gazdasági viszonyokat, részt vesz a 
K+F tevékenység, az igen hosszú megtérülésű tőkebefektetések (erőművek, öntöző 
nagyrendszerek, némely országban a kohászat, bányászat stb.) finanszírozásában. 

d) A vállalat maga, amely jövedelméből pótolja és növeli-fejleszti a termelőesz
köz-kapacitást, új információkat vásárol, kutatásokat, fejlesztéseket finanszíroz. 

A vállalkozás résztvevői a döntéshozatalban nem egyenrangúak. Az alkalmazot
taknak lényegében semmi beleszólásuk nincs a döntésekbe. Hasonló a helyzetük a 
kisrészvényeseknek, befektetési társulásoknak, a természeti javak tulajdonosának és a 
standard hitelt folyósító bankoknak is. Döntő szerepe van ezzel ellentétben a mene
dzsernek, az ellenőrzésre alkalmas tulajdonrész birtokosának (bármely formában áll 
is ez a rendelkezésre), a célhitelt folyósító banknak és az aktív gazdaságpolitikával 
rendelkező államnak. 

A résztvevők nem egyformán kockáztatnak. A tulajdonosok vagy teljes vagyo
nukkal felelnek a vállalkozásért, vagy tulajdonrészük erejéig. Az alkalmazottak a 
munkahelyüket, a hitelt nyújtók a hitelezett összeget, a hatóság a vállalat által befize
tett adókat veszíti el csőd esetén. A menedzser kockázatvállalása egyfelől a kvázitu-
lajdonosi (nyereség- és vagyonérdekeltség), másfelől alkalmazotti (egzisztenciális). 

101 



1. A vállalkozás 

A résztvevőknek a vállalkozás érdekében kifejtett munka aktivitása sem egyfor
ma. Az alkalmazottak, a menedzser aktivitása teljes egészében az adott vállalatra irá
nyul. A bank és hatóság elvben az adott vállalat vagy konkrét vállalkozás követelmé
nyeivel is számoló tevékenységet folytathat, ám ebben egy adott vállalat érdekei, 
követelményei még sajátos esetben is csak másod-harmad-sokadrangú szerepet játsz
hatnak. A „steril" tulajdonos - hasonlóan a. földbirtokoshoz - a vállalkozásért nem 
fejt ki munkát. 

1.7.2. A jövedelmek leválása a hozzáadott értékről 

A jövedelmek forrása az anyagi jellegű költségek és az árbevétel közötti haszonrés. 
(Ebből a szempontból nem tekintjük költségnek sem az állóalapok amortizációját, 
sem a vállalat által fizetett kamatot és hatósági jövedelmeket.) Ilyen értelemben a jö
vedelmek forrása a vállalat által realizált hozzáadott érték: 

V„ = P , Q - P A , 

ahol 
Vj, = hozzáadott érték, 
Q = kibocsátás mennyisége, 
Pq = kibocsátás árszínvonala, 
Pj, = anyagvásárlások árszínvonala, 
K̂  = anyagvásárlás mennyisége. 

Minél többet teljesít a vállalat és minél magasabb árakat ér el, annál nagyobb a 
bruttó jövedelme. Viszont minél több anyagot, energiát vásárol minél magasabb 
áron, annál jobban összezsugorodik jövedelme. Mivel a kibocsátás mennyiségére va
ló törekvés - adott rendelkezésre éWó forrásérték és piaci kereslet mellett - ellentét
ben áll az elérhető árszínvonallal, továbbá az anyagfelhasználás mennyisége nagy
részt függvénye a kibocsátás mennyiségének, az anyagvásárlás árszínvonala pedig 
összefügg a kibocsátás fajlagos árszínvonalait meghatározó használatiérték-nagyság
gal (minőséggel és műszaki szinttel), ezért a vállalkozás hozzáadottérték-maximali-
zálási törekvései nem mentesek az ellentmondásoktól. A kiadásokkal való túlzott ta
karékosság például előbb-utóbb oda vezet, hogy elavulnak a konstrukciók, a vállalat 
elhanyagolja azokat a tevékenységeit, amelyek nem rövid időn belül bosszulják meg 
magukat (K-f-F, marketing, stratégiai tevékenység, üzemi infrastruktúra és az épüle
tek karbantartása, a személyzet képzése, szociális kiadások stb.). Ugyanakkor a mi-
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nőség és a műszaki színvonal egy bizonyos fokán túli használatiérték-teljesitménye-
ket pedig a piac nem hajlandó eladásiár-többlettel honorálni. 

Az eladási ár és az anyagköltségek közötti hozzáadottérték-rés kétféle tágítása 
között a menedzsernek optimumot kell keresnie és kompromisszumos megoldásokat 
kell találnia. 

Abszurd példák: nem volna sikere a Chanel parfümnek, ha a levendulaolajat kispó
rolnák belőle, mondván, hogy drága, és pálpusztai sajtkivonattal helyettesítenék, mi
vel az olcsóbb. De annak a villanyborotvának sem nyílna tágas piaca, amely haszná
lata közben, többletszolgáltatásként, gregorián kórusműveket énekelne, s emiatt 
ötvenszer annyiba kerülne, mint egy közönséges villanyborotva és egy lemezjátszó 
együttesen. 

Amint a vállalat pénzzé teszi munkálkodásának eredményeit, s félrerakja az eljö
vendő ciklus anyagi kiadásait (vagyis kezében marad a hozzáadott érték!), azonnal el
kezdődik ennek az összegnek jövedelmekre hasadása, mégpedig a következő módon: 

a) Még a termelő-(forgalmi) folyamat során - mintegy előlegképpen - leválik az 
elevenmunka költségének alapvető (és volumenében is legnagyobb) része, a bér és a 
bérhez kapcsolódó pénzbeli jövedelmek (prémiumok, jutalmak, társadalombiztosítá
si járulékok stb.). Ennek mozgása, noha a bérjövedelem (az alkalmazottak részesedé
se az általuk termelt értékből), az anyagköltségekkel mutat szorosabb szinkronitást: 
ütemességében is és a vállalat kalkulációiban is. A vállalat ugyanis a bért és járulékait 
éppoly termelési költségként veszi számításba, mint az anyagot, energiát. Nem csoda, 
hiszen a bér a vállalat számára a működés közben felhasznált elevenmunka-mennyi
ségjelzőszáma, az eredményes működés egyik alapmutatója. Továbbá a vállalat - a 
szövetkezetektől eltekintve - a dolgozók jövedelmét nem vagy csak igen kevéssé te
szi egyenesen függővé a vállalat sikermutatóitól. A ledolgozott teljesítmény utáni bér 
és „cugehőrjei" kifizetésre kerülnek 30%-os, de 0%-os, átmenetileg akár -30%-os 
vállalati rentabilitás mellett is. A vállalat a bért joggal érzi közönséges költségelem
nek, mert az is. Ugyanakkor a stratégiai vállalatmenedzsment joggal számol a bérrel 
mint a vállalat legmélyebb lényegét alkotó dolgozói kollektíva jövedelemrészesedé
sével, hiszen ettől függ végső soron a vállalat működésének távlati minősége. 

b) Ami marad, azt nevezi a szaknyelv bruttó eredménynek. Ebből azonnal leválik 
az a rész, amelyet a hatóságok visznek el, a különféle adók, illetékek, vámok. Ez 
igen jelentős összeg szokott lenni: általában meghaladja a bruttó eredmény 1/3-át, de 
elérheti 2/3-át is. 

A tapasztalat szerint az ennél magasabb állami jövedelemrészesedés már kivé-
rezteti a vállalatot. A túladóztató állam az a pásztor, aki nyírás helyett megnyúzza a 
juhait. 

A vállalat számára az adózás hasznos mivolta csak áttételeken keresztül jelentke
zik. (Javulnak vagy legalábbis nem romlanak a közbiztonsági viszonyok, működik az 
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infrastruktúra stb.) Az adózásban való serénykedés ezért a vállalatnak nem kézzelfog
ható érdeke. Jóval kevésbé, mint - mondjuk - a gavalléros bérezés. Ez utóbbiért kö
vetelhet ellenszolgáltatást, s ezzel növelheti jövedelmeit. Az adó fejében csak a poli
tikai demokrácia játékszabályain keresztül „instálhat" többletszolgáltatásokat. A 
menedzsment ennek alacsony hatásfokával tisztában van. Marad a szalonképes vagy 
nem szalonképes „kenés" - ami újabb kiadás, akkor pedig minek súlyos milliókat fi
zetni adó címén? A hatóságok részesedése a jövedelemből a vállalat egyik legfájóbb 
pontja: olyan költségnek érzi (noha nem költség!), amelyet fogcsikorgatva ad ki. 

c) Az adók után azonnal elhagyják a vállalat „felségterületét" a felvett kölcsönök 
utáni adósságszolgálat elemei: a törlesztés és a kamat. Araennyiben a törlesztés ese
dékes, ám az addicionális tőkére még (vagy újfent) szükség van, a vállalat azonnal új 
hitelt vesz fel. Ez esetben csak a kamat válik ki a hozzáadott értékből. 

d) Amennyiben a vállalat bérelt földterületen működik, netán természeti javakat 
termel ki (bányászat, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás), az adókkal, törlesztésekkel 
és kamatokkal egyidejű prioritása van a föld- és természetikincs-bérleti díjnak 
(amelynek törzsösszege kitermelési járadék). Hasonló pozíciót foglalnak el azok a 
bérleti díjak, amelyek berendezésekhez kapcsolódnak (lízing), noha ezek nem jára
dék-, hanem kamatjellegű jövedelmek. 

e) Ami marad, az a nettó eredmény, de még ez is tovább osztódik. Mindenekelőtt 
leválik belőle a tőketulajdonosokiövcáelme. Ez a családi vállalkozás vagy kft. eseté
ben annak a pénzösszegnek egy része, amelyet a tulajdonos havonta kivesz a kasszá
ból és saját megélhetésére költ. Persze csak egy része; a másik része az az összeg, 
amelyet a tőkéje után betéti kamatként megkapna a takarékpénztárban; a harmadik ré
sze a vállalat- (üzlet) vezetői „bét'\ A részvénytársaság esetében az osztalék tiszta 
tulajdonosi jövedelem. Közületi tulajdonban lévő vállalatok esetében ez a tulajdoni 
hányad össze szokott keveredni az adó jellegű elvonással. A szövetkezetek esetében 
ez a rész a bér jellegű kifizetéseken felüli nyereségrészesedésben jelenik meg, ame
lyet vagy a bérek (a munkateljesítmény) vagy a tulajdonjegyek (vagyoni részesedés) 
arányában osztanak, esetleg a kettő valamely kombinációját alkalmazzák. 

f) Azon vállalatok esetében, ahol a tulajdon és a menedzsment élesen szétválik 
(jelesen a részvénytársaságok és a közületi vállalatok jöhetnek szóba, de a nagyra nőtt 
szövetkezeti vállalatok is ide tartozhatnak), s a tulajdonos funkcióit - néhány kivéte
lével - gyakorlatilag a menedzsment látja el, igen célszerű a menedzsment bérjava
dalmazását markáns „tulajdonosszimuláló" jövedelemmel kiegészíteni (százalékot 
biztosítani számára a nyereségnövekményből, vagyongyarapodásból stb.). A priori
tási sonendben ez a nettó eredményen belül jelentkezik. 

g) Ami ezek után maiad, az a vállalat adózott bruttó jövedelme. Ez már valóban a 
vállalaté, mint fennmaradni, fejlődni, gyarapodni képes szervezeté, „élőlényé". E jö
vedelem egyik ága az az összeg, amely az épületek és felszerelések értékéből - azok 
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használata nyomán - fokozatosan visszacsorog a vállalati kasszába. Ezt amortizáci
ónak nevezzük. Alapvető rendeltetése az elhasználódott állóalapok pótlásának finan
szírozása (valójában a vállalat ezzel az összeggel más hasznosat is tud kezdeni: szer
kezetváltást, modernizációt finanszírozhat belőle stb.). Az ezek után maradó összeg 
szolgál felhalmozásra. Ebből lehet (kell) növelni a tartalékokat, a forgóeszköz-állo
mányt, új beruházásokba vagy piaci manőverekbe kezdeni. 

A vállalkozás sorsát alapvetően a következő jövedelmek befolyásolják (fontossá
gi sorrendben): a);/); g), amelyek a vállalkozás közvetlen, személyes, anyagi érde
keltségét és a közvetlen fejlesztési forrásait, illetve az idegen források szerzéséhez a 
goodwill alapját képezik. Ezek után a c); e), amelyek a vállalat tőke- és pénzpiaci 
megítélését befolyásolják, végül a b), amelynek, köztartozás lévén, kifizetési prioritá
sa van. A d) szerepe az adókéhoz hasonló - a vállalat fejlődésére még gyengébb, köz
vetettebb visszahatással. 

1.7.3. A jövedelmek alsó és felső határértékei 

A menedzsmentnek érzékelnie kell a vállalati hozzáadott értékből képződő jövedel
mek alsó és felső határértékét. Minden jövedelem, amely túllépi a felső, vagy nem éri 
el az alsó határértéket, a vállalkozás hatásfokát rontja. Bonyolult rendszeregyen
súly-követelményről van szó. 

a) Az alsó határérték esetén: 
- Az egyensúlyt a hozzáadott érték elégtelensége borítja fel. Ez létrejöhet „felül

ről" - a bevételek elégtelensége felől - és „alulról" - a költségszint aránytalan
sága miatt. Okozhatja külső (piaci, hatósági) vagy belső (vállalatszervezési, 
szervezeti, vezetési) rendellenesség. 

- Az elégtelen mértékben rendelkezésre álló hozzáadott érték rövid távon arra 
kényszeríti a menedzsmentet, hogy rangsoroljon (a-tól g-ig): melyik jövedel
met hagyja érintetlenül, melyiket kurtítja meg, illetve milyen mértékben hárítja 
át a jövedelemhiányt a különféle jövedelemvárományosokra. Közép- és hosszú 
távon a hozzáadottérték-termelést kell növelnie. Ezért a rövid távú preferencia-
diszpreferencia rendszert úgy kell felépítenie, hogy az ne akadályozza a jövő
beli jövedelemnövelést, vagyis a vállalkozás szempontjából elsőrangú (a; f; 
g;) jövedelemvárományosok esetében nem szabad elérni az alsó határértéket. 

- Vannak rugalmatlan tényezők. A ledolgozott bért fizetni kell, adózni kell, az 
adósságszolgálatot (törlesztés + kamat) teljesíteni kell. Ellenkező esetben 
azonnali fizetésképtelenség, azaz csődhelyzet áll be. A menedzsment mozgás
tere tehát elég szűk: a vállalkozás egész sorsát eldöntő felhalmozási összeg je-
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lentős hányada {g) gyakorlatilag a „maradékelv" alapján képződik. Amennyi
ben az így képződött vállalatfejlesztési forrás az alsó határértéket sem éri el 
(vagyis nem elég a dinamikus szinttartáshoz), a külső források megszerzési 
feltételei is megkeményednek: a vállalat csak drága hitelt kap, az értéktőzsdén 
a névértékhez közeli áron tudja csak forgatni a papírjait, esetleg nem számíthat 
állami megrendelésre, rásegítő beruházásokra. A tőkepiaci goodwill gyengülé
se a vállalat működési feltételeit hosszú távon is erősen ronthatja. 

- Amennyiben a menedzsment - a fenti helyzetet kikerülendő - erősen hozzá
nyúl az elsőrangú jövedelmekhez, s az alsó tűréshatár közelébe vagy az alá szo
rítja le akár a vezetőgárda, akár az alkalmazottak bérét, {a) nehezen kezelhető 
és hosszú távon is mételyezően ható konfliktusokat vállal magára, ami erősen 
akadályoz minden egyéb lépést; {b) valószínű, hogy ezen a drága áron sem jut 
elég szabad eszközhöz pénzügyi nehézségei leküzdésérc. (Az elevenmunka 
költségei ugyanis a vállalati kiadások viszonylag kis hányadát képezik, még a 
munkaigényes technológiáknál is csak 1/7-1/5 részt.) 

- A menedzsmentnek ezért mindenáron meg kell előznie azt a helyzetet, amely
ben választani kénytelen a vállalat továbbfejlesztése és a jövedelemváromá
nyosok kielégítése között. 

b) A felső határérték túllépését általában vagy piaci hiányhelyzet váltja ki, vagy 
az, hogy a menedzsment hibás filozófiát alakít ki például a munkaerőpiacon vagy a 
tőkepiacon. Magyarán: túlköltekezik például a vállalati szociális-kulturális kiadások 
területén (ezzel próbálván magához kötni a minőségi munkaerőt), vagy mértéktelenül 
magas osztalékkal kívánja felverni részvényei árfolyamát, ezzel saját ázsióját. Az 
„önkizsarolás,, eme esetei ugyanolyan hatásúak, mint a „túlberuházás" vagy az erőn 
felüli terjeszkedés. 

1.7.4. Haszon és kockázat 

A menedzsment olyan döntéseket hoz, amelyek kockázattal járnak (a vállalkozás lé
nyegeként szögeztem le ezt az eszmefuttatás elején). Szerencsére a kockázat szót nem 
szükséges pontosan definiálni, mielőtt még használná az ember: amit a köznyelv ért 
alatta, az nagyjából megfelel a részletesebb és mélyebb közgazdasági tartalmának is. 

A menedzsment kockáztat. Mit? Ha azt mondjuk, a hasznot, akkor tovább is kér
dezhetünk: milyen nagy hasznot? De arról is kérdezhetünk, hogy a vagyont talán nem 
kockáztatja? Az alkalmazottak és a saját egzisztenciáját, a vállalat jó hímevét nem 
kockáztatja? Amennyiben egy óriás vállalat valamelyik nagy akciójáról van szó: a 
nemzetgazdaság egészének épségét nem kockáztatja? A kockázat tehát sokrétű és bo-
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nyolult. Mindenesetre szűkítsük le a „bogozgatás" körét: az egzisztenciális, goodwill 
és makroökonómiai értelemben vett kockázatot hagyjuk ki a gondolatmenetből. (Et
től még természetesen ezek is vannak, s hogy ezek sem elhanyagolhatók, sőt, olykor 
fontosabbak annál, aminek a tárgyalása nem esett ki az egyszerűsítés szűrőjén, mégis 
tekintsünk el tőle.) Marad tehát két szempont: a vállalkozás hasznának és a vállalko
zást lehetővé tevő vagyon kockáztatása. 

Kérdezősködjünk tovább! A kockázat legalapvetőbb értelmezése egy meghatá
rozott történés bekövetkeztére vagy nem bekövetkeztére vonatkozik? Ha valamelyik 
aluljáróban ráállok az „itt a piros, hol a piros" játékra, és véletlenül egy Grál-lovaggal 
hoz össze a sorsom, aki imigyen keresi a kenyerét, azaz tényleg ott a piros, csak ki kell 
találnom, hogy a három gyufaskatulya közül melyik alatt rejtőzik, úgy a kockázatom, 
hogy elveszítem a tétemet 0,33, vagy egy esélyem van a kettő ellen, hogy a nyerő ska
tulyára mutatok rá. Egyébbel a játék nem kecsegtet. Nincs például olyan variáns, 
hogy rámutatok egy skatulyára, abból kikászálódik egy zöld valami, és akkor nem 
nyerek ugyan, de visszakapom a pénzemet. Olyan sincs, hogy a skatulyák alatt sárga, 
barna, lila, narancsszínű stb. micsodák rejtőznek, s én aszerint, hogy melyikre bökök 
rá, nyerek háromszoros, négyszeres téteket, vagy veszítek ugyanennyit. Ha ilyen játé
kot is lehetne a pesti aluljárókban játszani, akkor már bonyolultabb dolog volna meg
ítélni, mit is kockáztat az, aki rááll. Nos, a vállalkozás kockázata inkább ez utóbbi 
esethez hasonlít. Amikor befektetünk, nem feltétlenül egy adott összeget kívánunk 
nyerni, s nemcsak ugyanezt az összeget veszíthetjük el, hanem fel kell készülnünk ar
ra, hogy a zérótól egy adott reális határig egész számskálán futhat végig a nyeresé
günk is és a veszteségünk is. 

Példa: Befektetünk 1000 $-t, s a körülmények, valamint vállalkozási döntésünk, 
vállalkozói tevékenységünk együttes eredményeképpen a vállalkozás végére lehet ± 
10, 100, 10 000 $-unk. Ha az eredmény pozitív, vagyis nyereségünk van, úgy 1,10, 
100, 1000%-os rentabilitással dicsekedhetünk. Amennyiben az eredmény negatív, 
azaz veszítünk, úgy induló tőkénk 1,10, 100%-át elvesztettük. Előfordulhat, hogy a 
valamikori tőkénk tízszeresét kitevő adósságot is sikerült összeszednünk, miközben 
egy vasunk sem maradt. 

A menedzsment nem elégedhet meg azzal, hogy előre megbecsüli: a -j:%-tól a 
+y%-ig terjed az a tartomány, amelyben a veszteség-nyereség valószínű, egyáltalán 
lehetséges. Képzeljünk el egy igazgatótanácsot, ahol a vezérkar bejelenti, hogy a szó
davízzel hajtott repülőgép gyártására való ráállás haszna a ráfordított tőke tízszeresé
nek elvesztése és húszszorosának megnyerése között várható. Hogy ezen belül me
lyik fokozat milyen valószínűséggel következhet be, azt csak a jóisten tudhatja! A 
vállalkozás előkészítő szakaszában mindenképpen értékelni kell az egyáltalán lehet
séges kimeneteket, valószínűségi sort szükséges képezni: 
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r 0 

+ +p.. 

1 

+P.. 

2 

+P,. 

3 

+P. 

•g ...i 

+P.. 

...k ...n % 

+P. 

-P.. -p.. -p. -p.. -p.. -p. 

A p értékek a skálán feltüntetett (0->n) és (0->^) nyereség (+) vagy veszteség (-) be
következésének valószínűségét, vagyis az 1= teljes bizonyossághoz való viszonyát jelzi. 
Kiszámíthatatlansági pontja 0,5. Ez azt jelenti, hogy bekövetkeztének ugyanakkora az 
esélye, mint a be nem következtének, az ennél alacsonyabb értékek a bekövetkezési esély 
alacsony voltára mutatnak más lehetséges esetekkel szemben. A skála bal oldalán szerep
lő 0-pont a vállalkozás nyereség nélkül való végződését jelzi, a ±n és A: pont pedig az el
képzelhető legkedvezőbb (-I-) és a legkedvezőtlenebb (-) kifejletét. Az 1.22. ábrán a fenti 

c) 

1.22. ábra 
Vállalkozási eredmények bekövetkezési esélyeinek szóródásai 
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skálát grafikusan ábrázolom. Az abszcisszán a vállalkozás nyereségességében mért 
sikere van feltüntetve: az origónál a legkedvezőtlenebb, (-n), a másik végén a leg
kedvezőbb i+n) eset. Az ordinátán a bekövetkezési esély szerepel, középütt a kiszá
míthatatlansági (0,5) ponttal. 

Az a) diagrania kockázat szánu'thatóságát illusztrálja. A leginkább kiszáim'thatóa ±C 
görbepáros: itt ugyanis a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező vállalkozási eied-
mény (n) körül az egyéb, még szánu'tásba veendők kis rentabilitási tartományban szóród
nak. A legkiszánu'thatatlanabba ±B görbepáros által illusztrált eset, anükoris a legjobb és 
legrosszabb fejlemények bekövetkeztének valószínűsége alig alacsonyabb a leginkább 
szánu'tásba veendőéhez viszonyítva. Ez az az eset, amikor a menedzsment csak vonogatja 
a vállát, és a „Gott wird schon helfeii" varázsigét monnolgatja- vagy bele se kezd a vállal
kozásba. A ±y4 diagram a jól ismert noniiál elosztási görbe. Valószínű, hogy az ép ésszel 
vállalható kockázatmegoszlás felső határát jelenti. 

A h) diagram is három variánst mutat be. Az A görbepáros itt is a nomiál eloszlási vi
szonyokat példázza, akárcsak az előzőekben. Az ettől való eltérések azonban nem a kiszá
míthatóság fokában vaiuiak, hanem a legnagyobb valószínűséggel bekövetkező vállalko
zási eredményeknek az eltolódásában a lehető legrosszabb és lehető legjobb variáns felé. 
A ±D görbe pedig egy olyan vállalkozásé, amelynek elég nagy esélye van a bukásra, az ±E 
görbe pedig egy vélebiiezhetőleg „bombaüzleté". 

A két diagram a valóságban „hibridizálódik". Egy-egy vállalkozás valószínű kilátásai 
kiadhatnak egy olyan görbét, amely a C-nek és az £-nek a hibridje (±/0, s ez az „álmok ál
ma". Az akció nagy valószniűséggel extraprofitot eredményez, és az egyéb esélyek köre 
elég szűk. Kiadhatjákazellenkezőjétis. A nagy profit csábítása ugyan jellemző, de a nagy 
bukásnak is elég kon)oly esélye van (H-G). Ez a hazardőrök birodahna. Adódhat persze 
millió egyéb variáns, ezek bemutatásától eltekintünk (c) diagnun. 

Végül is az előrelátható eredmény egy, a befektetés nagyságához mérhető haszon 
formájában rakódik le a menedzsment fejében. Minél kedvezőbb ez, annál nagyobb a 
vállalkozás megvalósítására irányuló csábítás. Minél kisebb az ettől eltérő esélyek le
hetősége, azaz minél nagyobb a kedvező eredmény bekövetkezésének valószínűsége, 
annál kevesebb tartalékot kell a vállalkozás hátterébe állítani annak érdekében, hogy 
kivédhetők legyenek az előre nem látható problémák. Vagyis a kockázat nagysága ki
fejezhető rentabilitásban. Minél nagyobb a kockázat, ennek ellensúlyozása annál na
gyobb tőke tartalékolását teszi szükségessé (nő a lekötött vagyon anélkül, hogy jöve
delemregeneráló képessége növekednék), csökken a rentabilitás. A C típusú 
görbékkel jellemezhető vállalkozások megkezdése előtt tehát „ellengőz" indul be: a 
józan menedzsment inkább visszakozik a haszonkilátásokat illetően, csak hogy eny
hítse a bekövetkezési esélygörbe B jellegének élességét. A túl lagymatag rentabilitás
sal kecsegtető {D), de kis szóródású (C) vállalkozási lehetőséget inkább a bizonyta
lanság növelése (fi) irányába mozdítja el, hogy a profitkilátások lehetőségei 
közelítsenek egy remenyteljesebb helyzethez (£). Végül is a menedzseri józanság a 
vállalkozási kilátásokat igyekszik mindinkább az A típusú görbével jellemezhető ál
lapot felé közelíteni. 
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1.8. A versenyképesség 

1.8.1. A versenyképesség fogalmához- Az „elvárt haszon" 

A piaci versenyképességnek külső jele az, hogy a kínálatot megtestesítő „ágens" a ke
reslet kívánalmainak megfelelő árut (terméket vagy szolgáltatást, netán termelési té
nyezőt vagy pénzt) a kereslet által megkívánt kondíciók között tudja rendelkezésre 
bocsátani. Belső jele pedig az, hogy mindezt - az adott piaci ár figyelembevételével -
kielégítő költségviszonyok mellett képes teljesíteni. Mindez végül is olyan rentabili
tásban kulminál, amely a kínáló számára piaci pozícióvesztés nélküli működést képes 
biztosítani. 

Vagyis a versenyképesség „kívülről" szemlélve mintha használatiérték-jellegű 
jelenség volna („kapkodnak az áruja után"), „belülről" pedig egy kritikus haszonrátá
val volna kifejezhető: ti. a legalacsonyabb olyan haszonnal, amely még nem teszi két
ségessé a vállalkozás „dinamikus szinttartását". E haszonrátát elvárt haszonnak neve
zem, s olyan normaként fogom fel, amely befolyásolja az egyes vállalkozók döntéseit 
csakúgy, mint a különböző vállalkozási területek termelésitényező-megtartó képes
ségét. Szerepe igencsak hasonlít a klasszikus szabadverseny-korszak „átlagprofitjáé
hoz", noha - figyelembe véve az oligopol piaci szerkezet újrateremtési feltételeinek 
erős differenciáltságát - a vállalkozások feltételeinek differenciáltsága függvényében 
maga is erősen szóródik. Ha külsőleg versenyképes kínáló csak azon az áron képes 
piaci pozícióját erősíteni (vagy fenntartani), hogy súlyos és hosszantartó kompro
misszumot vállal elvárt haszonrátája rovására, előbb-utóbb ki fog fulladni. Csak az a 
vállalkozás képes stratégiai léptékben is versenyképesen szerepelni a piacon, amely a 
külső és belső kritériumoknak egyaránt megfelel 

Azt, hogy egy vállalkozás meg tudja-e szeremi az elvárt hasznot, igen sok tényező 
együttesen határozza meg. Csak a legfontosabbakat említem: 

- a működéshez szükséges termelési tényezők árszintje, 
- a gazdálkodás racionalitása, vagyis a felhasznált termelési tényezők fajlagos 

szintje, 
- a kibocsátási árszint, amely megint csak három tényezőtől függ, ti. a fizetőké

pes kereslet nagyságától, az adott áru iránti vásárlási határhajlandóságtól az 
adott fizetőképes kereslet mellett, és a konkurencia árszint-teherviselési képes
ségétől. 
(E három tényező együttesen egy árrést eredményez, amit mindközönségesen 
„haszonnak" szoktunk nevezni, holott ez önmagában nem sokat mond a vállal
kozónak a további gazdálkodási tevékenység dinamizmusát illetően.), 

- a közületi elvonások mértéke, 
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- a tiszta tulajdonosi elvonások (kitermelési járadékok, kamatok, osztalékok 
stb.) mértéke. 
(E két faktor ugyanis a vállalkozás fejleszthetősége szempontjából éppoly 
költségnek számít, mintha termelési tényezőkre, vagy a konkurenciával való 
megmérkőzésre fordították volna, csak éppen nem ad közvetlen fegyvert a kí
náló kezébe versenyképességének öregbítéséhez.') 

- a vállalkozó (illetve a menedzsrnent) által felhasználható jövedelem elköltési 
szabadságfokának korlátozottsága: nem mindegy ui., hogy a költségek és a 
jövedelemelvonások után a vállalat rendelkezésében maradó haszon (ez már 
tényleg haszon!) mekkora hányadát képes a döntéshozó azokra az akciókra 
fordítani, amelyek célszerűsége döntés idején merül föl, és mekkora hányadát 
kénytelen az előbbi döntésekből fakadó kiadásokra, avagy a múltbéli döntések 
(netán kényszerhelyzetek) következtében előálló szükségletek fedezésére for
dítani. 

Az elvárt haszonra pozitív hatással van az input-árak alacsony szintje, illetve 
csökkenése (fordított arányosság), a kibocsátási árszint magas volta, illetve növeke
dése (egyenes arányosság), - a kettő együttes hatását a cserearány javulásának, illetve 
romlásának nevezzük - adott árszint mellett a fajlagos termelési tényező felhasználá
si költségcsökkentése mindaddig, amíg nem veszélyezteti a kibocsátott áru adott mi
nőségét^), a közületi és tulajdonosi elvonások egyértelműen fordított arányban állnak 
az elvárt haszon nagyságával, míg a felhalmozással kapcsolatos döntési szabadság
fok nagysága egyenes arányú. Mindegyik tényezőnek minden adott esetben meghatá
rozott súlya van a tényleges rentabilitás kialakításában. Az egész - meglehetősen 
összetett - összefüggést algebrailag a következőképpen lehet megformulázni: 

CT^Tcr.r 
h '=- T 

, n -a.t'-cT^d' 
ahol a h' a haszon és a lekötött vagyon hányadosa, a T a statikus cserearány, vagyis a 
kibocsátás hozzáadott értékének fel- vagy leértékeltsége az input árszintjéhez képest. 

1 
Nénii közvetett hatása persze van: a közhatalom hozzájárul a zavartalan gazdálkodás feltételeihez, a 
busás osztalék felviszi a vállalkozás részvényárfolyamát, goodwillt teremt számára a pénzpiacokon 
stb., ezen áldásos hatások azonban a vállalkozás számára többé-kevésbé „extemáliákként" jelentkez
nek, vagyis nem mutatható ki tapintható okozati összefüggés a hasznok és az áldozatok között. 

2 
A gazdálkodási racionalitási fok tehát nem egyszerű egyenes arányt mutat a haszonrátával: a temielé-
si tényezőkkel való takarékosság „lemerülő" görbét (hiperboloid alakot) ír le, a vele összefüggő mi
nőségi (a fajlagos elérhető árszinttel jelzett) görbe pedig e hiperboloid alakot lépcsőzetesen követő, 
lejtős pályájú. A versenyképességet azok a szakaszok növelik, amelyeken a minőségi görbe a 
tényezőfelhasználási hiperboloid fölött helyezkedik el. 
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az r a vállalkozás likvid forrásainak nem determinált elkötésű hányada, az n az egy
ségnyi kibocsátás tényezőfelhasználás-hányada, a t' a hozzáadott érték állami elvo
náshányada, a d' pedig ugyanezen érték tulajdonosi elvonáshányada. A a-értékek az 
egyes tényezők súlyát reprezentálják. Ha ez a tényleges rentabilitás nem kisebb az el
vártnál', akkor a versenyképesség: 

h ' ^ Ku&a 

Ezek szerint a versenyképesség mértékét egy olyan viszonyszámmal közelíthet
jük meg, amelynek számlálója a tényleges, a nevezője az elvárt rentabilitás: 

" elvárt 

A mutató persze inkább a kínáló - tapasztalt üzletember, vagy menedzsment -
nagyságrendi érzékében jelenik meg, mintsem a számolópapíron, konkrét számítási 
eredményként. Hozzávetőleges becsléseket persze lehet végezni, és az sem kizárt, 
hogy ezek tendenciájukban valósághű képet fognak adni: a „gazda" intuícióját azon
ban legfeljebb segíthetik, de semmiképpen nem helyettesíthetik. 

1.8.2. A vállalati versenyképesség mint összetett jelenség 

Az eddigi eszmefuttatás tényleg nem több, mint egy „belegondolás" a versenyképes
ség fogalmába. A mindennapi gyakorlatban ez a fogalom nagyon is konkrét formák
ban jelentkezik. .4 vállalkozó mindenekelőtt egy-egy árucikkének versenyképességé
ben gondolkodik. Stratégiailag a vállalat egy-egy „ágazatának", a vállalaton belüli 
részlegek valamelyikének, vagy az egész vállalatnak a versenyképességével is reáli
san kell számolnia. Ha - mondjuk - gyógyszergyárról van szó, akkor a versenyképes
ségi meggondolások fogalomkörébe éppúgy beletartozik egy-egy készítménye, mint 
a kutatási tevékenysége, vagy általában a fermentációs technológiája - s végső soron 
a vállalat egészének piaci helytállási képessége. Ezek persze nem függetlenek egy
mástól: az említett gyógyszerüzem arról veszi észre, hogy a kutatórészlege, vagy a 
fermentációs üzeme versenyképes, hogy a kidolgozott új készítményeknek piaci si-

1 
Az elvárt haszoiiráta - ez a meghatározásából is adódik - nem szubjektív kategória: fedeznie kell azt 
a bővítést és modeniizálást a termelési szakaszban, valamint azt a forgalmi és niarketingkiadásta for
galmi szakaszban, amely biztosítja az adott konjunkturális körülmények között a vállalat piaci hely
zetének szilárdságát, továbbá módot kell adnia a naturális és pénztartalékok olyan szinten tartására, 
amely az adott üzleti körülmények között biztosítja a vállalat maiiőverezöképességét. 
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kereik vannak, netán a K+F részleg nagy, pozitív szaldojú szellemi termékei pedig 
aktívan hozzájárulnak a vállalat elvárt haszonszintjének kialakításához. 

A gondolatmenet áttekinthetősége kedvéért ejtsük ki a figyelmünkből a vállala
ton belüli részaggregációkat. Vagyis „kétlépcsősen" fogjuk fel a versenyképességet: 
termék- és vállalati szinten. 

A termék versenyképességére csaknem maradéktalanul alkalmazható az elméleti 
képlet: 

c i = -
"elvárt 

ahol a H'elvárt a rentabilitás elvárt vállalati szintjét jelzi. A menedzsment ui. piaci hely
zetének stabilitását a termékkibocsátás egészétől várja, az „i"-ik áru rentabilitásszint
je a vállalati döntések szempontjából felfogható úgy, mint „komparaü'v" kategória. 
Ez tulajdonképpen arra ad választ, hogyan járul hozzá az „i" áru a vállalat egészének 
rentabilitási elvárásaihoz. A c'j képlet tovább-bontása során kiderül, hogy az egyes 
áru versenyképességének tulajdonképpen csak két specifikus eleme van: az input
output árszintek eltérései, vagyis a statikus cserearány, mint piaci komponens, és a 
termelés során való tényezőfelhasználási fajlagosok összessége, mint műszaki-szer
vezési tényező. A döntési szabadságfok, valamint az állami és tulajdonosi elvonási rá
ták - vállalati szintű tényezők, amelyeket a termék-versenyképesség esetében válla
lati konstansként célszerű figyelembe venni: 

cT,r _^ 
CT,t'-a,d 

Még tökéletesebb a mutató, ha az n tényezőből kiemeljük a közvetett költségek 
fajlagosát is és áttesszük a vállalati szintű konstansba. Az ezzel kiegészített vállalati 
szintű konstanst ^^y-vei jelölve, a maradék - közvetlen költségfajlagost pedig n-vel, 
a Cj végül is a következőképpen formulázható: 

^ i — = S brtv ' 

vagyis a vállalat számára versenyképes az a termék, amelynek cserearányai kedve
zőbbek a vállalati adagosnál, a fajlagos tényezőfelhasználás területén pedig nagyobb 
előnyben van a piaci ár által honorált szintekhez képest, mint a vállalat többi termékei 
esetében. 

Másként is fel lehet fogni a vállalati szintű versenyképességet: például úgy, hogy 
a vállalati menedzsment az „i" termék rentabilitását a többi, konkurens vállalat „i"-
termék kibocsátásának haszonrátájával veti össze: 
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Év-h' 
* r * — ' ' * h ' — A=I 

*h' n 
ahol a *jelzés arra utal, hogy nem vállalaton belüli (komparatív), hanem szakmán be
lüli relatív rentabilitásról van szó, az A->N a számításba vett konkurenseket jelöli, a v 
pedig az egyes, számba vett konkurensek piaci részesedését. Ez esetben feltételezzük, 
hogy az elvárt rentabilitás - legalább egy adott szakmai körön belül - mégiscsak vala-
nailyen átlagprofitot takar: ami reális is lehet, például olyan szakmákban, amelyek 
egyes vállalatai között nincsenek nagy műszaki színvonalbeli vagy vállalatnagyság-
beli különbségek - vagyis a piaci szituáció némileg emlékeztet a klasszikus verseny
helyzetre. E szemlélet azonban mindenképpen „elméleties" ízű: piacgazdasági viszo
nyok között ugyanis a konkurens cserearányait, döntési szabadságfokát és fajlagosait 
legfeljebb durván becsülni lehet, s ez esetben erősen megnő annak a veszélye, hogy a 
végeredmény minősége erősen tükrözni fogja a betáplált premisszák milyenségét. A 
vállalatok persze, amennyire lehetőségük van, figyelik a konkurensek rentabilitását, s 
ha más jelből nem is, a kibocsátási árakból következtetnek a *c', pozíciójára és kalku
lációikban a ̂ böv-vel manővereznek: amennyiben az i áru esetében a *c mutató túl ala
csonynak mutatkozna, a vállalati szintű tényezők egy részét átterhelik az átlagosnál 
kedvezőbb fekvésű j árura (a „rezsihordozóra"), ami egy vállalaton belül jövedelem-
újraelosztást (vállalaton belüli „sarcolást") jelent, és tulajdonképpen önbecsapást. Et
től még csinálják: megismerszik ui. általa, hogy a komparatíve előnytelen tevékeny
ségnek a vállalati palettán való meghagyása mekkora hasznot von el az extra-szférá
ból és csoportosít az „infra-elvárt" szférába. 

Vagyis a vállalati menedzsment végül is termék-versenyképességekből összetett 
vállalati versenyképességgel számol. Akkor is, ha tisztában van azzal, hogy a piacon 
közvetlenül csak a termékei méretnek meg, a versenyben ők vesznek részt. A vállalat 
e küzdelemben a „generálstáb", amely vezérli egyes áruinak mozgásait, kialakítja tu
lajdonságaikat, gondoskodik „erőnlétükről". Ha az áruk elbuknak a versenyben, vég
ső soron a vállalat szenved vereséget, ha győznek, a vállalat húz hasznot belőle. Va
gyis a vállalat is megmérettetik, kibocsátott, kínált áruinak piaci sikerein keresztül. A 
vállalat akkor versenyképes, ha árui versenyképesek, vagyis, ha teljes kibocsátása 
után nem kevesebb, mint elvárt hasznot kasszíroz: 

C'j = — ^ ; H'j = J , 
" elviHj H 

ahol a C'j a J vállalat versenyképességét, a h az egyes (l-^i->n vállalati kibocsátási 
tartományban mozgó) áruk egyedi haszonhozó képességét, a y a vállalati kibocsátási 
szerkezet %-os megoszlási indexét, a q a kibocsátás nagyságát és a H'ewj pedig annak 
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a vállalati kategóriának az elvárt rentabilitását, amelyhez a J vállalat tartozik. Vagyis 
a számlálóban az áruválaszték átlagos rentabilitása áll, a nevezőben pedig az a renta
bilitás, amely lehetővé teszi a vállalat számára, hogy ne szoruljon hátrébb a verseny
ben. 

A C'j összefüggés persze a menedzsment gondolkodási folyamatának csak a vég
eredménye. A vállalati versenyképesség tényleg az egyes árukéból tevődik össze. 
Vállalati szintről nézve ennek négy alapeleme van: 

1. az l ^ i ^ n kibocsátási választék cserearányai, azaz Tj, T2,... Ti,T„, 
2. a tényezőfelhasználási fajlagosoknak az etalonhoz (a szokásoshoz, az átlagos

hoz, a piac determináns vállalataiéhoz, a műszaki optimumhoz stb.) viszonyí
tott nagysága, azaz n,, n^,... nj, ...n„, 

3. a vállalat mikroszerkezeti indexei, azaz Yi + Y2 + • •• + Yi "'"••••'" Yn = ^ ̂ ^ végül 
4. a vállalati szintű konstans, a ^^y. 

A vállalati versenyképesség ezek szerint mátrix-alakban jelenik meg. Az egyik 
dimenzió a rentabilitási viszonyokat termelési és piaci oldalról meghatározó ténye
zők rendszere, a másik a kibocsátás mikroszerkezete. 

A jelölések jórészt ismertek: a vállalat által kibocsátott egyes áruféleségeket w-
vel tüntettem fel, a cserearányok és a tényezőfelhasználási fajlagosok részletadatait 
termelésitényező-bontásban érzékeltettem (N = természeti javak, C = technológia, ál
lóeszközjavak, I = információ, innováció, L = kivitelező munka). A sorirányú összeg
zés az árufajta-versenyképességet érzékelteti, az oszlopirányú pedig a termelési és pi
aci jellegű tényezők vállalati szintű hozzájárulását a vállalat versenyképességéhez.' 

Ezúttal is hangsúlyozom, hogy a fenti mátrixot inkább szemléletmódnak fogom 
fel, mintsem számítási metodikaként. Valahol a vállalkozó vagy a menedzsment fejé
ben ott kellene élnie annak a képnek, amelyben az árviszonyok, a gazdálkodási racio
nalitás, a tevékenységszerkezet és a vállalat egészét görnyesztő terhek elemeként is, 
árufajtánként is és vállalati összegezési szinten is fel vannak rajzolva. A C vállalati 
versenyképességnek nem feltétlenül matematikailag kell „kijönnie" a mátrix jobb al
só sarkában, hanem a többirányú ok-okozati összefüggések eredőjeként, logikailag a 
„Kínáló" agyában. 

Ez a rendszerszemlélet kön'onalazza a versenyképesség megteremtésének, meg-
őrzé.iének, növelésének feladatait és korlátait is. A fenti mátrix minden egyes négy
zete ui. egy vállalati tevékenységi pont: a T-oszlop alattiak a tényező-beszerzési árak 
és az output (w) eladási árai közötti viszonyt jelzik. Ha a mátrix e szektorában türem-

1 
A ^-értékek árufajtánként csak akkor szignifikánsak, ha végbemegy a vállalaton belüli rezsi- és 
jövedelenielvonási újraelosztás: ezért zárójelben szerepelnek. 
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7.2i. ábra 
A vállalati versenyképesség tényezőrendszere 

lik elő valami jelentős, a Cj vállalati versenyképesség egészét érzékelhetően befolyá
soló anomália, úgy a figyelem erre felé fordul. Ha a vállalati tényezőfelhasználási 
fajlagosok valamelyike tér el durván az etalontól, a mátrix, mint egy erőmű meghibá
sodási táblája e ponton ,Jíezd el villogni". Ha az i-ik áru versenyképességét (c'-t) va
lamelyik termelési tényező erősen felszökő ára veszélyezteti (pl. az energiaár: T̂ ĵ), a 
vállalkozói-menedzseri gondolatrendszer vezérlése azonnal kínálja a döntési alterna
tívákat: keresni egy másik input-piacot, ahol valamelyik termelési tényezőt olcsón be 
lehet szerezni (pl. T^), s ezzel kompenzálni a kieső hasznot, vagy a fajlagos felhasz
nálásban (%,) vannak kihasználatlan tartalékok, esetleg más tényezők fajlagosai (pl. 
HLÍ) kínálnak kompenzálás! lehetőséget, netán mérsékelni kell az erősen energiaigé
nyes Wji áru kibocsátásának súlyát a vállalati tevékenységen belül (YJ), illetve - altima 
ratio r^rwm-ként, jobb idők kivárása jegyében - valamely rezsihordozásra képes ter-
mék(ek) terhére meg lehet oldani a hirtelen versenyképesscg-rontóvá vált Wj „szub
vencionálását" (^j). Továbbá, mivel a kritikussá vált termékkel kapcsolatos minden 
lépes kihat az összes termékre, érinti a vállalat szerkezetét, forrás-felhasználási viszo
nyait stb., célszerű ezen „alaptáblánál" megállni. 

Először is végig kell gondolni - ha lehet: számolni -, hogy az egyes pontokon 
(mátrix-négyzetekben) foganatosított intézkedések, illetve ezek elmaradásai milyen 
fajlagos (egységnyi költségre, illetve költségmegtakarításra) eső hozamokat fognak 
várhatóan hozni. A veszteségre itt negatív hozamként lehet számolni. Végeredmény
ben kirajzolódik a versenyképességtényező-mátrix „árnyékaként" egy költséghaszon 
mátrix. 
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1.24. ábra 
A vállalati versenyképesség költséghaszon rendszere 

A mátrix szerkezete azonos az előzőével, azzal a különbséggel, hogy minden 
négyzet megháromszorozódik. A felső „alnégyzetben" az az összeg szerepel, amely 
elégséges az adott területen tapasztalható anomália felszámolásához (C), a középső
ben a várható (prognosztizált) nyereségtöbblet, vagy veszteség-mérséklődés. Az alsó 
„alnégyzet" a kettő hányadosa, esetleg különbsége. Az áttekinthetőség kedvéért nem 
töltöttem ki az egész mátrixot: a jelek „analóg módon kitölthető" értelemben fogan-
dók fel. 

A Wj-sorban tehát a következő lehetőségek vannak: a kedvezőtlen nyersanyagár 
kiküszöbölésének költsége, pl. piacváltoztatással (CJ^^N)' ennek várható hatása a költ
ségek csökkentésére (Bĵ f̂ ) versus fajlagos elevenmunkaköltség-csökkenés (raciona
lizálás) (Cjf^, illetve ennek várható haszna ( B j ^ , valamint a kettő nettó eredménye 
(CBjfjL), versus a kedvezőtlen versenyképességűvé vált w, kibocsátásának mérséklé
se a vállalati termékszerkezeten belül, ami szintén költséggel jár (Q), de veszteséget 
számol fel (Bj) és ennek ugyancsak van valamilyen nettó hozama (CBj). 

Ezeket a költséghaszon-latolgatásokat a mátrix minden kétséges pontján meg le
het csinálni. Összességében kirajzolódik az is, hogy az adott (Wj) áruval kapcsolatos 
lehetőségek milyen átlagos költséghaszon-koefficienssel oldhatók meg (C|:Bi = CBj), 
szemben az egyéb ái-uk versenyképesség-hiányának korrigálásával (CBJ:CBÍ), illetve 
hogy az adott piaci helyzetben hol sejlenek a leghatékonyabb manőverek (CB^N?. 
CBjc-?, CB^,?, CB^L?). vagy a vállalat adott helyzetében hol adódnak a legkézenfek
vőbb lehetőségek a tényezőfelhasználás racionalizálására (CB^^?, CB„r-?, CB 
CB 
ni? 

nL' 
^?), s az adott vállalati forrásviszonyok között milyen akciókkal érdemes kezde-
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A harmadik lépcső a tovagyűrűzések számbavétele, amit még kevésbé lehet 
számszerűsíteni, mint az előző kettőt. Négy átgondolás! szempont van; 

1. A tovagyűrűző erő aktív (primer), w&gy passzív (rezonáló) jellege, s ez utóbbin 
belül a szekunder, tercier és távoli rezonanciák megkülönböztetésének lehet 
jelentősége. Igaz, hogy ebben a folyamatban a passzív fél, amikor továbbadja a 
hatást, aktívvá válik, mégis tanácsos csak azt a hatást aktívnak tekinteni, amely 
a reakciósorozat kiindulópontja, vagyis amelyik a kezdeti energiát kibocsátja. 

2. A hatásátadási lánc összegezett energiatartalma, vagyis az a változásmennyi
ség, amely a hatási láncok folyamán összességében végbemegy. 

3. A hatásgerjesztési, illetve elnyelési viszonyok: vagyis annak a tisztázása, hogy 
a valahol megindult változás újabb, aktív jellegű mozgásokat indukál-e, avagy 
fokozatosan „lecseng", és bármelyik esetben milyen változási erősségekkel 
kell számolni a szekunder, tercier stb. helyeken. 

4. A hatásátadások, terjedések útvonala: egyfelől a termelési és a piaci szféra kö
zött, másfelől a különböző termékek és szakmai területek között, továbbá az 
egyes termelési tényezők hatékonyságai között, és végül a költségek és ered
mények egymás közötti vonatkozásában. 

Minden vállalatnál kialakulnak (a vállalat összes adottságainak függvényében, 
szinte ujjlenyomatszerűen egyedi) jellegzetes tovagyűrűzési karakterisztikák, ame
lyeknek ismerete nélkül a vezetés csak igen nagy felesleges hatásfokveszteségek árán 
tud versenyképességi viszonyokat javító intézkedéseket tenni: a direkt ráhatások (Cj) 
energiáját ugyanis a szomszéd, és a távolabbi közeg vagy gyorsan elnyeli, vagy nega
tív visszacsatolások formájában megsemmisíti, ezért a haszon (B,) az előre jelzettnél 
jóval szerényebb lesz, netán negatív előjelet kap. 

1.8.3. Nemzetközi versenyképesség 

A nemzetgazdaság piaci szerepe - szemben az áruéval, amely a közvetlen megméret
tetés tárgya, és szemben a vállalatéval, amely a döntések és jövedelemrealizálás ala
nya - igencsak közvetett. Nem áru, amely a nemzetközi piacra kerül, s így az ott elér
hető ár szembesül a költségekkel, ami a tényleges haszon és az elvárt haszon 
szembesülését is jelenti, nem is a vállalat, amelynek komplex piaci és termelési tevé
kenysége dörzsölődik hozzá a piaci megmérettetés próbakövéhez. 

A nemzetgazdaság egy sajátos döntési és jövedelemrealizálási kör: bizonyos 
földrajzi határok között biztosítja a gazdálkodás bizonyos feltételeit a vállalatok szá
mára, koordinálja tevékenységüket rövides középtávon jelentkező konjunkturális ka
tasztrófák elkerülése érdekében, valamint hosszú távon jelentkező bel- és külgazdasá-
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gi hatékonysági célok elérése végett. Mindezek miatt van - nem is lebecsülhető -
szerepe abban, hogy a hazai áruk és vállalatok milyen versenyképességet érnek el 
a) külpiacokon, b) a hazai piacokon a külföldön termelt árukkal és a külföldi vállala
tokkal szemben. Ez a szerep nem közvetlen: azon egyetlen kivételtől eltekintve, ami
kor az állam lényegében átveszi a vállalat funkcióit (vagyis az állami tulajdonon ala
puló, közvetlen, direkt irányítási elven működő nemzetgazdaságok esetében), a 
gazdaságpolitika - amely gyakorolja a nemzetgazdasági szintű döntési jogosítványo
kat és amelynek vitán felüli siker-mutatója a hazai áruk és vállalkozások külpiaci sze
replésének eredményessége - négy alapvető módon tud e szereplés sikerességének 
öregbítése irányában hatni: 

a) adminisztratív korlátozó-bátorító eszközökkel, beleértve ezekbe a külgazdasá
gi-kereskedelmi tényezők, vagyon- és jövedelemtranszferrel kapcsolatos en
gedélyek és tiltások minden fajtáját, 

b) a gazdasági diplomácia eszközeivel, azaz a nemzetközi gazdasági kapcsolatok 
elősegítését célzó két- és sokoldalú tárgyalások, megegyezések, szervezeti tag
ságok és az ezekben folyó munkában való részvétel eszközével, 

c) olyan pénzügyi eszközökkel, amelyek módosítják a hazai vállalatok külpiaccal 
való kapcsolatának, illetve a külföldi vállalatok belpiaci mozgásának rentabili
tási feltételeit: ide számítódik mindenekelőtt a valutaárfolyam-politika, vala
mint az ennek hatását módosító differenciáló vám-, szubvenciórendszer, a kül
gazdasági kapcsolatokat érintő adó-, ár-, kamatpolitika és így tovább, 

d) közvetlen külföldi tranzakciókkal, amelyek lehetnek kormányvásárlások, hi
telnyújtások és felvételek, beruházások, garanciavállalások, és így tovább. 

Az a), b) és űfj-vel jelzett funkciók a hazai vállalatok számára mintegy „externá-
liaként" hatnak: a külgazdasági tevékenység általános környezetét javíthatják - eset
leg ronthatják -, de nem módosíthatják mérhetően a vállalati vagy termékszintű kal
kulációk eredményeit. Nem így a cj-vel jelzett funkció: ez éppen azzal hat, hogy 
módosítja a költségek és bevételek egymáshoz való viszonyát, azaz vagy közelíti a 
gazdaságosságot az elvárt szint felé, felemésztvén az extra szint százalékait, netán hiú 
reménnyé változtatván az elvárt szintet is. Vagyis az áru- és vállalati szinten e külgaz
daság-politika - legalábbis annak árfolyam-vám-szubvenció szegmense közvetlen 
versenyképességi tényezővé válik: 

a) A vállalat által exportált és importált áruk árszintjei közötti cserearány eltérése 
a hazai piacon eladott, illetve vásárolt áruk cserearányától módosítja a T érté
ket (javítja, vagy rontja azt aszerint, hogy a külpiaci cserearányok kedvezőb
bek-e a hazaiaknál, vagy kedvezőtlenebbek). Ez elválaszthatatlanul együtt je
lentkezik a hazai valuta árfolyamának rentabilitásmódosító hatásával. A hatást 
csak elvileg lehet különválasztani - noha az első nem annak a következménye. 
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hogy a saját állam intézkedése módosítja a haszonrealizálás feltételeit, hanem 
annak, hogy a vállalat nem a hazai piacon mozog, hanem külföldön, vagyis ha 
nem hazai vállalat lenne, az ottani" csereviszonyok között más lenne a ver
senyképessége - kisebb, vagy nagyobb. 

b) Az árutranszferrel együtt járó többletelvonások (vámok) csökkentik az impor
táló vállalat versenyképességét, amennyiben olyan tétellel növelik a t' értékét, 
amely hazai vásárlás esetén nem terhelné azt. Fordított a helyzet a szubvenci
ókkal, amelyek csökkentik a t' értékét abban az esetben, ha az eladás nem hazai 
piacra történik. Pontosabban mindkettő hatása akár árumélységig differenciá
lódhat, vagyis kihathat a versenyképesség és a költséghaszon mátrix egyes 
négyzeteinek értékére is, módosítván ezek egymáshoz viszonyított pozícióit. 

A vállalati mátrix sorirányú margóértékei minden olyan esetben megduplázód
nak, amikor az adott (Wj) áru a belföldi és a külföldi piacon defacto megjelenik. Az 
oszlopirányú értékek pedig módosulnak: a T értékek magukba foglalják az import 
eredetű felhasználás cserearányait, az n értékek pedig az importárak következtében 
fajlagos felhasználásokat fogják kifejezni, persze olyan felfogás is lehetséges, amely 
ezeket a vámszubvenció-hatásokat kiemeli a sor- és oszlopirányú összegezésekből, s 
a vállalati szintű konstansban (^) juttatja azokat kifejezésre. 

A külkapcsolatoknak akkor van a vállalat számára értelme, ha a külpiaci verseny
képessége nem kisebb, mint a belpiacokon: 

' - j.kUl ' ^ j ' 

vagyis, ha a külpiacon és belpiacon együttesen elért rentabilitása elegendő fortást biz
tosít ahhoz, hogy a két piacon ne szenvedjen el térvesztést: vagyis változatlan kondí
ciók mellett tudja tartani a jövőben is piaci részesedését. A vállalat külpiaci verseny
képessége tehát kétszeresen összetett valami: egyfelől feltételezi azt, hogy a külföldi 
eladások a külföldi versenykörülmények között (T, 1', n, t' és d' - viszonyok!) is bizto
sítják a belföldi versenykörülmények közötti elvárt hasznot, másrészt ugyancsakfelté
telezi, hogy a belföldi gazdálkodási körülmények (T, 1', n, t' és d') mellett kialakuló 
költség- és nyereségelvonási szint képessé teszi a vállalatot arra, hogy a külpiacon ne 
szoruljon fokozatosan perifériára. 

Minél standardizáltabbak a belföldi gazdálkodás ár- és szabályozási viszonyai a 
külső környezetéhez, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy áruk és az intenzíven 
exportáló vállalatok versenyképessége megkettőződik: más lesz a bel- és a külpiacon, 
valamint az, hogy a vállalat (bármely irányban tapasztalható) versenyképességét ön
magában az képes erősen befolyásolni, hogy hazai inputokkal működik-e, avagy im
portáltakkal. Fordítva: a nemzetközi piacokba nem beintegrálódott nemzetgazdaság 
vállalatai számára a belső és külső versenyképesség - két külön világ, amelyben egy-
szerte kell úgy eligazodniuk, hogy egyik a másikuknak ne akadályává, hanem „hátor
szágává" válhassék. 
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1.8.4. A nemzetközi piacon „versenyképes" nemzetgazdaság 

Valójában a nemzetközi piacon jól prosperáló árukkal és vállalatokkal rendelkező 
nemzetgazdaságról kellene beszélni. Olyan ország érdemli ki ezt a megtisztelő jel
zőt, amely a nemzetközi költség-haszon követelményekhez viszonyítva se nem drá
gán jelenik meg az exportteniiékei zömével, se nem mond le az eladási lehetőségek 
kedvéélt árui és vállalatai zömének elvárt haszonszintjéről, se nem kényszerül arra, 
hogy akár vállalatokon belüli jövedelemátcsoportosítással, vagy más „nemzeti aján
dékkal" érje el az export virtuális elvárt haszonrátáját: vagyis nem szorul rá arra, 
hogy gazdaságtalan exportot bonyolítson le, a normális működéshez és fejlődéshez 
szükséges importot gazdaságos exporttal is fedezni tudja.' 

Vagyis " fogadjuk el a köznyelvi fordulatot - „versenyképes" az a nemzetgazda
ság, amelynek vállalatai zömében versenyképesen szerepelnek a külpiacokon, ver
senyképes árukkal, és ezzel hozzásegítenek a nemzetgazdaság belső és külgazdasági 
prosperálásához. Ez vagy magától is megvalósul, mivel a nemzetgazdaság vállalatai 
a külpiaci konkurensekhez képest jó erőnléten vannak, vagy gazdaságpolitikai segít
ség szükségeltetik hozzá, s ez utóbbi vagy szorítkozhat csak a konjunkturális 
(anticiklus, vagy prosperitás-meglovagló) szabályozásra, vagy pedig stratégiai hor
derejű rásegítésekre is szükség van. 

Azt, hogy van-e - pontosabban: a látókörbe befogott jövőben lesz-e ~ szükség a 
gazdaságpoliti ka beavatkozás ára a nemzetgazdaság „versenyképességének" növelé-

I 
Ez a „versenyképesség" senuiiiképpcii nem tévesztendő össze a külgazdasági kapcsolatokból eredő 
különböző hasznok szerzési képességével, noha a kettő nyilván összefügg. 
Az a gazdaság, íuiiely nűnden követ megmozgat azért, hogy hazai gazdálkodási feltételei javuljanak 
a nemzetközi munkamegosztásba való beilleszkedése által, racionálisabban használja fel hazai ter
melési tényezőit, s így versenyképessége is javuhii fog. De beilleszkedhet egy ország a nemzetközi 
piacba a komparatívelőny-elmélet szabályai szerint úgy is, hogy közben egyetlenegy temiéke sem 
versenyképes: akkor az előny erősen relatív lesz: exporttenuékein kevesebb lesz a vesztesége, mint 
amekkorát vesztene azokon a temiékeken, amelyeket importhelyettesítő módon tennél meg. Az 
összefüggés fordítva is igaz: exportálhat egy gazdaság jelentős (esetleg az elvártat messze meghala
dó) rentabilitással olyan tennékeket, amelyek kivitele komparatív veszteséggel jár - például azért, 
mert a komparatív előnyökkel exportálható tennékeket a hazai piac is tömegesen és nagy haszonnal 
engedi realizálni. Valószínűleg ez leheta megoldásaa rejtélyes Leontieff-paradoxonnakis. Egy nem
zetgazdaság akkor kerül igen előnytelen helyzetbe a nemzetközi piacokon, ha áruinak zömét az el
vártnál jóval alacsonyabb rentabilitással kénytelen exportálni (akár kiegészíti ezt a hazai költségve
tés, akár nem!), és nemzetközi beilleszkedése még a relatív előnyöket sem engedi érvényre juttatni, a 
hazai átlaghoz képest gyenge hatékonyságú temiékekből szerzi a szükséges deviza zömét, áruválasz
téka elaprózott, nem jut skálahozadékhoz, nem képes meríteni a nemzetközi piac technikatranszfer-
lehetőségeiből, cserearány-veszteségei vannak, jövedelemldvonás sújtja stb. 
Az ilyen szerencsétlenül illeszkedő gazdaság öitiögi körbe kerül: versenyképességének hiánya kény
szeríti a mindenáron való valutaszerzésre, ez egyenesen vezet a komparatív és egyéb előnyök mellő
zéséhez, anú egyfelől jövedelmeket von ki az országból, másfelől akadályozza a gazdaság jövede-
lemtennelő képességének növelését, ami fokozza a versenyképességi hiányt. A nemzetgazdaságot 
ilyen körülmények között nemzetközi kapcsolatai nem a felemelkedés gyorsítása, hanem a kivérezte-
tés felé sodorják. 
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se érdekében, s ha igen, akkor ennek súlypontja a hazai termelés-gazdálkodás lesz-e (az 
iT-faktor), avagy a nemzetközi piacokon való megjelenés módosítása (vagyis a T-faktor 
által meghatározott viszonylati politika), s hogy mindez milyen visszahatással lesz az ex
portőr és importőr vállalatok versenyképességére (hol gyarapítja a hasznot, hol nyirbálja, 
s ezeknek mértéke milyen viszonyban fog állni az elvárt haszon mértékeivel), végül: a 
nemzetgazdaság diszponíbilis forrásai a kiütköző problémák mekkora hányadának meg
oldására lesznek előreláthatólag elegendők, és a költség-haszon elv alapján milyen fel
adatpreferencia-sorrend fonnálandó ki - az 1. és 2. ábrához hasonló elven alapuló mátrix
szemlélet alapján közelíthető meg.' 

A nemzetgazdasági szintű, külpiaci „versenyképesség" tényezőrendszerének mátrixa 
négydimenziós lenne: 

1. a gazdaság számáia „sorsdöntő" áru- (tennék-, szolgáltatási tényező- és vagyon-) 
csoportok, 

2. a nemzetgazdaság egyensúlya és fejlődése szempontjából „sorsdöntő" horderejű 
vállalatok, vállalatcsoportok, ágazatok, esetleg műszaki-gazdasági kultúrák, 

3. a versenyképességért felelős piaci (T) tényezők, azaz input (behozatali) és output 
(kiviteli árviszonyok, cserearányok) alapvető viszonylatonkénti eltérései, 

4. a versenyképességért felelős hazai műszaki-gazdasági tényezők (n). 

A négydimenziós mátrix felépítése lényegében azonos az 1.23. ábráéval, azzal a kü
lönbséggel, hogy ebben csak a nemzetgazdaság szempontjából döntő jelentőségű árucso-
fwrtok, ágazatok, műszaki-gazdasági kultúrák (azaz „használati érték vonatkozások") 
volnának kiemelve (a többi reziduumként szerepelne), és ezek eredetüket tekintve allo
kálva szerepelnének (vállalatok, vállalatcsoportokstb.) ~ tennészetesen itt is csak a nem
zetgazdasági horderejű egységes és agglomerátorok (a galbraith-i „tervezési rendszer", 
vagy a még ismertebb szóhasználattal az oligopol szektor) kerülnének kiemelésre. A cse
rearányok viszonylatai eltérései esetében is csak a fő piacok vannak kiemelve. 

A sokirányú elemzés együttesen mutatja ki azokat a csomópontokat, amelyek viszony
lati és árucsoport-vetületben erőseknek és gyengéknek tűnnek (mely viszonylatokban, 
mely áruféleségek területén mutatkozik a nemzetgazdasága leginkább versenyképesnek 
és hol a legkevésbé annak). Az oszlopirányú elemzés arra derít fényt, hol, mely árucso
portok területén kedvezőek a cserearányok, és mely vállalatcsoportok külpiaci szereplé
sét segíti elő a leginkább, illetve hol hatnak ezek az arányok a legkedvezőtlenebbül, más
felől rávilágít azokra a pontokra is, ahol a tényezőfelhasználási fajlagosok a legked
vezőbben és a legkedvezőtlenebbül befolyásolják az adott ország külpiaci szereplését -
tennészetesen ezt is árucsoport- és vállalati csomósodásaiban egyidejűleg. 

Azért említem minden kimutatható hatás esetében a végleteket (legkedvezőbb, leg
kedvezőtlenebb), mert ennél sokkal pontosabb infonnációt a módszertől csak akkor vár-

I 
A tanulmány gondolaünenetének kifomiálása során e két mátrixot elkészítettem, közlésétől azonban 
visszariadtam. Annak ellenére ugyanis, hogy minduntalan hangsúlyozom: a képletek és táblázatok 
nem konkrét számokkal kitöltendő „aritmetikai receptek" akarnak lenni, hanem a gazdaságpolitikai 
műhelyek, vagy az üzletemberi munkacsoportok gondolkodását, döntéselőkészftö latolgatásait vala
milyen mederben tartó segédletek, számolnom kell azzal a veszéllyel, hogy Olvasóim egy része még
is mintegy „terv-űrlapként" szemléli őket, és felmegy a véniyomása. 
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hatnánk, ha elég megbízható adatokkal lehetne kitölteni a meglehetősen bonyolult mátrix 
négyzeteit, s azokat számítógépes technikával feldolgozni. Lehet, hogy egyszer eljut a 
nemzeti adatszolgáltatás arra a fokra, amely ezt a pontossági fokot eredményezheti - ma 
azonban még csak álmodhatunk róla. 

Hasonlóan az 1.24. áhra logikájához, kiformálható a nemzetgazdaság külgazdasági 
„versenyképességének" költség-haszon rendszerét elemezni segítő mátrix is. 

Ennek sokirányú e/emzé^e támpontokat adhat arra vonatkozóan, mely „siker"-termék 
(ágazat, műszaki-gazdasági kultúra) várhatóan a gazdaság mely pontjain (vállalatoknál, 
vállalatcsoportoknál, régiókban stb.) fejleszthető relatíve a legkisebb költségekkel úgy, 
hogy az versenyképes maradjon (nőjön a versenyképessége, csökkenjen a versenyképes
ség hiánya) egészen a piackorlát, vagy tőkekorlát megjelenéséig.' Az oszlopirányú elem
zés egyfelől a viszonylati politikában végrehajtandó változások költség-haszon kihatásait 
állítja sorba, másrészt a versenyképességet növelő fejlesztéspolitikai intézkedésekét. A 
mátrix egésze sorrendezi mind a három szempontot. Lelkiismeretes analízis esetén érté
kes segítséget kaphatunk belőle azon gazdaságpolitikai döntéseinkhez, amelyektől a ha
zai áruk nemzetközi piaci versenyképességének növekedését, ezáltal a hazai vállalatok 
külpiaci szereplésének rentabilitását, s mindösszességében a nemzetgazdaság hatékony
ságának a külpiaci szereplés általi növelését várjuk. 

1.9. A vállalkozás időhorizontja 

A menedzsment egyik feladata a vállalati tevékenység szervezése-koordinálása, a 
másik az előregondolkodás (tervezés). Többféle tervezési típust különböztetünk 
meg: {a) az ultrarövid távút (operatív); {b) a rövid távút (taktikai); (c) a középtávút 
(félstratégiai) és (d) a hosszú távút (stratégiai). 

1.9.1. Ultrarövid táv 

Az ultrarövid távú előregondolkodás objektív alapja az az idő, amely elegendő a már 
beindított üzleti/termelési akciók sikeres (vagy a legkevesebb veszteséggel járó) befe
jezéséhez. Ezt az jellemzi, hogy a nyersanyag, alkatrész zöme a raktárban van, egy ré
sze befejezetlen termelésként a technológiában tartózkodik. Egyidejűleg a termelés 
folyik, a készáruraktárban gyűlik az elkészült termék, a termék marketingje megtör
tént, a szállítási szerződések zömét a vállalat megkötötte. Az adott piaci árviszonyo-

1 
A piac- és tökekorlát megjelenési pontja ebből az elemzésből tennészetesen nem derül ki: azt másik 
gondolatmenet (szaiiutás, prognózis) eredményeképpen kaphatjuk meg. 
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kat korábban számításba vették, a kalkulációk ezekre épültek stb. Amíg ez a helyzet 
fennáll (le nem fut a széria, ki nem ürülnek a nyersanyag- és készáruraktárak, nem tel
jesülnek a megkötött szerződések), a menedzsment döntési szabadságfoka a vállalat e 
szegmensében csaknem a nullával egyenlő. Az ultrarövid táv tehát alapjában már a 
teljesen determinált folyamatok sikeres levezetéséhez szükséges intézkedések előrelá
tását, illetve megtételét jelenti, beleértve a zavarelhárító és (minimális) programrnó-
dosító intézkedések feltételeinek előrelátását is. 

1.9.2. Rövidtáv 

A rövid távú előregondolkodás (taktika-kialakítás) objektív alapja az az idő, amely 
szükséges egy termékéletgörbe-szakaszhoz, egy sorozat kifutásához, egy konjunktu
rális szakasz lefutásához, egy nagyobb megrendeléstömeg teljesítéséhez Mindezek 
végeztével valamelyest módosítani lehet a vállalat működésén. Át lehet szerszámoz
ni, programozni a technológiát, megújítva gyártani azt, amit amúgy is termel. Lehet 
keresni nagyobb tételeket vásárló vagy fajlagosan jobban fizető vevőket, olcsóbb, 
biztosabb, jobb minőséget szolgáltató ellátási partnereket. Mindezeknél figyelembe 
lehet venni (valamelyest) a „kiszagolható" keresleti, kínálati és piacár-módosuláso-
kat, meg lehet gondolni egy hirtelen termelésnövelés, eladási kampány lehetőségét 
(beleszámítva a temielésitényező-tartalékokat és a hitellehetőségeket) stb. 

A taktika tehát azon „támadási" és „védekezési" intézkedések összességét jelen
ti, amelyek nem kívánják a rendelkezésre álló termelésitényező-tömeg érezhető mére
tű növelését vagy csökkentését, annak markáns szerkezeti átalakítását, sem pedig a 
vállalat piaci kapcsolatrendszerének átrendezését. A taktika a konjunktúrahullámok 
meglovaglása, illetve kivédése. 

1.9.3. Közép- és hosszú táv 

A középtávú előregondolkodás anyagi alapja a gép- és műszerpark amortizációja, 
értékének pénzformában való összegyűlése, vagyis a vcűlalat egészét vagy zömét érin
tőmegújítás, modernizálás, profilmódosítás lehetőségének megjelenése. A menedzs
ment döntési szabadságfoka itt jelentősen megnő, de nem olyan mértékben, mint az 
első pillanatban látszik. Egyfelől ez a megújulási lehetőség általában nem a vállalat 
teljes kere.'iztmetszetében, egyszerre szokott megjelenni, hanem kisebb egységek mé-
-reteiben. Másrészt - éppen a lépcsőzetesség miatt - a már megkezdett megújítási ak
ciók jelentős mértékben lekötik a vállalat forrásait, ezért általában tőkekorláttal, az 
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emberi termelőerőeidott kultúrszintjével, szervezetével, szaktudásával kell számolni. 
Ez utóbbit nehezebb megváltoztatni, mint az elkopott géppark helyébe újat vagy más 
műszaki szintűt vásárolni. A középtávú megújulás szabadságfokát végül is (vállalati 
keresztmetszetben) nem tehetjük többre 10-15%-nál. Ez jelentős mérték, de mégis 
nagyfokú józanságra int a fantáziák szabadon eresztését illetően. Gyökeres profilcse
re akkor valósul meg, amikor (a) vagy olyan új profilról van szó, amely nem követel 
különösebb szakembergárdát (betanítottmunka-igényes profil); (b) vagy pedig olyan 
munkaerő-tartalékok vannak a társadalomban (tömeges munkanélküliség, munka
erőimport-lehetőségek), amelyek megoldhatóvá teszik a szakmaváltást; (c) ha a vál
lalat a tőkepiacon nagy összegű kiegészítő forráshoz jut előnyös feltételek mellett 
Egyéb esetekben a szakma- és az elsajátított műszaki kultúra korlátozó, úgyszólván 
determináló tényezőként van jelen. 

Középtávon tehát a fejlesztési intézkedések olyan csomagját lehet létrehozni, 
amely — a termelés emberi tényezőit (és természetesen a piaci viszonyokat) mint kor
látot figyelembe véve, továbbá az adott forráslehetőségeken belül - már érezhető 
technológiai, termékszerkezeti, műszaki színvonalbeli és piaci változásokkal számol. 

A stratégiai táv elég hosszú ahhoz, hogy - szükség esetén - a teljes technológia-
és termékgeneráció-váltást, a piaci kapcsolatrendszer jelentős megújítását is bele le
hessen az előregondolkodásba foglalni. A stratégia a menedzsment előregondolko
dásának az a formája, amelynek kertXéhtn jelentősen módosíthat a vállalat/7ro/í//ön. 
Homogénebbé vagy heterogénebbé teheti azt, nyújthatja a technológiai vertikumot, 
vagy szűkítheti azt Elfordíthatja a vállalat jellegét a K-i-Fés ennek eredményei terme
lésbe fogása felé, vagy inkább reproduktív („imitáló") jelleget kölcsönözhet a terme
lésnek, ezen belül is szakosodhat inkább a különleges igényeket kielégítő, bonyolul
tabb, egyedibb áruk gyártására, vagy a kommersz tömegárukéra. Másfelől dönthet 
olyan kérdésekről, mint a piaci mozgás „hogyan"-ja. Választhat/on/o/va haladó vagy 
merészebb piaci viselkedést, megcélozhat ilyen vagy olyan piaci szegmenst. Eldönt
heti, hogy inkább belföldi vagy exportra koncentrál-e. Számításba veheti a versenyvi
szonyokat és az együttműködési lehetőségeket. Kijelölheti a maga számára a konku
rencia megtámadandó pontjait, és/vagy megerősítheti magát a várható támadások 
kivédésére. Előkészítheti a szövetségkötéseket azokkal a partnervállalatokkal, ame
lyekkel erősebb érdekközösséget vagy egymásra utaltságot tart célszerűnek. Végig
gondolhatja a saját növekedésének különböző variációit: a mennyiségorientált (ex
tenzív) terjeszkedéstől a kifejezetten innovációra alapozó (intenzív) fejlődésig, a 
források tekintetében a saját erőre támaszkodástól a merész tőkepiaci műveleteken 
keresztül a fúziós növekedésig és az eladósodásig. A stratégia voltaképpen a me
nedzsment egyik legfontosabb tevékenysége, ha úgy tetszik, a menedzsment érdemi 
tevékenységének egyik oldala. 
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1.9.4. Átfedések az időhorizontok között 

A vezetési gyakorlatban az operatív és a taktikai távot, valamint a közép- és stratégiai 
távot gyakran összemossák. Ez károkat okoz. Amit operatív szinten kell átgondolni 
és megoldani, az nem ér rá a taktikai szintű megoldásra. Aminek a megoldásához a 
taktikai szint szükséges, azt opjeratív szinten csak elhamarkodni lehet. Ugyanez vo
natkozik a közép- és a stratégiai távokra is. Megfigyelhető, hogy az összemosás a rö
videbb távú gondolkodásnak, s cselekvésnek kedvez, azaz a taktika elhal az operatív 
szervezésben-lavírozásban-kapkodásban, a stratégia beszűkül a technológiamegújí
tás, termelésbővítés, apróbb műszaki-piaci lépések rövid és középtávú kereteibe. 

A taktika nélküli vezetés - másodlagos hatásként - folytonos „tűzoltásra" kény
szerül, aminek következtében még középtávon sem tud gondolkodni-cselekedni. Mi
vel nem irányítja egész tevékenységét egy megalapozott stratégia, a középtávú gon
dolkodás is elhal, meglévő tendenciák extrapolációjává válik, amelyről hamar 
kiderülhet, hogy nem igazolódik a gyakorlatban, így felesleges a menedzsment szá
mára. A szemléleti távok nem differenciált felfogása, összemosása így vezethet a ve
getálás eluralkodásához. 

1.10. A vállalat jellegét kiformáló erők 

1.10.1. Vállalatgeneráló tényezők 

A vállalat - mint a gazdálkodás-vállalkozás szervezeti kerete - sokféleképpen épül
het ki, és sokféle tulajdoni-működési formát ölthet Abban, hogy egy vállalat milyen 
tevékenységeket, milyen technikai összefüggésekben, milyen formában fog eredmé
nyesen össze, a legkevesebb választási lehetősége a tulajdonosnak vagy a műkődtető 
személyének van. A gazdasági ráció ellenére létrehozott vállalatok vagy halálra, 
vagy örökös kitartottságra vannak ítélve. A vállalatok fejlődéstörténetét profiljaik
ból, belső kapcsolatrendszerükből, más vállalatokhoz való kapcsolódásaiból és pia
caik lehetőségeiből, változásaiból éppúgy ki lehet olvasni, mint a hosszú évtizedek, 
évszázadok időjárás-változásait a fák évgyűrűiből. 

A vállalatok jelentős hányada valamilyen konjunktúrahuilám szülötte. A fran
ciaországi de Wendel kohászati óriáscég története a napóleoni háborúkig nyúlik 
vissza, mint hadiszállítóé. A csepeli Weiss Manfréd Művek első nagy fellendülése 
Budaf)est fővárosiasodásának, s az ezzel kapcsolatos infrastruktúra (vízvezeték, csa-
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tomázás) kiépülésének köszönhető. A MÁVAG a Baross-féle vasútépítési konjunk
túra szülötte, a finommechanikai, elektronikai precíziós gépipari kapacitások jelentős 
része a második világháborúra való készülődésé. Megfigyelhető, hogy a konjunktúra 
szülte vállalatok egy része nem éli túl az adott konjunktúra elmúltát, más részük pro
filt vált, telephelyet cserél, stratégiát változtat, s így él tovább. 

A második mód, ahogyan vállalat keletkezhet, a külföldi tőke megfontolásaira 
vezethető vissza. Az országban kell lennie valamilyen termelési tényezőnek (ténye
zőknek), amely(ek) birtokba vétele, használata vagy olcsóbbá teszi a külföldi tőke 
egészének működését, vagy olyan minőségi, esetleg intellektuális előnyhöz juttatja, 
amelyet a piac gavallérosan honorál. Az európai tőke azért öntötte el Katangát, mert 
ott kivételesen gazdag fémtartalmú rézércet találtak közel a földfelszínhez, s a bánya
munkához szükséges, képzettség nélküli munkaerő fillérekért állt a rendelkezésükre. 
A távol-keleti „kis tigrisek" területén a japán és nyugat-európai cégek azért honosí
tották meg rendkívül rövid idő alatt a mikroelektronikát, mivel igen tanulékony, fe
gyelmezett s emellett anyagi tekintetben nagyon igénytelen munkaerő állt a rendelke
zésükre. 

A harmadik vállalatgeneráló erő a társadalmi munkamegosztás bonyolulttá 
válása, amely párhuzamosan halad előre a gazdaságos technológiák méreteinek vál
tozásaival. 

A múlt század jellegzetes gépipari vállalata- kis túlzással - még úgy nézett ki, hogy az 
egyik kapun befuvarozták a vasat, a másik kapun kifuvarozták a kész gépet. A mai gép
gyártás viszont a normáliákat és alkatrészeket megmunkáló, valamint a részegységeket 
és a késztermékeket szerelő vállalatok bonyolult hálózatából áll. A teljes technológiai há
lózat rendben tartása, fejlesztése, piaci viszonyainak szervezése egy menedzsment szá
mára mindinkább teljesen áttekinthetetlenné válik, ezért az önálló életre képes üzemegy
ségek autonómiát nyernek, majd önállósulnak, egy magasabb fokon újraintegrálódnak 
egymással. Közben műszaki generációváltások mennek végbe, amelyek kihatnak a gaz
daságos üzemi méretekre hol a méretnövekedés, hol a csökkenés irányában. Mindez vál
lalatok ezreit hozza létre, indítja el az életért való harc útján, s számtalant pusztít is el. 

A negyedik vállalatgeneráló erő maga a gazdaságpolitika, amely a legkülönbö
zőbb elképzelésektől és kényszerektől indíttatva sokféle lehetséges módon preferál 
bizonyos tevékenységeket (legyen az fejlődésgyorsítási szándék, világpiaci betörési 
szándék, ellátásbiztonsági intézkedés vagy fegyverkezés, netán nemzeti presztízs), s 
ennek jegyében vagy maga alapít vállalatokat (amelyeket vagy megtart állami keze
lésben vagy idővel privatizál), vagy olyan irányított pénzügyi konstrukciókat hoz lét
re, amelyek a megtakarításokat éppen olyan vállalatok létrehozásába terelik, amilye
nekre a kormányzatnak szüksége van. Az is elképzelhető íizonban - sok gyíikorlati 
példát is ismerünk - , hogy a kívánt célt a kormányzat vállalat-összevonások, -
átprofih'rozások útján igyekszik megoldani (vagy sikerrel vagy sikertelenül). Az álla-
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mi vállalatgründolás, illetve az alapításban való szerepvállalás nemcsak szovjet, illet
ve kelet-európai specialitás: egész Európában megtaláljuk az „állami múzsa csókjá
ra" létrejött vállalatokat, amelyeknek az alapvető gazdasági motorszerepet szánják. 
Távol-Keleten ez az iparfejlesztés egyik alapvető módszere, és igen sikeresen műkö
dik, mert igen jól csinálják. 

Végül az ötödik vállalatkeletkezési mód az, amikor a szervezetet egy jelentős in
novációs ötletre, kutatási eredményre alafwzzák. így jött létre az Edison, a Ford, a 
Ránk Xerox, a magyarországi Csonka Gépgyár és a Gamma Művek. Ezekre - leg
alábbis addig, amíg a menedzsment a szakma megszállottjaiból áll - az a jellemző, 
hogy az alapprofil folyamatos műszaki megújítására támaszkodva törekednek fenn
maradni, illetve előretömi. A „K-i-F-gyökerű menedzsment" sajátossága ez, szemben 
a pusztán piaci gyökerezésű menedzsmenttel, amely kizárólag a rentabilitást tartja 
szem előtt, s számára közömbös, hogy ezt hurkasütéssel vagy repülőgépgyártással, 
szanatóriumüzemeltetéssel vagy talponállók fenntartásával, kegytárgyárusítással 
vagy sexshopokkal éri el. Ez utóbbiak menedzsmentje is tele van innovációs ötletek
kel, ezek azonban legfeljebb konjunktúra-ráérzések és szerencsés spekulációs lépé-
.sekben nyilvánulnak meg, s kevésbé élenjáró műszaki teljesítményekben. 

A fenti vállalatteremtő erők többé-kevésbé szerves fejlődést indukálnak, még az 
állami mecenatúra is, amennyiben életrevaló gazdaságpolitikai elképzeléssel alapoz
za meg a folyamatokat. Az így létrejött vállalatok tehát nem viselkednek idegen test
ként a nemzetgazdaság vagy nemzetközi gazdaság rendszerében, s utóbbiak sem rea
gálnak immunreakciókkal rájuk. Az immunreakció akkor indul meg, ha a vállalat 
„szörnyszülött", olyan profilokat hordoz, amelyeket nem lehet egymással összehoz
ni, mert termelési vagy piaci szempontból ésszerűtlenek. 

Abszurd példa: képzeljünk el egy mezőgazdasági nagyüzemet, amely felvásárolja a 
balatoni szállodákat, üdülőket. Júniustól augusztusig az emberei pincérként, kabi
nosként, liftesfiúként szolgálnak. De ebben az esetben nincs, aki arasson, kapáljon, 
szüreteljen. Amennyiben a dolgozók aratnak, kapálnak, szüretelnek, akkor viszont 
nincs, aki főzzön, mosogasson, kiadja a szoba- és kabinkulcsokat stb. Ha ugyanez a 
vállalat olyan tandemfoglalatosságot alakít ki magának, amely a mezőgazdasági 
munkák hullámvölgyében biztosít megélhetéstaz embereknek-kiváló profiltársítást 
tud produkálni. 

Másik példa: képzeljünk el egy olyan vállalatot, amely extrém módon konjunk
túraérzékeny tevékenységet folytat, mondjuk idegenforgalmat szervez. Ennek koc
kázatát csökkentendő kiegészíti a profilját valami más, ugyancsak extrém módon 
konjunktúraérzékeny tevékenységgel, például díszállat-kereskedelemmel. Arra szá
mítanak, hogy a kétfajta üzletág konjunktúrahullámai keresztezik egymást: ha az em
berek nem is veszik a kanárimadarakat, befizetnek a Kanári-szigetekre, nyaralásra. 
Erre azonban ritkán van példa. Inkább az szokott bekövetkezni, hogy a szíriai arany-
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hörcsög az üzletben, a szíriai turistacsoport pedig Damaszkuszban marad. így azután ha
marosan kiderül, hogy a vállalat szörnyszülött. 

Harmadik példa: a gazdaságpolitika szereti szemmel tartani a vállalatokat, különösen 
akkor, ha azok köztulajdonban vannak. Az a Hivatal, amelyiknek ezt a „nyájterelgetést" 
végeznie kell, nehezen birkózik meg több apróbb-nagyobb vállalattal. Számára az élet 
szülte sokrétűség egyszerűen áttekinthetetlenségként és kezelhetetlenségként jelentke
zik. Természetes reakciója tehát az, hogy a valami módon egy nevezőre hozhatókat 
összevonja: vagy horizontális óriásokat hoz létre (Országos Cipőtalpaló Vállalat), vagy 
pedig vertikális birodalmakat (a vasércbányászattól az atomtechnikai műszergyártásig 
nyúló kombinátot). E szörnyszülötteken pillanatok alatt kinagyítva és kendőzés nélkül 
megjelenik a monopolhelyzet összes betegségtünete, s egyébként éppoly áttekinthetetle
nek és kezelhetetlenek lesznek, mint elődeik voltak. 

Az immunreakció sokféleképpen megindulhat: a fajlagos teljesítmény romlik, 
ami drágává teszi a működést, rontja a minőséget, gátat vet a műszaki fejlődésnek, 
pazarolja a termelési tényezőket. Amíg a folyamat erősen védett hiánypiacon megy 
végbe, a kiszolgáltatott vásárló fél szenved (nemcsak a végfogyasztó, hiszen a 
szörnyszülöttek egymásnak is partnerei). 

Amint ez a faramuci konstrukció igazi (enyhén vagy erősen túlnyomásos) piacra 
kerül, azonnal agonizálni kezd. Addig él, amíg az őt létrehozó erő szubvencionálja 
(„bírja szusszal"), de ha valami (valaki) kikapcsolja az infúziót és a vastüdőt, vagy el
fogy az infúziós folyadék, és áramszünet üt be, az exitus azonnal beáll. Amikor vilá
gossá válik a „szörnyszülöttek" léte, kétféle életveszélyes gazdaságpoHtikai lépés te
hető, (ö) Az egész konstiukcxó felrobbantása vagy rövid úton való megfojtása. Ez azt 
eredményezi, hogy a rosszul működő rendszer megszűnik működni, de semmi sem 
jön a helyébe. így a hiánygazdaság megsokszorozódik, megtűzdelve tömeges mun
kanélküliséggel, de elöntheti az országot az imfX)rt, amiért előbb-utóbb nem lesz mi
vel fizetni, s elfoglalja a hazai piaci pozíciókat, mielőtt az egészséges konstrukció lét
rejöhetne és megerősödnék, (b) A nagy szörnyszülöttek hulláiból kis szörnyszülöttek 
bújnak elő szorgos gazdaságpoHtikai bábáskodás közepette (a 20 ezer hektáros tsz-ek 
helyén sovány tehénnel szántogató törpebirtokok). A - noha nem legkorszerűbb ter
mékeket exportáló, de mégis nagy kivitelt lebonyolító és értékes, fejlődőképes terme
lési tényezőket birtokló - iparvállalatok tönkrezúzódnak, felszerelésük elkótyavetyé-
lődik, szakembergárdájuk szétszéled, piacaikat mások elfoglalják, s romjaikon vagy 
semmi sem nő, vagy aprócska pornó- és horrorkönyvkiadók, italboltok, néhány száz 
vagy ezer autót importált alkatrészszettekből összebarkácsoló Disneyland-vállala-
tocskák stb. keletkeznek. 

Tételezzük fel (bár ez a mai Közép- és Kelet-Európában nem megy egykönnyen), 
hogy a vállalatok megalakulására, kiformálódására, méretük és arculatuk kialakításá
ra nem hatnak tragikus nagyságú teratogén erők: a fejlődés többé-kevésbé szerves. Ez 
esetben kialakulnak jellegzetes vállalattípusok. 
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1.10. A vállalat jellegét kiformáló erők 

1.10.2. A vállalatjelleg igazodása a működési profilhoz (portfolió-optimum) 

A vállalat technológiailag lehet homogén vagy heterogén. Homogén például egy fo
noda vagy egy hűtőberendezéseket előálb'tó, forgalmazó, javító stb. cég. Heterogén 
egy vállalat, amely lifteket, vasúti szerelvényeket, szivattyúkat stb. egyaránt előállít. 
De heterogén az a kombinát is, amely a vasércbányászattól a kohászat különböző fá
zisain át a szerszámgépekig mindent magában foglal. A vállalat heterogenitása bele
férhet egy műszaki kultúra kereteibe (az előbbi példák ilyeneket sorolnak fel). A válla
lat (rendszerint vállalatcsoport) azonban kimerítheti a „vegyeskereskedés" fogalmát: az 
elektronikus orgonáktól a motorkerékpáron át a repülőig, esetleg a gyógyszerig, koz
metikumig mindent gyárt és forgalmaz, netán utazási irodát működtet és reklámügy
nöksége is van. 

A vállalat- hacsak nem egy és oszthatatlan technológiáról van szó (malom, fono
da, rőfösüzlet, fagylaltáruda stb.) - technológiai lépcsőfokokból tevődik össze. Ezek 
sorokba rendeződnek (nagyolvasztó-martinacélmű-durvahengersor-finomhengersor; 
vagy takarmánytermesztés, állattenyésztés, állathizlalás, vágóhíd, húsfeldolgozó 
üzem), illetve koncentrikus „bokrokat" képeznek (különböző alkatrészek gyártása; 
vagy nagyáruház, kereskedőház). Minden technológiának (illetve technológiai lép
csőnek) minden korszakban megvan az optimális nagysága. Az ennél kisebb egység 
túl drágán termel, amennyiben viszont az egység méretei jóval meghaladják ezt az 
optimumot, fellép a csökkenő hozadék tendenciája (lásd 1.13. ábra). Az az életképes 
vállalat, amelynek technológiai sorai és „bokrai" az optimálishoz közel álló techno
lógiákból tevődnek össze. 

A vállalatnak egyfelől érdeke minél homogénebbé válni, hiszen így biztosíthatja 
leginkább a szakmai és piaci hozzáértést, valamint a technológiák optimális méreteit. 
Másfelől a vállalat érdeke a technológiai vertikalizálódás, amivel biztosítja magát az 
ellátás drágulása, a szállítóknak való kiszolgáltatottság ellen. Végül a vállalat érdeke 
a heterogenizálódás, a „ több lábon állás " is, mivel minél tarkább a profilja, annál 
kevésbé van kitéve a konjunktúraingadozásoknak, illetve annál könnyebben igazodik 
ezekhez. A menedzsernek itt is optimumot kell keresnie. 

A gondolatmenet olyan függvénnyel ábrázolható, mint amilyen az 1.4. ábrán látható. 
Az ordinátán a temielés tömegszerűségéböladódó haszonszerzési lehetőségek növekedé
se, az abszcisszán a tennékprofil bővítéséből számiazó kockázatcsökkenés haszonkilátás
növelő hatása szerepel {1.27. ábra). 

A portfoHó - mint rendszer - éppúgy rendelkezik sikereséllyel, mint akármelyik 
eleme (akciója), s élethaszna is éppúgy számítható, mint bármelyik akcióé. A portfo
lió akkor sikeres, ha 
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haszüiinövelö hatása 

Túlszakosodolt 

Uptimális zóna 

*'•.. TúUliver/ifikíli 

A profilszínesítés kockázatcsökkentő 
hasznának profitnflvelési vonzatai 

1.27. ábra 
A vállalat szakosodása és diverzifikálódása 

- élethaszna nagyobb, mint elemeinek élethaszna volna, ha rendszeren kívül fut
tatnák végig őket; 

- ha sikeresélye nagyobb, mint bármelyik elemének sikeresélye volna, amennyi
ben a portfoUón kívül próbálnának megélni. 

Vagyis a vállalati keretekben űzött vállalkozás sikere két alaptényező-csoporttól 
függ: (ű) az egyes akciók élethasznának és sikeresélyének kedvező voltíítól; (/?) a 
portfolió szerkezetének szerencsés megválasztásától'. 

A portfolió optimalizálásának elemei (tényezőpárok): 
egyik tényezőpár: 
- termelési tényező kombinációk 
- szakterületek (akciók, ágazatok) 

másik tényezőpár: 
- életgörbehosszok 
- piaci rádiuszok 

Ez utóbbi analóg a koniparatívköltség-elvvel: ha a portfolióból sikerül kiiktatni az alacsony életha
szon-kilátású és gyenge sikeresélyű akciókat, s a rendelkezésre álló forrásniennyiségeta legszeren
csésebbnek ígérkező akciókra koncentrálni, úgy a vállalat (a portfolió) élethaszna növelhető, vállal
kozásának sikeresélye javítható anélkül, hogy a „csokoi" bámielyik akciójának feltételeiben javulás 
állna be. 
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harmadik tényezőpár: 
- piaci pozíció 
- piaci viselkedés 

Mindegyik tényezőpár egy-egy mátrix-összefüggésben „csiszolható" össze: 
- a tényező/akció mátrix önmagában is komplikált: a tényeződimenziója ugyanis 

három elemű: (a) a fajlagos felhasználás mértéke, (b) afaktorár, s végül (c) az 
ellátási kockázat szorzatából áll össze (mindegyikük külön elemezendő!). Az 
az akció kerül magasabb prioritási kategóriába, amely a legdrágább tényezők
ből fajlagosan (eladási árra vetítve) a legkevesebbet használja fel, a legkisebb 
ellátási kockázat mellett. A másik póluson azok az akciók csapódnak ki, ame
lyek magas fajlagos felhasználással veszik igénybe a drágábbik tényezőket, s 
emellett veszélyeztetve van az ellátásuk is (1.28/a). 

- az életgörbehossz/piaci rádiusz (idő-tér-mátrix) nehezen tölthető meg szám
szerű adatokkal: inkább a lehetséges akciók rendszerezése az előrejelzések 
megbízhatósága szempontjából; minél rövidebb ugyanis az életgörbe, annál 
nagyobb biztonsággal lehet végbemenetelét prognosztizálni, s az akcióra for
dított tőke annál hamarabb válik ismét likviddé (újra-befektethetővé), vagyis a 
kockázat fordítva arányos az életgörbe időigényével. Ugyanez a térdimenzióra 
is érvényes: minél szűkebb a piaci rádiusz, annál nagyobb, kézzelfoghatóbb, 
megbízhatóbb az információs bázis. Fordítva: az életgörbe hosszával és az ak
ciórádiusz szélesedésével az előrelátási élesség homályosul. A mátrixon a 
prognosztizálhatóság a bal felső-jobb alsó sarok között feszülő átló mentén 
csökken. Ezt a sikeresély koefficiensek csökkenése fogja mutatni. Ugyanakkor 
az életgörbehossz növekedése növeh a vállalkozó szabadságfokát (a pénzzé 
visszaváltozó tőke gyarapodása függvényében), a vállalkozási rádiusz szélese
dése pedig növeli az áru piacra tálalási esélyét. A két dimenzió latolgatásszerű 
összevetése is ad egyfajta optimumjavaslatot (1.28/h). 

- a tényező/akció optimum és a tér/idő optimum részben fedik egymást, részben 
„kilógnak" egymás alól: ami jó volna a tényezőgazdálkodás szempontjából, az 
előnytelen tér/idő szempontjából vagy fordítva. Magyarán: a nagy élethaszon
nal kecsegtető akciók nagy kockázatúak, a kis kockázatú akciók szánalmas ha
szonnal kecsegtetnek. A választék tehát szűkül: a két mátrixból kiszedjük a 
minden szempontból kedvező tételeket és sorba rakjuk őket: a legkedvezőbb 
eredménnyel a legbiztosabban kecsegtetőket optimális mérettel (azaz olyan tő
kebefektetéssel, amely nagy valószínűséggel extra élethasznot fog eredmé
nyezni!), a maradék forrásunkat pedig megosztjuk néhány, az elvárt haszon
szintet nagy biztonsággal jövedelmező akció között. Vagyis a két mátrix 
összedolgozódásából adódik egy szintetikus kép: a kedvezőnek ígérkező akci
ók prioritási sorrendje {1.28/c). 
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1.11. Menedzsment-„műfajok" 

- itt lép be a harmadik tényezőpár. először végiggondolom, melyik akciómmal 
milyen pozícióban leszek a piacon (a fokozatokat lásd az ábrán!), azután azt, 
hogy az egyes akciók levezérlése milyen stílusú marketing- és menedzseri ma
gatartást igényel (a fokozatokat lásd az ábrán!). A kettő összevetése a vállalati 
filozófia módosításának követelmény-körvonalait rajzolja ki (1.28/d). 

A vállalkozó „ösztönös" előrelátási horizontja a középtáv (az állótőke zömének 
megtérülése) felé hajló rövid táv (életgörbe-szakaszhatár): „minél hamarabb „ki
menteni" a tőkét a vállalkozási elkötelezettségből, minél nagyobb haszon mellett". 
Ebből következik 

- az addicionálistőke-vonzás túlhajtása, 
- a biztonságitartalék-képzés minimalizálása, 
- a vállalkozási portfolió profit- és megtérülési gyorsaság-centrikus túlfeszítése, 
- a működési rádiusz túldimenzionálása, 
- a menedzsment agresszivitása akár input-oldalon, akár a vevőkör vagy a kon

kurensek irányában. 

Ez az „elvadulási" jelenség főként a vak piaci helyzetnek már nem egészen ki
szolgáltatott, de a piac erőit még nem egészen áttekintő, pláne nem uraló (= nem do
mináns) vállalattípus sajátja: már van kitörési energiája, de azt még permanensen fe
nyegetve érzi: wrtr felcsillan előtte a „nagyok" közé bejutás reménye, de a realitások 
rnég napirenden tartják a megsemmisülés lehetőségét. 

(A piacra lépési határ közelében tengődő vállalkozások nem „legénykednek": 
igyekeznek vagy egy szűk piacon megélni, vagy egy óriás árnyékába húzódni. Az 
óriások sem legénykednek; az éles korrekciós kanyarok vételéhez ők már túl nagyok 
és sok a vesztenivalójuk. Igen kiélezett, „véres" versenyhelyzet kell ahhoz, hogy ez a 
két kategória kalandorkodásba fogjon. Két lehetséges vállalkozási forgatókönyv kö
zül mindketten a nagyobb biztonságot ígérőt hajlamosak választani - bizonyos mér
tékig még az clethaszon mértékének rovására is!) 

Az óvatos józanság a „veszélyeztetett szektorban jelentősen növelheti az egyes 
vállalkozások (és az egész portfolió) túlélési és sikeresélyét, ami ahhoz vezet, hogy az 
élethaszon, valamint ezek portfolió mértékű összessége hosszú távon meg fogja ha
ladni a rövid ti'ivon, agresszíven profitmaxiinálásra törekedő vállalkozásokét. 

Az óvatosság a következőkben nyilvánulhat meg (vagy-vagy, illetve is-is ala
pon): 

- az üzleti magatartás terén dominál a „kikerülő" és „kooperatív" magatíirtás, 
még a „domináns" és „ko-domináns" csoportokhoz tartozó akciók terén is; 
{1.28/d ábra) 
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- kerülöm azokat az akciókat, ahol drága tényezőket versenyképesség szem
pontjából gyengén (a piaci etalonhoz képest magas fajlagos ráfordítással) tu
dok csak használni; {1.28/a ábra) 

- a rövid és középtávú életgörbéjű akciók tartományában behúzódom az általam 
leginkább átlátható piaci rádiuszba; (].28/b ábra) 

- a rendelkezésemre álló forrásokat a lehető legnagyobb sikeresélyű akciókra 
költöm el (az 1.28/c ábrán az 1., 2., 3., 4., akciók), semmiképpen nem kísérle
tezek a bizonytalan kimenetelűekkel (5., 8.) és nem engedek meg magamnak 
sem alacsony haszonígéretű, viszonylag biztos akciókat (6., 7.), sem „mentő 
hadműveletekéi' (az ábrán nyíllal jelölve), hacsak nem vagyok rákényszerítve 
(„válsághelyzet"). 

Az elviselhető kockázat nagysága - normál üzleti feltételek között - a következő
ket jelenti: 

- a vállalkozási akciók között nincsenek olyanok, amelyeknél akár mérsékelt 
esélye is volna annak, hogy negatív élethaszonnal végződnek; ezzel szemben 

- forrásaim legalább 2/3-a (a „minősített többség") olyan akciókban van lekötve, 
amelyek nagy eséllyel legalább az elvárt hasznot elérik; 

- nem több, mint 10-15%-uk van lekötve olyan akciókban, amelyek sikeres volta 
bizonytalan, de „mentő-hadművelettel" az esély egy kategóriával javítható. 

Ezzel elég nagy valószínűséggel behatárolom azt, hogy a portfolió élethaszna va
lahol az elvárt szint körül legyen: szerencsés esetben valamivel meghaladja azt, ke
vésbé kedvezőben pedig ne nagyon maradjon le mögötte. 

Ez az 1.28/c ábrán úgy jelenik meg, mintha a portfolió egésze a síkon valahol az 5.-4.-
7. pozíciók között „úszkálna". 

Az ohgopol hálózat domináns és ko-domináns egységei számára az elviselhető 
kockázat magasabb szintű: valahol az 5. és 8. pozíciókat is magában foglalja, s már 
lehetővé tesz „mentő hadjáratokat" is a „sikeres akció" tartományban, de gyenge re
ményekkel induló - távlatilag értékessé válható - akciók is számba jöhetnek (a víz
szintes nyilakkal jelöltek), persze csak a rendelkezésre álló forrás kis hányadáig. 

A diverzifikált profilú vállalat nagyságát az szabja meg, hogy az optimális diver
zifikáció hány profil hány technológiai lépcsőjét, „bokrát" engedi kiépíteni, illetve 
ellenőrzése alá vonni, ezeknek egyenként mekkora az optimális méretük, s ezen egy
ségekből hány komplettet tud a vállalat működtetni anélkül, hogy a „birodalom" átte
kinthetetlenné, igazgathatatlanná válna. 

- Amely vállalat (azaz szervezeti-döntési központ) túl kevés profilt fog át, erősen 
konjunktúraérzékennyé válik. Nagyobb kockázatot kell vállalnia, mint amek-
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korát áraiban a vásárlókkal el tud ismertetni. Ugyanilyen hatása van annak, ha 
egy heterogén vállalat egy-egy profilból túl sok párhuzamos kapacitást hoz lét
re (konjunkturális túlcentralizáció). 

- Amely vállalat túl kis technológiai egységeket foglal magában, elviselhetetle
nül drágán tennél azokhoz képest, akiknek technológiai egységei elérik a gaz
daságossági optimumot. így előfordulhat, hogy a költségeket sem tudja a pia
con realizálni, nemhogy profitot érne el. 

- Az a vállalat, amely túl sok profilt markol, vagy szétszóródottá válik, vagy rá
lép az üzletágak önállósításának útjára. Vagyis vagyonkezelő-gyümölcsöztető 
centrummá (holdinggá) kell átalakulnia, ellenkező esetben számolnia kell a 
mind sűrűbben bekövetkező súlyos menedzsment-baklövésekkel. 

- Amely vállalat túl nagy technológiai egységeket hoz létre, számolnia kell a ter
melési tényezők hozadékveszteségével. Ez is drágává teszi a temieléséL 

Az optimumtartományt tehát nem könnyű megtalálni. 

1.10.3. Vállalatnagyság és piaci környezet 

A vállalat nagyságát más oldalról az szabja meg, hogy milyen jellegű/IÍV/CY^/Í, milyen 
jellegű tevékenységet végez. 

- Tevékenységek szerint: kommersz, standard minőségű és választékú tennéke-
ket, szolgáltatásokat gyárt és forgalmaz nagy tömegben. De termelheti külön
leges kívánalmaknak megfelelő, igényes, bonyolult és egyedi tennékek széles 
választékát, amelyet azután erősen diverzifikált elosztóhálózatban (kis tételek
ben) forgalmaz. Az egyikre a cementgyár, tömegkonfekció-üzem, háztartási
gép-gyártó vállalat, az önkiszolgáló tömegétkeztető étterem, tőzsdei cikkekkel 
(gabona, fagyasztott hús, érc, olaj stb.) nagyban kereskedő vállalat a jellemző 
példa. A másik a luxus divath;ízzal, az atomerőművi berendezéseket gyártó és 
szerelő vállalkozással, a grinzingi vagy óbudai kiskocsmával, ékszerüzemmel 
és -üzlettel stb. jellemezhető. 

- Piacok szerint fonnálódhat hosszú távú szerződésekkel biztosított, nagy volu
ment felvevő piacra termelő (illetve ilyen piacon kereskedő) vállalat. De lehet 
diverzifikált igényű piacra kis tételekben, megrendelésre tennelő, illetve el
adó, raktárra termelő, az ismeretlen kereslet „elébe menő" vállalat Más néző
szögből a vállalatok különbözők aszerint, hogy sziJk, helyi piac igényeihez al
kalmazkodnak, belföldi piacra vagy a világpiacra tennelnek, illetve ezeken a 
piacokon kereskednek. 
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Minél szélesebb a vállalat/)ro^//a, minél inkább standard minőségű tömegcikke
ket gyárt, minél nagyobb homogén tételek megrendelésével kötődik a piachoz és mi
nél szélesebb a piaci horizontja, általában annál nagyobbak a vállalat optimális mére
tei. Más oldalról, minél szűkebb a profilja, minél egyedibbek és minél bonyolul
tabbak, K+ F-igényesebbek a termékei, minél kisebb tételekben, minél körülhatárol
tabb, de speciális igényű vevőkörnek termel - legtöbb esetben annál kisebb a vállalat 
optimáhs mérete. (Az atomerőművi gépgyártás és -szerelés, -építés például érthetően 
kivétel ez alól.) 

Egy személyautót gyártó cég optimális méretei nagyságrendekkel haladják meg egy 
tűzoltóautót gyártó cégét, a Dior ezredakkora volumenű cég, mint a volt Május 1. Ruha
gyár. Egy ajtózárakat és lakatokat gyártó vállalat sokszornagyobbra nőhet, mint egy mik
rohullámú láncokat gyártó-szerelő cég. 

A menedzsmentnek a vállalati terjeszkedési filozófiát tehát nem szabad elköte
leznie semmiféle általános elv mellett, hanem alapos elemzés alá kell venni a számba 
vehető műszaki és piaci körülményeket Eszerint szükséges összerakni a vállalat pro
fil-mozaikját, megszabni a vállalat teijedelmét, s kiépíteni a részleges autonómiájú 
„alegységek" hálózatát. 

Az optimális hatékonysággal működő vállalat minden konkrét helyzetben a „ mé
retes" vállalat. Az ennél kisebbek akkor is törpék, ha négyezer embert foglalkoztat
nak, az ezt meghaladók akkor is „ agyaglábú óriások ", ha dolgozói létszámuk nem éri 
el a 10 főt. 

Ha a komplett személyautó-gyártó vertikum területén a piac 1 millió gépkocsi évi ki
bocsátására képes vállalat rentabilitását ismeri el optimálisnak, akkor az évi 50-300 ezer 
autót tennelő gyárak - barkácsműhelyek vagy nemzeti presztízs-emlékművek, azaz 
ugyanolyan torzszülöttek, mint egy Keleti pályaudvar nagyságú, 1000 eleidót foglalkoz
tató papagájüzlet. 

1.10.4. Vállalkozási „műfajok" 

Bármilyen területen („ágazatban") bármekkora méretű legyen is a vállalkozás, „mű
fajt", ha úgy tetszik „filozófiáf' kell választania, más szóval „ars pxjeticát". A vállal
kozónak el keU döntenie, hogy a rendelkezésre álló haszonszerzési, vagyongyarapítá-
si, piacon való meggyökeredzési stb. módszereket - amelyek persze egymással 
összefüggnek, egymást erősítik - milyen arányban ötvözi, milyen jelleget ad a vállal
kozásnak. Ez a döntés némileg hasonlít ahhoz, mint amikor egy vendéglős eldönti, 
talponállót, kisvendéglőt, előkelő éttermet, vagy éjszakai mulatót rendez-e be, s ezen 
kategóriákon belül is az igényesebb, vagy az igénytelenebb közönséget célozza-e 
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meg. Az üzlet berendezését, kínálatát, árait, a kiszolgálás stílusát ugyanis eszerint 
kell kialakítani. A vállalkozás arculatának kialakításakor persze nemcsak ilyen érte
lemben kell „műfajt" választani, noha ez sem mellékes. Mindenekelőtt azt kell eldön
teni - hangsúlyozom: teljesen vagy majdnem teljesen függetlenül attól, hogy milyen 
ágazatban indul a vállalkozás -, hogy 

- az újdonságok keresése, kidolgozása, piacra dobása lesz-e a jellemző profil. 
Ez esetben ugyanis ezen alapcélnak megfelelően kell kialakítani a vállalkozás 
belső arányait (például vaskos és nívós K-i-F-részleget kell beiktatni, be kell 
rendezkedni a szellemi termékek tömeges adásvételére stb.) és működési me
chanizmusait (a kreativitás, valamint az ötletes és precíz egyedi kivitelezési 
munka kiemelt díjazása stb.), továbbá a piaci hálózatba való beilleszkedését; 

- a piaci keresletnek azt a szegmensét célozza-e meg, amely egyedi megoldáso
kat, speciális műszaki és minőségi paramétereket kö\etel, s ezt az egyediséget 
és magas minőséget hajlandó magas árral honorálni. Ez megint csak sajátos 
szervezetet, technológiát, személyzetet, marketinget követel, amely nagymér
tékben eltér az összes többi lehetséges műfajtól; 

- a piaci tömegkereslet felfutásának és delelőjének kielégítését célozza-e meg, 
ami megint csak olyan sajátos tárgyi, személyi és szemléletbeh tulajdonságo
kat követel a vállalkozástól, amelyek jószerével használhatatlanok a többi mű
faj esetében, itt azonban nélkülözhetetlenek; 

- a piaci kereslet „lecsengő" szakaszát és szegmenseit helyezi tevékenysége 
centrumába, azok megújulását vagy éppen „szívós" továbbélését feltételezve; 

- végül, a társadalmi munkamegosztásnak valamelyik „időtlen" szegmensében 
próbál szerencsét, vagyis olyan területeken, amelyeket sem a konjunkturális 
hullámzások, sem a műszaki generációváltások úgyszólván nem érintenek, 
egyszerűen bizonyos emberi alapszükségletek szakosított kielégítéséről, szol
gálatáról kell gondoskodni. 

Amint látható, a vállalkozási műfajok erősen tapadnak a termékek, technológiák, 
műszaki kultúrák életgörbéinek különböző szakaszaihoz, csakúgy, mint a kereslet 
változásaihoz, mindenekelőtt a hosszabb ívű szerkezeti változásokhoz. Ezért is, meg 
a sok lábon állás követelményeinek kielégítése miatt is természetesen nem gondol
kodhatunk egyoldalú, tiszta vállalkozási műfajban. Egy gyógyszergyár jséldául nem 
rendezkedhetne be arra, hogy csupa vadonatúj, speciális készítménnyel fusson ki a 
piacra. Nincs ugyanis az a gyógyszerpiac, amelyik megtérítené a kutatás-fejlesztés ir
datlan nagy költségeit, ha azokat egyedül az új készítmények árainak kell viselniük. 
Ezért szükség van az aszpirin és a ricinusolaj gyártásara is, noha nem tartoznak a ké
miai Nobel-díj legújabb jelöltjei közé. Ugyanakkor, ha az adott gyógyszergyárnak tíz 
évig egyetlen újdonság-„szenzációja" sincs, egyszer csak észreveszi, hogy az aszpi-
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rinját és ricinusolaját sem tudja eladni. A piaci bizalom ugyanis kezd elpártolni tőle. 
A gyógyszergyár számára tehát az „innovatív", az „egyedi-speciális" és a „tömeg-
áru"-műfajok okos keverése létkérdés. A Sandoz cégtől persze azt már nem lehet el
várni, hogy hozzá bármikor be lehessen kopogni egy tubus vazelinért vagy köhögés 
eUeni kanalas orvosságért. Az „időtlen" keresleti szegmenst egy ilyen cég lehagyja 
(lehagyhatja) palettájáról, s valószínűleg ezt teszi a „lecsengő" műfajjal is, hacsak 
nem talál egy fejlődő országbeli befektetési lehetőséget, ahol olcsón tud a fejlett vi
lágban már nem forgalmazható, de ott még eladható gyógyszereket termelni és elad
ni. A vállalkozó „műfaji" döntését részben a képességek (lehetőségek) józan felméré
se motiválja, részben a piac (keresleti helyzet, versenyhelyzet), részben pedig a 
döntést hozók üzleti és szakmai ambíciói, „vérmérséklete" befolyásolja. Világos, 
hogy a tömegfogyasztás szempontjából szűk belső piacra szorítva, exportképesség 
szempontjából pedig reménytelen helyzetben, értelmetlen a tömegkeresletet generáló 
és kielégítő áruk(ra) ráállni. Ilyen helyzetben inkább az innováló és a speciáhs köve
telményeket kielégítő tevékenység vállalkozási stílusát kell kifejleszteni. Ha valami
lyen ok miatt ez sem megy, akkor meg kell elégedni a „lecsengő" és az „időüen" mű
fajokkal (inkább nyerj a szalmapiacon, mintsem veszíts az aranypiacon - tartja a régi 
szerb közmondás). Az esetleges ambíciókat, netán presztízsszempontokat célszerű a 
piaci és áruelőállítási realitások függvényében kibontakoztatni, avagy lecsendesíteni. 

Mindezen óvatosságra intő gondolatok mellett az egészséges, korszerű vállalko
zások egyik legfőbb mozgató törvényének lehet tekinteni azt a lazacokéhoz vagy 
pisztrángokéhoz hasonló mozgási „ösztönt", amelynek iránya a termék-, gyártási el
járás- és műszaki kultúra- életgörbéken való felfelé erőlködéssel iellemezhető. Ez az 
igényesség és az innováció választása minden „ellenáramlat" ellenére. Alapelve az a 
haszonnövelés, amely egyaránt és egyidejűleg nyugszik mind a költségracionalizálá
son, mind a nyújtott áruban rejlő szolgáltatási színvonal emelésén, mind a vásárló 
szükségleteihez való alkalmazkodáson. Ez a vállalkozói magatartás a kínálati oldal 
esetleges helyzeti fölényét nem igyekszik fenékig kiaknázni. Az ilyen vállalkozás, 
amely ezeket a nehezen elérhető magasabb szinteket megcélozza, egy, a mainál jóval 
„európaibb" piaci helyzetben is meg fogja tudni állni a helyét. Lehetséges persze 
olyan üzleti stílust is fenntartani, amely a kelet-európai hagyományok továbbélését 
reprezentálja. Be lehet rendezkedni például a kiszolgáltatott vásárlói réteg kihaszná
lására, a pazarló inputfelhasználás áthárítására, s lehet tovább tengetni-lengetni a 
szervezetet, a műszaki és marketingkövetelményeket, errefelé keresni a piacokat. Ez 
esetben viszont a váUalkozásban olyan maradandó deformációk mennek végbe, ame
lyek a magasabb minőségi és kulturális követelményekhez való adaptálódást akkor is 
reménytelenné teszik, amikor az már elkerülhetetlenné válik. 

A hazai közvéleinénybeii a vállalkozási és a vállalkozói műfajokról veszélyes, megtévesztő 
„nioiidák" keringenek, még szakmai körökben is. Csak kettőt említek itt meg azért, mert 
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félrevezetöek, és ezért veszélyesek mind a vállalkozók, mind a társadalom szempontjá
ból. 

Az egyik hamis közhely úgy hangzik, hogy egy hazai vállalkozásnak- csekély, ritka 
kivétellel - nem szabad az időt. energiát, pénzt műszakifejlesztésre, igényes műszaki meg
oldások keresésére fecsérelni. A mi „testhez álló" nemzeti vállalkozási műfajunk az 
igénytelen, olcsó, gyorsan megtérülő, rövid idő alatt nagy profithozamú .Jionjunktúra-
hullamlovaglás". Ez a „lángos - butik - sufni" műfaj. A gondolatban veszélyes egyolda
lúság van: a kisvállalkozásokkal kitölthető piaci vákuum abszolutizálása, a hiánypiac és 
az erre hirtelen „ráPDbbanó" kisvállalkozások igénytelensége, sokszorrendkívül alacsony 
szintű működése ellenére megnyíló nagy jövedelemszerzés lehetősége, valamint annak 
belátása, hogy a konjunktúrahordalékok- tehát mindaz, ami ebből a vállalkozási hullám
ból perspektivikusan sem alkalmas az európai színvonal megcélzására - szervileg (pénz
ügyileg, szakmailag és üzleti felfogásukat tekintve egyaránt) alkalmatlanok az igényes
ségre, valamint az innovációra, apologetikus ösztönöket ébresztett a közgazdászszakma 
egy nsszében. A sajniUatos tényeket és tendenciákat szükségszerűnek, sőt, előrevivőnek, 
perspektivikusnak igyekeznek beállítani. Célszerű tisztában lenni ezzel, hogy amint telí
tődik az ilyen típusú vállalkozásokkal kitölthető piaci vákuum (ez ma már elég előrehala
dott állapotban van), megjelenik a külföldi (import-) verseny és zsugorodik a fizetőképes 
piac, úgy omlik össze a „hullámlovaglásra" épülő, igénytelen vállalkozás, az innovációt 
nem igénylő, annak vezérléséhez, használatához nem értő, annak üzleti lehetőségeit még 
ésszel sem nagyon felérő talmi „Eldorádó". 

A másik, ugyancsak hamis közhely úgy hangzik, hogy „a vállalkozónak egy cél lebeg a 
szeme előtt, a profit. Számára teljesen mindegy, hogy milyen vállalkozásba fog, csak (mi
nél nagyobb) Itasznot hozzon." Más megfogalmazásban ez úgy jelenik meg, hogy vállal
kozónak lenni - az önmagában egy szakma, teljesen mindegy, hogy a színházi területen 
vagy a szénbányászatban, atomerőműben vagy rövidáru-kereskedéshenfejti ki tevékeny
ségét. Ebben természetesen megint csak v;ui egy bizonyos reális mag, amely csábít arra, 
hogy az egész hamis szemléletet „lenyeljük". Ez az igazságmag ti. az, hogy a vállalkozó 
tevékenységének egyik fele (olykor nagyobbik fele) valóban sajátos szakértelmet és ké
pességet követel, és ez alapjában független az üzlet munkamegosztásában elfoglalt pozí
ciójától, vagy műszaki adottságaitól. Ez a jellegzetes szaktudás részben piacismereti, üz
leti prognosztikai szervezési stb. tennészetű, a legkifejlettebb foniiában a tőzsdei 
spekulánsoknál, az üzleti, a vállalatszervezői tanácsadóknál van jelen, de elvárható iiiiii-
denkitől, aki vállalkozik, tehát a jelenben tesz intézkedéseket bizonyos vagyon jövőbeli 
gyüinölcsöztetését illetően. Azokról a részben vezetési-szervezési, emberekkel bánási, 
munkáltatói és koordinátori erényekről van szó, amelyek ugyan óriási mértékben külön
böznek a vasutaknál és a háziipari szövetkezeteknél, a kőolajlepárlásban és szerszámgép
gyártásban, a General Electric-nél és a Kiss & Nagy éjjel-nappali minimarketnél, ám van 
annyi közös bennük, hogy sémimképpen sem olvaszthatok fel a vontatástechnológia, a 
matyóhímzés-temielés, az olefinkémia, a megmunkáló központok gyártása, a háztartási-
gép-gyártíís és az élelmiszer-kereskedelem műszaki jellegű szakmai ismereteiben. Ma
gyarán, a MÁV bániielyik menedzsere valamivel könnyebben kapcsol át a TVK me
nedzsmentjére, mint a MÁV bámielyik vasútgépész mérnöke a szénhidnogén-polimerizá-
cióra. Kisses Nagy jó anyagbeszerzők lehetnek egy hűtőszekrénygyárban is, de nem lehet 
őket megbízni egy esztergapad megtervezésével. Mindezek következtében a vállalkozók 
és menedzserek „ágazatközi káderfluktuációja" elég magas. Erről megbizonyosodhatunk 
akkor is, ha memóriánk megerőltetésével végigböngészünk bármilyen „protokoU-listát", 
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de akkor is, ha végigkövetjük a kiváltott és visszaadott iparengedélyeken keresztül egy-egy 
vállalkozó „ágazati pályafutását". 

Mindezek igazolni látszanaka szentenciát: „a vállalkozót pusztán a profit érdekli, a szakma 
közömbösen hagyja". Pereze elsősorban azon vállalkozások esetében igaz ez, amelyek az álta
luk nyújtott szolgáltatás szempontjából alacsony fokúak, igénytelenek, s az azokat igénybe ve-
vök is igénytelenek, illetve kiszolgáltatottak. Amint ez a helyzet megváltozik, a vállalkozás 
szakmai oldalához nem értő vállalkozó tönkremegy vagy perifériára szorul, illetve szakembe
rekkel végezteti el a vállalkozás igényes szakmai mozzanatait, s maga pusztán tőketulajdonos
ként funkcionál tovább. Ez utóbbi esetben valódi vállalkozóváa munkavállalói viszonyban lé
vő, de valójában a vállalkozó funkcióit csaknem teljesen ellátó menedzsment lép elő, világos 
bizonyítékakéntannak, hogy a vállalkozás nem nélkülözheti az adott szakteriilet magas szín
vonalú ismeretét sem. 

l . l i . Menedzsment-„műfajok" 

1.11.1. Vállalkozó és menedzser 

Az előző alfejezetben a tőketulajdonosi és a menedzseri funkció szétválásának 
klasszikus esetét vázoltam fel. A vállalat megnő, a vállalkozás szakszerű vitele meg
követeli a szakértelmet, netán a vállalat több lábra állása rendkívül szerteágazó szak
értelmet követel meg. Mindezt az eredeti ötletének, merészségének és az eredeti, szűk 
mozgási körben jónak bizonyult üzleti szimatának köszönhetően „megtollasodott" 
vállalkozó már nem képes követni. Hozzátehetjük: vállalkozásának nagyra duzzadá
sában nem kis szerepe volt az időközben hozzá szegődött idegen tőkének is. A kocká
zat exponenciálisan növekedett, miközben a kockázatviselés emberi, rátermettségi 
feltételei lemaradtak. Saját jól felfogott érdeke ezért, hogy a vállalat vezetését átru
házza olyan szakemberre, aki otthonosan mozog a vállalkozói szakmai erények terü
letén is. Ennek van üzleti szimata, szervező- és vezetőképessége, vannak gazdasági, 
számviteli, jogi ismeretei, személyzeti kérdésekben jó az ítélőképessége, és ezeken túl 
az adott szakterület műszaki és speciális gazdasági-üzemtani problémáit is ismeri 
annyira, hogy biztos kézzel tud dönteni a szakembergárda elé beterjesztett ügyeiben. 

Ez a szakismeret igen erősen sarkított. Egy vízgépeket előállító vállalat menedzserének 
nem kell jeleskednie a turbinalapát-méretezési szánutásokbaii. Azt azonban tudnia kell, miről 
vitatkozik a temielési, fejlesztési és marketing-főosztály vezetőaz értekezleten, mit kifogásol 
a vevő, miért vesztette el a cég a legutóbbi tendert, mi az ára annak, ha nem az egyik, hanem a 
másik megoldást választják. A ferencvárosi teherpályaudvar menedzsere nincs hivatása csú
csán akkor, ha csak annyit ért a vasúthoz, hogy a váltóit nem lehet a sárid bankban leszámítol-
tatiú. Ám azt sem követeli meg tőle senki, hogy ő tanítsa be a tolatómozdony-vezetőket. Va-
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gyis a menedzser műszaki ismeretei elsősorban „áruismereti" jellegűek, a technológiát 
értenie kell, vagyis az általa vezetett vállalat műszaki folyamatait tudnia kell megítélni a 
kereskedelmi folyamatok oldaláról. Ezenkívül mindent tudnia kell feldolgozni, ami fuit a 
költségekre, az elérhető árakra, az eladftató mennyiségekre, a vállalat piaci helyzetére, 
dinamizálftatóságára 

A tőketulajdonos és a tényleges vállalkozó-menedzser személyi szétválása ter
mészetesen csak akkor szükségszerű, ha (a) a tulajdonos nem alkalmas a sikeres me
nedzsmentre, (b) ha a vállalkozás méretei és bonyolultsága meghaladja egyetlen tu
lajdonos-vezető menedzselési képességeit, még ha erre szakmailag felkészült is. Ez 
utóbbi esetben persze a kihívásra nem egyszerű menedzseri kinevezés a helyes vá
lasz, hanem a vállalkozás egész szerkezetének újragondolása, például a decentralizá
lás, a vállalati központ hatókörének a vagyonkezelésre való specializálása. Ilyen ese
tekben az egyszemélyes menedzser a szakmailag többé-kevésbé homogén részleg 
(leányvállalat, telephely stb.) élére kerül. Ugyanakkor a vagyonkezelő központ kezé
ben megtartott javarészt/MnÁ:c/oná//í jellegű területek (külkereskedelem, pénzügyek 
stb.) gondozását teszik le egy-egy magasan képzett üzletemberi habitusú (vagyis nem 
tisztviselői reflexekkel rendelkező) szakemberkezébe. Az egész bonyolult építmény 
összefogója immár nem egyszerűen menedzser, hanem egy szerteágazó menedzs
ment vezetője-koordinátora. 

Van-e lényegi különbség a vállalkozó-tulajdonos, az egyszemélyes menedzser és 
a menedzseri testület által vezetett vállalat vagy vezényelt vállalkozás között? Elmé
letileg a különbség óriási. A klasszikus közgazdasági eszmerendszerben ugyanis 
nincs helye a nem saját maga számára teljes odaadással végzett munkának. A fizetett 
alkalmazott csak azt végzi el, amire ösztönözve van, s amit konkrétan számon lehet 
tőle kérni. Egyéb esetekben vagy a saját zsebére dolgozik vagy takarékoskodik az 
energiájával. Még bonyolultabb a helyzet a testületek esetén. Ezekben ugyanis min
denkinek megvan a maga külön érdeke-kényelme, ami parciális törekvésekben jut 
napvilágra. A valamilyen szisztéma szerinti érdekegyeztetés eredménye általában a 
legkevésbé munka- és idegráfordítás-igényes megoldás, amit aztán rendszerint nem 
is tartanak be: mindenki azt csinál, amit jónak lát, s a rendszerek óhatatlanul meg-
bomlanak, üzemzavarok keletkeznek, a működési hatásfok sokkal gyengébb a lehet
ségesnél. Ergo - vonja le a tanulságot az elmélet- tulajdonképpen a legjobb a tulajdo
nos közvetlen vezetése alatt álló vállalkozás hatásfoka. Amennyiben egyéb szempon
tok nem játszanának közre, ettől nem is lenne szabad eltérni. Ha azonban elengedhe
tetlen fizetett menedzsmenttel működni, akkor az lehetőleg egyszemélyes legyen. Et
től csak akkor szabad eltérni, ha a körülmények nagyon megkövetelik. Ebben a szük
séges esetben azonban a hatásköröket maximálisan decentralizálni kell, s lehetőleg 
semmi olyan döntési jogkört nem meghagyni kollektív kézen, amely közvetlenül be
folyásolhatja a vállalkozás (-csoport) piaci helyzetét. 
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Vagyis két, egymásnak ellentmondó követelménynek kell egyszerre eleget tenni. 
Amint nő a vállalat mérete és szaporodnak a tevékenységi területei, olyan ütemben 
válik áttekinthetetlenné, irányíthatatlanná a gépezet. Ez megköveteli a menedzsment 
különválasztását, szakszerűsítését, s mindinkább testületi alapra helyezését. Más ol
dalról ugyanez a folyamat mind nagyobb kockázatot von magával a döntések minősé
gét és a szervezet összhangjának megőrzését illetően. 

Az 1.29. ábrán az abszcissza a vállalkozás méretét és összetettségét „méri", a 
függőleges tengelyen pedig a valószínű döntésminőség, másfelől az ügyek áttekintési 
bizonytalanságának foka van „skálára téve". A Z>-vel jelzett görbék mutatják az össze
függést a vállalat bonyolultsága és a vállalkozási viszonyok áttekinthetetlensége (át-
látási nehézségei) között A c?-vei jelzettek annak a valószínűségét illusztrálják, hogy 
a döntések átlagosan mennyire térnek el (bármely rossz irányban) az optimálistól. Az 
1-gyel és a 2-vel jelzett függvénypár a menedzsment szakmai-emberi minőségében 
terel egymástól. Az l-es jelölésű vállalatnál a menedzsment gyenge, azaz a vállalko
zás bonyolultsági fokával arányosan csökken az átlátási-átfogási képessége, és ezért 
megszapxirodnak a hibás döntései. A 2-vel jelölt esetben a menedzsment hivatásának 
magaslatán áU. Ez mérsékeli a zűrzavart, és csökkenti a valószínűségét a hibás dönté
seknek. Valószínű, hogy a menedzsment teherbíró képessége valahol ott van, ahol a 
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görbepár metszőpontja. A gyengébb menedzsment egy relatíve egyszerű vezetési 
helyzetben is csak közepes átlagminőségű döntéssel szolgál, míg a kiváló összetételű 
és szaktudású csapat egy bonyolultabb helyzetet is jobb minőségű döntésekkel tud 
vezényelni {Bj, Bi; D2, D{). Minden a menedzsment kiválasztásának, képzésének és 
kooperativitásának fontosságát húzza alá. 

A tulajdonosnak egyszer, ha ügyes kézzel választotta ki a menedzsmentet, olyan 
ösztönzési szisztémát kell találnia, amely megközeh'ti a saját - tulajdonosi - érdekelt
ségi viszonyait. A menedzsmentnek olyan kritériumokhoz kell kötnie a jövedelmét, 
hogy érdekei minél jobban szinkronban legyenek a tulajdonoséval (nagyjából ugyan
olyan arányban szerepeljenek benne a rövid távú nyereségérdekeltség, valamint a 
hosszabb távú piaci pozíció stabilizálási és gyarapítási érdekeltség elemei). 

Számolni kell természetesen a következőkkel: az egyik az, hogy az ösztönzés a 
tulajdonosi érdekeltségnek mindig csak halvány kópiája, közelíthet hozzá, de nem ér
heti el - például azért, mert hiányzik belőle a vagyonvesztés félelme. A másik viszont 
az, hogy a menedzsmenmek komoly szakmai és közéleti ambíciói lehetnek, amelye
ket támogatni kell. Ez ugyanis jelentős részben kompenzálhatja a tulajdonosi „ösztö
nök" csökevényes voltát. Végül tudni kell azt, hogy a menedzsment akkor fog jól be
szabályozott tulajdonospótlékként működni, ha biztonságban érzi magát. Csapnivaló 
gazda az, aki kirúgással fenyegeti a menedzsmentjét egy jelentősebb kihatású hibás 
döntés esetén. Ilyen esetben a menedzsment tudomásul veszi, hogy Damoklész kard
ja lóg a feje fölött, s (a) azonnal berendezkedik a „ha nem fogok semmibe, nem lehet 
nagy baj" filozófiája alapján a vegetálásra; (b) rövid időn belül szétszéled, mivel am
bícióit a vegetálás nem elégíti ki; (c) a tulajdonos ilyen elvi alapon csak reménytele
nül középszerű filiszterekből álló új menedzsmentet tud összeverbuválni, amellyel 
aztán (d) néhány év múlva megnézheti magát is, meg a vállalkozását is. Vagyis az 
okos tulajdonos nemcsak „ösztönzi" a menedzsmentet, hanem defacto „tulajdonos
társként" kezeü, s hagyja azt legjobb tudása szerint vállalkozni. Ilyen feltételek mel
lett valószínűleg elég erősen csökken a reaütása annak a bizalmatlanságnak, amelyet 
a liberális iskola a fizetett menedzsment iránt táplál. 

/. 11.2. Agresszivitás és defenzivitás 

A menedzsment funkciójának legjellegzetesebb vonása, hogy egyenként szükséges és 
kívánatos, de egymással ellentétes célok között kell lavíroztatnia a vállalat hajóját. 
Akkor működik jól, ha megtalálja a - térben és időben mindig konkrét, általános re
cepttel nem meghatározható jellegű - kompromisszumot 
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A menedzsment két alaptípusát ismertetjük. Az egyik agresszívebb, kockázta
tóbb, a másik defenzívebb, biztonságra törőbb. Ez részben vérmérséklet vagy szak
mai beállítottság kérdése. Az a menedzser, aki természeténél fogva óvatos, iia tudato
san a nagyobb kockázatvállalás felé kormányozza is a vezetése alatt álló vállalatot, az 
optimumsáv biztonságzónájában marad, állandó készenlétben arra, hogy átmenjen a 
defenzív zónába. Ez fordítva is igaz. Ugyanez vonatkozik a fentiekben felsorolt többi 
dilemmára is. Van „műszaki" látásmódú és van „kereskedői" látásmódú menedzser 
( „hivatalnoki" látásmódú menedzser nem lehet!), van extenzív és intenzív fejlesztésre 
hajlamos menedzser stb. A menedzser önismeretéhez és „önneveléséhez" hozzátarto
zik, hogy tisztában legyen „ösztönei" aránytalanságaival, és igyekezzék mind tudás
ban, mind látásmódban sokoldalúvá tenni magát. 

Mindezért jobb az az eset, amikor a menedzsment, vagyis a vállalatvezetői kol
lektíva különböző „hajlamú" emberekből válogatódik össze. így mindig az a team ke
rülhet előtérbe, amelynek erényeire az adott helyzetben inkább szükség van, a másik 
team pedig óvja a vezetést a túlzásoktól. Maga az első számú vezető legyen a „mérleg 
nyelve" (helyzeténél fogva annak is kell lennie). 

1.11.3. Rendszerben való gondolkodás 

Komoly segítőtárs a döntést megelőző latolgatások, meditálások során a rendszer
szemlélet. A vállalat sok vonatkozásban úgy viselkedik, mintha élőlény lenne. Az őt 
érő impulzus neve piaci vagy gazdaságpolitikai hatás, az inger, amit ez kelt, az anya
gi érdek. Vagyis a vállalat érzékenyen reagál a környezeti hatásokra, egyes szervei 
hatnak egymásra és a környezeti befolyásokra, ezek milyenségére stb. A vállalat élet
funkcióinak zöme „rutinmozgás": a belső kapcsolódások-reakciók nagy része auto
matikus, a külső világra való reagálások nagy része reflexszerű. A menedzsmentnek 
jól kell ismernie ezeket a reflexeket. 

- Tudni kell, mi mivel függ össze közvetlenül, illetve a vállalati belső és környe
zeti hatásokra való primer válaszok a rendszerösszefüggések vonalain meddig 
terjednek olyan mértékben (szekunder, tercier hatásként), hogy szükséges le
gyen vele foglalkozni? 

- Tudni kell, milyen jellegű és erősségű impulzusok szükségesek ahhoz, hogy a 
kiváltott reakció épp)en olyan és éppen akkora legyen, amilyen a kívánt célt se
gíti elérni. Tudni kell továbbá lokalizálni az impulzusok hatását, illetve erősí
teni a tovaterjedését. Ehhez ismerni kell az érdekeket „szigetelő" és „gerjesz
tő", illetve „indukáló" pontokat, valamint eszközöket 

- Tudni kell, mikor, nnilyen érdekek erősítik és melyek oltják ki egymást. A vál
lalati működés az interferencia jelenségét is ismeri. 
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- Végül tisztában kell lenni azzal, hogy minden intézkedés, amely érdekeket 
szolgál, illetve sért, visszacsatolásokat fog kiváltani. Ez utóbbiakkal éppúgy 
számolni kell, mint a közvetlen hatással, illetve az érdekek keltette tevékenysé
gek egyenes terjedésével. 

A vállalat mindig kialakít magának egy minimális „fiziológiai" egyensúlyálla
potot. Ha ez nem volna, működésképtelenné válnék. A működőképesség azonban 
mindig belső feszültségeket is takar, amelyeket vagy az hidal át, hogy a kisebb telje
sítményre méretezett egységek (emberek, részlegek stb.) túlfeszített tevékenységgel 
töltik ki a szerkezeti vákuumot, vagy pedig a nagyobb teljesítményre képesek „lazsál
nak". Eszerint beszélünk teljesítménymaximumra vagy -minimumra hangolt vállalat
ról, illetve vállalati funkcióról. 

Elképzelhető például, hogy a többlettermelés érdekében emberfeletti erSfeszítéseket 
tesznek, s közben a K+F- és marketingtevékenységet elhanyagolják, illetve fordítva: a 
K+F éjjel-nappal folyik, míg a vállalat kihagyja a piacszerzési, -növelési alkalmakat! 

Az aránytalanul működtetett rendszer azonban hamar leromlik: a túlfeszített 
szegmensek kirablódnak, leromlanak, a kihasználatlan energiájúak pedig degradá
lódnak. A menedzsment egyik legfontosabb feladata egyenszilárdságú működési fel
tételeket létrehozni. Normális működési körülmények között (vagy, ahogyan szoktuk 
mondani: „a vállalati élet szürke hétköznapjain") a vállalati organizmusnak úgy kell 
felépülnie, hogy a rendben tartás tevékenységét az egész szervezet és annak minden 
egyede reflexszerűen végezze el kifogástalanul, beleértve ebbe az apróbb akadályok 
elhárítását is. Ezen alapfunkció vitelére kollektív és egyéni ösztönzőket „behangolni" 
teljesen reménytelen volna. 

Senki sem szeretne olyan szervezettel bírni, amelynek minden porcikáját folyton inge
relni kell arra, hogy feladatátellássa. Képzeljünkegy májat, amely csak akkortemiel epét, 
ha erre percenként ösztönözzük; egy bélrendszert, amely ha nem kap minduntalan almás 
rétest, abbahagyja a perisztaltikus mozgást, vagy olyan vesét, amely a beléje kerülő vér 
Ph-jának a normálistól való minimális eltérésére abbahagyja a működését. 

A taktika által megkövetelt többlet-erőfeszítések és szokatlan, újszerű feladat
megoldások zömét is automatikusan finanszíroznia kell a vállalatban kialakult mene
dzseri-dolgozói jövedelemképződési rendszemek. Amikor azt tapasztalják, hogy a 
„bér és környéke" mechanizmusok ezt a feladatot nem oldják meg, ekkor ezeket meg 
kell reformálni. Képletesen szólva, a vállalatnál - hangsúlyozom, viszonylag nyu
godt „hajózási körülmények között" -felmerülő összes tennivalók mintegy 4/5-ének 
valamilyen módon egybe kell esnie az emberek anyagi érdekeltségével. Azért nem 
5/5-ének, mert ilyen tökéletes szervezeti és ösztönzési rendszer nincs. Mindig van s 
lesz 1/5-nyi olyan tennivaló, amelyet ha az emberek a saját (beszabályozott) érdeke
ikre hallgatva csinálnak meg, valószínű, hogy kárt fognak okozni a vállalatnak. 
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Aniikor például az öntvénytisztítás munkarendjét, munkakörülményeit, teljesítményköve
telményeit kialakítják, nagy körültekintéssel járnak el. Mégis, évente egy-két alkalonuua] az 
öntvények oly revések vagy rozsdásak, hogy ha ezeket lelkiismeretesen megtisztítják, a mun
kások keresete 10-20%-kal csökken. 

Másikpélda: A nagykereskedö-exportálócég hozzászokott ahhoz, hogy az általa forgalma
zott áru - mondjuk: vöröshagyma- mennyisége minimálisan 5000 tonna. Az egész szervezet 
arra van beállítva, hogy nagy tételeket forgaüiiazzon. A kis tételekre ugyanis akkora a rezsi, 
hogy azok ráfizetésesekké válnak, az üzletkötök és bonyolítók elesnek a jutaléktól, prémium
tól. Mégis adódik egy lehetőség 100 tonna hagyma eladására egy jelentős piacon, s könnyen 
lehet, hogy ez egy 30-40 ezer tonnás évi forgalom „csírasejtje". Adott esetben viszont az egész 
vállalat ellenérdekelt az üzlet realizálásában, ami ezért akkor valósulhat meg, ha „külön" elbá
násban részesítik a lebonyoh'tókat. 

Amennyiben azonban az a feltétel fennáll, hogy a vállalati tevékenység 4/5 részében az em
berek saját haszonra is dolgoznak, amikor a vállalat hasznára cselekszenek, a menedzsment
nek minden erkölcsi alapja megvan arra, hogy dolgozóitól az adott ügyben kivételes „hozzáál
lást", áldozatot igényeljen. így megkérheti a munkásokat, hogy noniiál túlórában tisztítsák 
meg az öntvényeket, vagy a külkereskedőket, hogy pepecseljenek el az okmáiiyozással, enge
délyeztetéssel, inkasszóval 100 tonna hagynia kedvéért, és iie várjanak érte többletkeresetet. 
Eközben meg lehet keresni annak a módját, hogy {a) valamilyen „fájdalomdíjat" kiutaljanak, 
amely legalább jelzi a vállalatértékelését; {h) a belső ösztönzést és munkarendet hozzáigazít
sák az új helyzethez. 

Amennyiben viszont az arányok másként alakulnak, azaz az esetek 4/5-ében áldozatot kell 
hozniuk az embereknek (érdekeiket félretéve cselekedni), hogy a vállalat szekerét gyorsabban 
húzzák vagy a kátyúból kirántsák - a menedzsment a rátemiettség hiányáról tesz tanúbizony
ságot, s semmi alapja nincs az áldozatos magatartás igénylésére. 

A vállalat belső rendszere tehát folyamatosan karbantartandó és javítandó masi
na. Nem szabad arra kényszeríteni, hogy folyvást erejét meghaladó erőfeszítésekkel 
tartsa fenn a puszta létét, vagy kerüljön el mindennapos zűröket. Ezeket a „hősies" 
többletenergiákat a kivételes, drámai pillanatokra kell tartalékolni. 

A vállalat úgy él (mozog, lélegzik, táplálkozik, ingerlődik, illetve ingerel) nem
zetgazdasági és világgazdasági környezetében, mint az élőlény a maga életterében. 
Az ingerek zömét a menedzsment érzékeli, és vezetői tevékenysége által, a vállalat; 
szervezet hierarchikus és kollegális viszonyainak „ neuronjain " keresztül adja tovább 
a vállalat „belseje" felé. Ilyen értelemben a vállalat „fekete doboz", mivel a me
nedzsment akaratán múlik, milyen piaci és hatósági impulzusok milyen mértékben 
sugárzódnak tovább a vállalat „belseje" felé. A társadalmi hatásokkal már más a hely
zet. A vállalati dolgozói stáb magával hozza a társadalmi közeg jelzéseit, értékítéle
teit, törekvéseit. Az infláció, az országos munkanélküliség (vagy éppen munkaerő
hiány), a közélet kulturáltsága vagy elvadultsága, a politikai harcok stb. ezért 
beintegrálódnak a vállalat „légzésébe". Ilyen értelemben a vállalat szerves része a 
társadalomnak: a menedzsment nem képjezhet áthatolhatatlan sejtfalat a külvilág és a 
munkaterület között. 
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2. A VÁLLALKOZÁS GONDOS, STRATÉGIAI 
ELŐKÉSZÍTÉSE 

2.1. Vállalati stratégia 

2. /. 7. Stratégiai látásmód és stratégiai terv 

A vállalati menedzsment munkájának stratégiai oldala a műszaki, piaci és társadalmi 
környezet jó előre várható változásaihoz való tervszerű alkalmazkodás, valamint a 
vállalkozási lehetőségek jó előre való felkutatása, s az ehhez szükséges feltételek jó 
előre való biztosítása a vállalat számára. A „jó előre" időtávja minimálisan a 
diszponíbilis állóeszközök megtérülési ideje, vagyis a középtáv. A reálisan számítás
ba vehető maximális időtávja a vállalat termelési tényezői által képviselt műszaki 
kultúra adott nemzedékének várható élettartama. A stratégia tehát 

a) a műszaki-piaci-társadalmi prognózisok rendszere; 
b) e prognózisok alapján a vállalat mozgásterének és dinamikájának reális be

határolása; 
c) a vállalatfejlesztés kulcspontjainak megtalálása; 
d) a fejlődési variánsok, váltónyomvonalak kimunkálása; 
e) a források, valamint a szervezeti és egyéb feltételek biztosítása. 

Kétféle értelemben beszélünk stratégiáról: 
- amennyiben a hosszú távra való kitekintés mint látásmód befolyásolja a takti

kai cselekvés minden mozzanatát, annyiban a menedzsment stratégiai beállí
tottságát értjük rajta, illetve konkrétan azt a - nem részletezett, néhány alap
elvből álló - premisszát, amelyet a vezetés magáévá tett, s amelyhez a 
mindennapos munka során reílexszerűen igazodik; 

- amennyiben a menedzsment hosszú távú, összehangolt műszaki fejlesztési, 
szakképzési, beruházási, piacépítési, pénzügyi, együttműködési stb. terveket, 
valamint egyes kulcspontokon kitörési programokat dolgoz ki - c hosszú távú 
vállalati tervkomplexumot nevezzük stratégiának. 

Vigyázat! A múltbéli folyamatok egyszerű extrapolálása lineáris vagy bármely 
jövőfüggvény mentén önmagában még nem stratégia, mint ahogyan az sem, ha a me
nedzsment papína veti legszebb műszaki és üzleti álmait. Vaskos kötetekben részle-
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

tezett, nem megalapozott tervekkel rendelkező vállalatoknak nincs stratégiájuk, mint 
ahogyan egy reális és a munkálkodás belső iránytűivé vált fejlesztési-mozgási kon
cepció vérbeli stratégiát jelent akkor is, ha az csak a menedzsment fejében és beszél
getéseiben van meg, s egy szava sincs leírva, jóváhagyatva stb. 

2.1.2. Mozgás az alapvető korlátok között 

A vállalati stratégia alapja a műszaki, tőke- és piackorlátok kölcsönfüggése. 
a) Műszaki korlátnak nevezzük a termelés vagy forgalom növelésének, kiter

jesztésének természet (tudomány, ismeret) adta határait az adott fejlődési fokon. A 
vállalat nem képzelhet el magának olyan növekedést, amely megdönti ezen korláto
kat, illetve új műszaki információk birtokában számításba vehető olyan új korlátokat, 
amelyek egy következő technikai generációhoz fognak tartozni. 

Példa: ha a mai tudásunk és reális kilátásaink s zerint 1 ha tennőföldön 10-12 tonnánál 
több kukorica nem temieszthető (ennyi a talaj és a fajták biológiai potenciálja: a ma el
képzelhető technika ennél nagyobb mennyiséggel nem tud megbirkózni stb.), akkor a 
stratégiában ennél többet nem lehet számításba venni. Kevesebbet igen, attól függően, 
hogy a vállalkozás mennyire lesz képes ezt a műszaki (biológiai) határt megközelíteni. 

Minél szűkebb a műszaki korlát, annál nagyobb tőke szükséges ahhoz, hogy egy 
adott piaci keresletet a vállalat ki tudjon elégíteni. A befektetések ugyanis a műszaki 
korlát felé haladva mind alacsonyabb fajlagos jövedelmet hoznak. Amikor a techni
kai fejlődés áttöri a műszaki korlátot, egyben megemelkedik az a fajlagos hozamszint 
is, ahol fellép a tőkehatékonyság csökkenése. 

50-60 évvel ezelőtt a repülőgépek gazdaságos sebessége nem haladta meg a 300-400 
km/h-t. Ennek minden egységnyi növelése igen megdrágította a gépek árát. A műszaki 
korlát a 700 km/h körül volt. Jelenleg a műszaki korlát felül van a 2 Mach/h sebességen, a 
gazdaságos sebesség 900/950 km/h. Itt kezdődik a csökkenő tőkehozadék. A Concorde 
ma drágán szállítja utasait, néhány évtized múlva lehet, hogy ez (vagy ehhez hasonló) 
lesz a tömegszállító repülőgép. 

b) Tőkekorlátnak a vállalat által a saját döntési hatáskörben gazdaságosan be
vonható összes forrást nevezzük. Ebbe beleértendő a likvidizálható vagyon, a norma
tív amortizáció, a felhalmozható vállalati jövedelem, a rendelkezésre álló pénztarta
lék, valamint a vállalat pénz- és tőkepiaci goodwillje: azaz (a) normál kondíciók 
melletti hitelképességének pénzben kifejezett mértéke, (b) az az összeg, amelyet tőzs
dei értékpapír-műveletekkel magához tud vonzani, valamint (c) az a közületi tőke, 
amelyet stratégiájának támogatására meg tud nyerni. Ennél többet a vállalat nem tud 
mobilizálni: vagyis ez a stratégiai elképzelések finanszírozási határértéke. 
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2.1. Vállalati stratégia 

Minél szűkebb a tőkekorlát, annál kevésbé tudja a vállalat kihasználni (a) a mű
szaki fejlődési lehetőségeket, (b) a piaci lehetőségeket. Minél szűkebb a műszaki és 
piackorlát, annál gyorsabban csökkenő hatásfokkal lehet a vállalkozásba fektetni a 
tőkét. 

c) Piackorlátnak nevezzük mindenekelőtt azt a maximális, eladható mennyisé
get, amelynek fajlagos ára még meghaladja a szélesebb értelemben vett költségeket 
(anyag, elevenmunka, adó, kamat, amortizáció, földjáradék együttesen). Ott lép fel 
tehát a piackorlát, ahol megszűnik a vállalat által felhalmozható nyereség realizálási 
lehetősége. Továbbá, tapasztalható, hogy az áruk forgalma egy adott tömegen túl ak
kor sem nő, ha az áruk esik: csökkenő ár mellett is csökkenő forgalom áll be. Ezt piaci 
szaturáltságnak, telítettségnek nevezzük. A második értelemben vett piackorlát e 
szaturáltsági foknál áll be. Minél szűkebb a piackorlát, annál meredekebb a tőkeho
zadék csökkenése adott műszaki korlát mellett, illetve annál kevésbé képes a vállalat 
kihasználni a műszaki korlát tágulását, még akkor is, ha a szükséges tőkével rendel
kezik. 

Eladható 
mennyiség 

Árcsökkenés 

2.1. ábra 
A piackorlát két alapesete 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

Az ábrán a B fK)iitiiál mérhető ár illusztrálja a rentabilitás-oldali lehetetlenülést (piac
korlátot), amely B' eladási volumennél következik be. Az/4 pontnál méri azt a szalurált-
sági fokot, amely az A' árnál következik be. Bánnelyiküket éri el az eladási volumen, be
leütközik a piackorlátba. 

A vállalati stratégia e három korlát között mozog. Lényege az optimum ke
resése, amely ponton (intervallumban) a reális lehetőségeket figyelembe véve a 
legnagyobb ütemben és a legkevesebb kockázattal lehet a vállalat vagyonát és 
presztízsét növelni. 

2.2. A vállalati önismeret 

2.2.1. A vállalat anatómiája 

A stratégiaalkotás első lépése a vállalati önismeret. A menedzsmentnek időről időre 
analizálnia kell a vállalat szerkezeti, „anatómiai" tulajdonságait. Ezek közül az 
alapvetőek: 

1. Az adott piaci környezetében a vállalat méretei hogyan ítélhetők meg, a válla
latnagyság az optimális sávon belül van-e, ha igen, inkább a kisebbek vagy a 
nagyobbak közé számít-e. Amennyiben nem: „törpe-e" (reménytelenül vagy 
fejleszthetően?) vagy „agyaglábú óriás" (reménytelenül vagy belső decentrali
zálással megmenthető-e?). 

2. A termelési tényezők adottságai: fizikai állapotuk (használhatósági fok); minő
ségük (megbízhatóság, pontosság); műszaki színvonaluk (korszerűség); rend
szererényeik és hiányosságaik (összetétel). 

3. A gazdálkodó apparátus innovációs, minőségi, rugalmassági kapacitásának 
összesített megítélése. Piac- és versenyképesség az adott piaci körülmények 
között. Előny és/vagy lemaradás mértéke - lehetőség szerint külön-külön ele
mezve az innovációs, minőségi, olcsósági, rugalmassági faktorok szerint. 

4. A vállalat termelőerőiben rejlő műszaki-emberi teljesítménytartalékok válto
zatlan piaci tendenciák esetén (mennyiség, minőség, újdonság, költségek, ru
galmasság). 

Az anatómiai felmérés a vállalati önvizsgálatnak a legkisebb egzakt területe. 
Egyfelől a paraméterek legnagyobb része elég pontosan számszerűsíthető, másfelől a 
reális önmegítéléshez rendszerint lehetőség van az összehasonlításra a hasonló jelle-
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gű vállalatokkal. Ez (amennyiben persze információkhoz lehet jutni) annál megbíz
hatóbb, minél inkább összehasonlítható egységekre vonatkozik. Másfelől a saját fel
mérés is annál egzaktabb, minél egyszerűbb az az egység, amelynek a termelőerőit 
minősítjük. A vállalat méretei címszó alatt például elsősorban nem a vállalat egésze 
értékelendő, hanem azok a technológiák, illetve technológiai fázisok, amelyek a vál
lalat elemei. A technológia állapota és fejlettségi szintje sem általában létezik, hanem 
van jól karbantartott és van elhanyagolt berendezés, korszerű gép és elavult gép. Az 
emberek átlagos tényezőszintje - látatlanban - egy átlagos magyar feldolgozóipari 
vállalatnál a betanított és szakmunkás közötti lépcsőfokon helyezkedik el, s ez jelent
heti azt is, hogy az emberi tényező nagyon gyenge minőségű (mert például a mérnö
kök és a szakmunkások gyengén képzettek), de jelenthet remek dolgozói gárdát is. A 
használt licencek értéke sem sokat mond önmagában. Vagyis örülnünk kell annak, 
hogy az anatómiai vizsgálat támaszkodhat számszerűsíthető adattömegre, de figye
lembe kell mégis vennünk azt, hogy (á) ezeknek csak technológiai egységekként van 
reális tartalmuk; (b) a számszerűségek mögött nehezen megfogható, de a vállalatot jól 
ismerő szakember számára megfejthető minőségi paraméterek vannak, amelyeknek 
nagyságrendekkel nagyobb a jelentőségük, mint a mennyiségieknek. 

Végül is nem az a cél, hogy egy átlagszámot kapjunk, mondjuk 3,45-öt - ami azt 
jelentheti, hogy a vállalat az anatómiai vizsgán a közepesnél valamivel jobban szere
pelt, de nem érte el a jó osztályzatot -, hanem az, hogy megrajzolhassuk a vállalati 
termelőerők egyenszilárdsági térképét. Ennek ki kell mutatnia a következőket: 

1. Az egyes technológiai láncszemeken belül vannak-e kirívó egyenetlenségek az 
azonos nemű termelési tényezők között (100 éves és ultramodem gépek sorba 
kapcsolva), az egymással összedolgozó termelési tényezők között (képzetlen, 
rossz munkások modern gépek mellett, vegyésztechnikus a forgácsolóüzem 
élén stb.)? Végeredményben mi határozza meg a láncszem kimenő teljesítmé
nyének nagyságát, valamint hatékonyságát (viszonyát a betáplált tényezők ér
tékéhez): a legszűkebb keresztmetszetek csoportja vagy az átlag, netán a fejlet
tebb szegmensek húzzák magukkal a többieket? 

2. Az egymással kooperáló technológiai láncszemek (láncok, koncentrikus bok
rok) egyenetlenségei a kapacitásegyenetlenségekből vagy az emberi tényező 
nem egymáshoz illesztett minőségéből (netán a szervezés/ösztönzés tökélet
lenségeiből) fakadnak-e? 

3. Az egymás mellett párhuzamosan futó technológiai sorok összehasonlítása a 
termelési tényezők minősége, fajlagos teljesítőképessége és egyenszilárdsága 
szempontjából. 

4. Annak megvizsgálása, hogyan egyensúlyozza ki a rendszer a nagyobb egyenet
lenségeket, például: 
- átlag feletti erőfeszítésre készteti a gyengébb láncszemeket; 

153 
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Egyenszilárdság 
szervezeti ^^„ î̂ ,, 

egység 

Fejletlség-r 
megítélés l CE] CZ] 

2.2. ábra 
A vállalat anatómiai önanalízise (egyenszilárdsági térkép) 

- „lazsálásra" kényszeríti az erősebb pontokat; 
- külső kooperációval (bérmunkavállalás vagy -kiajánlás, féltermékeladás 

vagy -vétel, licenceladások és -vételek stb.); 
- pazarlással (inkurrens féltermékkészlet, a kibocsátáshoz közelebbi munka

helyek elnézik az átvett munkadarabok rossz minőségét stb.) 

Az egyenszilárdsági térkép elve egy kétdimenziós mátrixon alapul, amelynek 
egyik dimenziója a termelési tényezőket tartalmazza, a másik a vizsgált technológiai 
egységeket. 

Az ábrában az Aí az egységek működőképességének biztosítás át, az E a vállalat egyen-
szilárdságát, az Fa temielési tényezők vállalaton belüli fejlettségi egyenszilárdságát jel
zi, az A pedig az anatómiai analízist. A mátrix sor/oszlop találkozópontjaiban lévő tégla
lapok a részanalíziseket jelképezik. Eszerint a hannadik oszlop (L) és a negyedik sor (K) 
találkozásában egy rövid, célratörő felmérés-értékelés található arról, hogy milyen 
mennyiségi és minőségű a K egység munkaerő-ellátottsága, hogyan viszonylik (folytató
lagos vízszintes vonal) a A" egység termelési tényezőihez és (függőleges pontozott vonal) 
a vállalat általános munkaerő-színvonalához. 
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2.2. A. vállalati önismeret 

2.2.2. A vállalat fiziológiája 

Ugyancsak tisztán kell látni a vállalat működési mechanizmusának milyenségét, azaz 
a vállalat „fiziológiai" adottságait. 

1. Vcgigelemezve a vállalat rutinmozgását (a mindennapos „verklit"), vagyis a 
standard munkafolyamatokat a termelésben, karbantartásban, adatfeldolgozásban, 
döntéselőkcszítésben, ki kell tapogatni a bizonytalan (könnyen zavarba jövő és má
soknak is zavart okozó) helyeket és a zavarok jellegzetes okait (statikus diagnózis). 

2. Végigclemezve a vállalat különleges, a szokványtól eltérő intenzitású mozgá
sait („hajrák"), illetve az egyes extra akciókat (nagyobb beruházás, egy-egy bonyo
lultabb, nagy megrendelés teljesítése, egy-egy válságperiódus át- és túlélése stb.), er
ről az oldalról is fel kell tárni az erős és gyenge pontokat (dinamikus diagnózis: 
terheléses próba). 

Nagyon óvatosnak, körültekintőnek kell lenni amegítclcskor. A különféle vállala
tok különtKÍzö konjunkturális állapotban ugyanis egymástól nagyon eltérően vála
szolnak az extra terhelésekkel járó piaci kihívásokra. 

a) Azoknak a vállalatoknak, amelyeknek a tőkéje rövid idő alatt térül meg, vagyis 
változik visszxi likvid (pénz-) vagyonná, nyilván gyorsabban kell reagálniuk a kihívá-
soki'a, mint azoknak, amelyeknek a tőkéjében az egész forgórész jelentéktelen, az ál
lótőkerész megtérülése pedig évi 2-3%. Egy elektromos erőmű menedzsmentje tehát 
ne essen kétségbe, ha a piaci kihívásokra lassabban reagál, mint a sarki cigarcttaárus. 

h) Azok a vállalatok, amelyek sok Iáhon állnak, ügyesebben tudnak manőverezni, 
mint az egy-két tennékcsoport-termelők. Tennészetes tehát, hogy egy L'í-20 üzem
ággal rendelkező szövetkezeti vállalat, amelynek a búzatermeléstől a szikvízgyártá
sig, a mljanyagjáték-gyártástól a brojlercsirke-nevelésig és a könyvkötészettől a 
kocsmák üzemeltetéséig mindenfelé van tennelési lehetősége, könnyebben veszi az 
üzleti élet hajtűkanyarjait, mint egy haiisiiyagyár, vagy egy maszek fogoi-vosi rendelő. 

c) Azok a vállalatok, amelyeknek könnyen átállítható a technológiája, könnyeb
ben alkalmazkodnak, mint a mereven elkötelezett technológiájúak. Hiába látja, 
mondjuk egy olajlepárló üzem vagy egy nitrogénműtrágyát gyártó vállalat közeledni 
az óriási konjunktúrát a likőrpiacon - nem tud alkalmazkodni hozzá. Ezzel szemben 
egy forgácsolóüzem, ha sokoldalú mérnökei és szaknmnkásai is vannak, a bányagép
dekonjunktúrában szerezámgépeket, vagy ezek piaca is pang, autóalkatrészeket, vég
ső esetben lakatokat is tud gyártani. 

d) Azok a vállalatok, amelyeknek módjuk van elegendő tartalékot képezni saját 
kategóriájukon belül, gyoi-sabban reagálnak az üzleti élet kihívásaira, mint azok, 
amelyek - bánni oknál fogva - számottevő tartalék nélkül működnek. Ugyanez a 
helyzet a tehermentes vállalatokkal az eladósodottakkal szemben, valamint a részvé
nyesek, a politikai erők és a hatóságok által hosszabb pórázon tartottakkal azokkal 
szemben, amelyek ügyeibe aktívabban beavatkoznak. 
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3. Bíráló szemmel végiggondolnia vállalat függelmi, hatásköri, felelősség-meg
osztási felépítését (vagyis a szervezetet, de nem egyszerű organigramszinten, hanem 
a tényleges mozgatási-betanítási, illetve gyorsítási-lassítási viszonyok tisztánlátása 
szempontjából). Ez a „kapcsolási" viszonyok diagnózisa. 

A vállalat fiziológiai adottságainak összegező megítélésekor alapvető fontosságú 
a környezeti adottságok elválasztása a belsőektől. Nem valószínű, hogy egy lelkiis
meretes és az önámítástól mentes vizsgálat a menedzsernek azt mutatja, hogy a válla
lat szervei és reflexei tökéletesen működnek. Ám az is valószínűsíthető, hogy a válla
lat egészének nem tökéletes piaci reagálásaiért részben (rendszerint: jelentős 
mértékben) a hatóságok szabályozási tevékenysége a felelős. 

Az 1980-as évek elején, a rossz emlékű észak-afrikai építési vállalkozások egyik 
résztvevő vállalata utólag mindenre kiterjedő, aprólékos,fiziológiai vizsgálatnak" vetet
te alá észak-afrikai üzletét. Minden napról pontos krónikát készített: mi történt akkor, 
mekkora ki- és bemenő pénzügyi kihatással, milyen feltételekkel, e feltételeket hogyan 
sikerült teljesítenie, ennek mik voltak a pénzügyi kihatásai, ki hogyan befolyásolta a tel
jesítést, mi milyen hatással volt a bevételekre és kiadásokra. Három főszereplő volt: maga 
a vállalat, a magyar hatóságok és a külföldi fél. Ez utóbbi két főszereplő még bontva volt 
további „beleszólókra". A csaknem milliárd forintos ráfizetés felelősségét végül is kb. 
1 /5 részben tudta a vállalat magára vállalni, kb. ugyanennyi a külföldi fél „lelkiismeretét" 
terhelte, némi vis maior is kimutatható volt, s végül a 3/5 része pedig bizonyíthatóan a 
magyar hatóságok szabályozási és egyedi beavatkozásai, valamint intézkedési késedel
mei számlájára íródott (legalábbis erkölcsileg). 

4. Ugyanilyen kritikus szemmel végiggondolni, milyen célok előmozdítására al
kalmas a vállalat ösztönzési rendszere. 

a) Illeszkednek-e a bérezési módszerek a vállalat feladataihoz és tentielőerőinek 
állapotához. Itt két alapvető kérdést kell tisztázni: 

- jól vannak-e az ösztönzők „behangosítva", vagyis eléri-e hatásuk az emberek 
ingerküszöbét, s belső szerkezetük nem bonyolultabb-e annál, semhogy az 
érintettek kalkulálni tudjanak velük?; 

- alaposan átgondolt-e az ösztönzés, beszámítva a dolgozóra sugárzó különböző 
(vállalaton belüli és kívüli) hatásokat (arra ösztönöz-e, amire szánták)? 
Kézenfekvő példák: 
1. A vállalat stratégiájának egyik alapeleme a minőségi szakembergárda vállalatnál 

való stabilizálása, a szakképzettség emelése, mélyítése, igényesebbé tétele. Ez szerepel a 
papíron. Amennyiben azonban egy mérnök, aki a vállalatnál éli le aktív életperiódusát, 
éleíkereseíként 20%-kal, egy kvalifikált, csaknem technikusi szintű szakmunkás 10%-kal 
visz haza több pénzt, mint egy betanított munkás - a szép elvnek nincs sok gyakorlati tar
talma. A 10% és 20% életkereset-differenciamindkét rétegnél ingerküszöb alatti. Ez an
nál is inkább így van, mert a havi vagy évi keresetek ekvivalenciapontja rendszerint elég 
későn szokott bekövetkezni, a mérnök és a szakmunkás 34-37. életéve között - amire 
azok már hetedhét határra jániak a vállalattól. 
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2.2. A vállalati önismeret 
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2.3. ábra 
Keresetszintek, életkeresetek 

Az ábrán (amely sematikus, de igen közel áll ahhoz, ami egzakt adatok alapján 
bánnely vállalatnál kijöhetne) az életkereseteket a görbék alatti terület jelzi. Tehát 

a betanított munkás életkeresete: T„ /(WJdt , 

a szakmunkásé: T, 
ou 

:=f(Ws: ;)dt, 

a mérnöké: T .̂ )dt. 

A T B : T . :T„ bizonyos kritikus aránya alatt megindul a minőségi munkaerő elván
dorlása a vállalattól, még akkoris, ha a rétegbérek nem különböznekjelentősen a töb
bi hasonló vállalatétól. Másrészt azok teljesítménye, akik maradnak, különösen a mi
nőség és az innováció területén romlik - részben a kontraszelekció, részben a 
fásultság miatt. 

2. Ha egy bolti eladónak van egy bizonyos alapbére és a forgalom után jutalékot, a 
rohammunkák (karácsony, kiárusítások) után ttilórát kap, akkor pontosan tudja, hogy 
amikor ezt vagy azt csinálja, nő-e vagy csökken a fizetése és mennyivel. Amennyi
ben azonban a jutalék túl differenciált (pl. élelmiszer után x%, a háztartási cikkek 
után y%, a kassza melletti ládákban található mütyürkék után z% a túlórája hét elején 
-l-l(X) Ft, vasár- és ünnepnapok előtti napokon, de csak iskolai tanítási szezonban 
-1-250 Ft, ha esik a hó, és azért kell ott maradni, mert havat lapátol, -1-326 Ft 50 fillér; ha 
... stb., és ezt még levonások terhelik: eltör egy üveget, az -10 Ft, kiönti a Coca-Colát, 
az -25 Ft, 3 percnél tovább tartózkodik az illemhelyen, az -42,75 Ft stb.), akkor a 
szerencsétlen eladó bemegy a munkahelyére, tes zi, amit tesz, aztán majd csak kap va
lami pénzt. Az egész csodálatos konstrukció nem ér egy fabatkát sem. 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

3. Egy üzemi telefonalközpontokat karbantartó-javító vállaiatnál a műszerészeknek 
meg volt állapítvaegy igen méltányos, fix havibér. Mindenkinekki volt jelölve a körzete, 
ahol felelős volt a készülékek üzemeltetéséért. 100 vonalanként x hibajelentést műszaki
lag tolerálhatónak ítéltek. Ha a tényleges bejelentések ezt a számot nem érték el, az az 
adott műszerész átlagost meghaladó munkateljesítményéről tanúskodott. Ennek arányá
ban nőtt a fizetése. Amennyiben a bejelentések meghaladták a tűréshatárt, aranyosan 
csökkentették a havi bérét. Ezzel pontosan arra ösztönöztek, amire akartak: a műszeré
szek folyamatosan ellenőrizték az alközpontok műszaki állapotát, hogy megelőzzék a 
meghibásodást. Azután valaki kitalálta, hogy sok műszerész van, azt a kevés hibát keve
sebben is meg tudják javítani. Uj bérrendszert vezettek be, amely szerint a műszerészek
nek alacsony havi alapbért állapítottak meg, s ezenkívül minden megjavított vonal után 
darabbért kaptak. Az lett hát az érdekük, hogy minél többet dolgozzanak, s ez csak úgy 
volt elérhető, hogy a készülékek állandóan üzemképtelenek voltak. 

b) A besorolások és bérek nagyjából lineárisan ismerik-e el a foglalkoztatási 
alapkövetelményként megfogalmazott munkakulturabeli, képzettségbeli, rutinbeli és 
mennyiségi, illetve minőségi teljesítménybeli kritériumokat, íiv&gy progresszív ez az 
elismerés vagy degresszív (a teljesítménynövekedés egységéhez kapcsolt bér na
gyobb-e vagy kisebb I-nél)? 

Progres.szi'v (P) 

/ ; 
.' t 

J-'" , 

1 1 / 
1 ' / 

^f 

a 

— • 

Degrcs-szív (D) 
If 

Teljesítmény Teljesítmény Teljcsfimény 

2.4. ábra 
Különböző személyi ösztönzési rendszerek 

c) A szekunder anyagi ösztönzési formák (pótlékok, prémiumok, dolgozói rész
vényrendszer stb.) markánsabbá teszik-e az alkalmazott bérrendszer eredeti „filozófi
áját", vagy torzítják-e azt? Például meredekebbé tehetik a linearitás mértékét (L/gör
be), vagy a progresszivitásét (Pf görbe), esetleg bizonyos ponton lineárissá-prog-
resszívvé változtatják az egyébként degresszívnek induló rendszert (D/görbe). Ellen
kező esetben tompítják a linearitás meredekségét (Lt), illetve a progresszivitást átlen
dítik degresszivitásba (Pt görbe), netán kiemelik a rendszer degresszív jellegét (Dt 
görbe). 
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2.2. A. vállalati önismeret 

d) A vállalat szociális-kulturális tevékenységének van-e hatása az alaptevékeny
ségre (segít ott tartani a nívós munkaerőt, növeli a kulturáltságot, biztosítja a létszám 
elviselhető fluktuációját stb.), ha érzékelhető ez a hatás, arányos-e a tőkelekötéssel és 
a folyó ráfordítással? 

Végül is a „filozófiai" vizsgálat arra keres választ, hogyan viszonyul a vállalati 
gyakorlati teljesítőképesség a termelési tényező-állapot felméré.ie alkalmával becsült 
elméletihez. Mennyiben motor vagy fék a szervezet és az ösztönzés. 

2.2.3. A vállalat viselkedési reflexei 

Ugyancsak végig kell elemezni a vállalat - pontosabban a menedzsment - piaci im
pulzusokra való tipikus reakcióit (a vállalat „etológiai" adottságait). Például: 

1. Keresletnövekedésre, árnövekedésre inkább extenzív vagy inkább intenzív re
akciókra hajlamos-e, s milyen ok miatt? 

2. Növekedési lehetőségek esetén könnyen sodródik-e az igénytelen piac irányá
ba, vagy az igényesebb, nehezebben meghódítható piac kihívásainak tesz eleget? 

3. Gyors-e a piaci vákuum jelzéseire adott reakciója: a gyors válasz konjunktúra-
meglovaglási jellegű, avagy a stratégia módosításáig hatol? 

4. Piaczavar vagy hirtelen fellépő piackorlát, konkurenciacsapás, piacösszeom
lás jelenségeire hajlamos-e kapkodással, hirtelen (kétségbeesett) ellentámadással, 
visszahúzódással, esetleg pánikkal reagálni, vagy szervezett védelmet, válságme
nedzsmentet képes kialakítani, s ha igen, gyorsan, vagy nagyobb késéssel? 

2.2.4. Piaci röntgenfelvétel 

Végül alapos, sokoldalú piaci „röntgenfelvételt" kell készíteni a vállalat által kibo
csátott árukról és szolgáltatásokról. A következőket kell tisztázni: 

1. A tapasztalat szerint milyen természetű a vállalat kínálata, áruk, szolgáltatások 
életgörbéje? Rövid vagy hosszú időhullámot mutat (2.5. ábra a), nagy volumen- és 
árfelfutású, vagy lanyha (2.5. ábra í>)? 

2. Milyen természetű piaci kínálatának konjunkturális érzékenységei A kereslet
kínálat egységnyi elmozdulására lanyhán vagy pánikszerűen, rövid ideig avagy 
hosszú ideig tartó kimozdulással reagál? (A - rövid ideig nem heves reagálás; B - rö
vid ideig heves reagálás; C - hosszú ideig heves reagálás; D - hosszú ideig nem heves 
reagálás) (2.5. ábra c). 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

Felfutás 

Felfutás 

Reakció-
erősség 

c) Reakci(5t(M 

e) 
2.5. ábra 

A piaci röntgenfelvétel szempontjai 

3. Milyen jellegű a cikkek konjunktúraciklusa? Hosszabb-e az átlagosnál (A -
akkor is van egy ideig piaca, amikor általános már a recesszió), vagy rövidebb (B - a 
konjunktúracsúcson már hanyatlik a kereslete)? {2.5. ábra d); 

4. Az egyes áruk életgörbéjük mely szakaszán vannak: bevezetés alatt (A), újdon
ságnak számítanak (B), a költségérzékeny korba kerültek (C) vagy hanyatlanak, s 
utóbbi esetben a hanyatlás mely fázisáig jutottak már el (D,E)? (2.5. ábra e). 
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2.2. A vállalati önismeret 

Minél gazdagabb a vállalat kibocsátási választéka, annál sokoldalúbb lesz a kép, 
s a sok göxbt fedőgörbéí annál inkább kiszűrik a termékéletgörbék és konjunktúracik
lusok rizikónövelő tényezőit. Ugyanakkor a vizsgálat jelzéseket adhat a piaci lehető
ségek változásáról, gondolatokat a menedzsment számára a szerkezetváltoztatási el
képzelésekhez. 

2.2.5. Komplex diagnózis: mire képes a vállalat? 

Mindezek tudatában kialakítható egy önismereti fénykép (vagy inkább tomográfiái 
felvételsorozat), amely tartalmazza a vállalat erős és gyenge pontjait, valamint a ki
mondottan beteg (azaz a kisebb csapásokat kivédeni sem képes) részeket, vagyis a 
teljes diagnózist. A menedzsmentnek tisztában kell lennie a vállalat erényeivel, de in
kább a kóros adottságokkal, az erények ugyanis könnyebben felszínre jönnek, míg a 
kórok felismerését gátolja és elodázza maga a menedzsment objektív helyzete és ér
deke. A vállalkozókészséggel tudniillik együtt jár egyfajta optimizmus és magabiz
tosság, miszerint minden tökéletlenség határozott („sportos") vezetési stílussal le
küzdhető. A menedzsment hajlamos a súlyos tüdőgyulladást enyhe lefolyású 
náthaként kezelni. Ezért a gondos menedzsmentnek - úrrá lévén e szakmai betegsé
gén - alaposan utána kell néznie: 

1. hol vannak a kifejezetten hibás, korlátozott működőképességű pontok, a na
gyobb piaci kihívásra elégtelenül mozgatható pontok, a kisebb áldozatokkal 
erősséggé tehető szegmensek, a vállalat teherhordásra igen alkalmas, de 
„szárnyalásra" képtelen részei, s a dinamikus, nagy hatékonyságú, a verseny
képesség szempontjából legígéretesebb területei; 

2. az egyes szegmensek erős vagy gyenge, egészséges vagy beteg volta milyen 
okokból tevődik össze. Ezek kiküszöbölhetetlenek, drágán, olcsón, hosszú, rö
vid idő alatt kiküszöbölhetők, azaz elvileg (hangsúlyozom: az elemzés időpont
jában fennálló piaci tendenciák jövőjét egyelőre nem firtatva) hol érdemes kez
deni, s milyen sorrendben kell folytatni (szabályszerű költség-haszon 
elemzésről van szó). 

Később - amikor a stratégia fontosabb vonásai már kialakultak - vissza kell térni 
e pontra, megvizsgálni, hogy a különféle, még létező vagy makacsul újratermelődő 
gyengeségek és kóros állapotok mennyiben akadályozzák a stratégiai célok elérését. 
Meg kell válaszolni, hogy ezen kórok figyelembevételének nem elégséges volta vagy 
terápiájuk nehézségeinek lebecsülése mennyiben teszi kérdésessé magának a straté
giának a realitását. 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

2.3. A vállalkozási folyamat előrebecslése 

A környezet változásainak valószínűsíthető irányait és mértékeit ugyancsak sokol
dalúan elemezni kell, átgondolni a várható hatásokat, következményeket. 

2.3.1. A műszaki fejlődés előrebecslése 

A műszaki fejlődéssel kapcsolatban a menedzsmentnek fel kel tennie a kérdést: a jö
vő piacán eladható lesz-e, ha igen, milyen mennyiségben és milyen áron az az áruvá
laszték, amelyet a meglévő technológiával, vagyis az állóalapok és a munkaerő-állo
mány gyökeres kicserélése („új élet kezdés") nélkül képes kibocsátani, a termelést 
nem fogja-e lehetetlenül megdrágítani valami? Végeredményben: folytatható-e az, 
amit eleddig csinált, nem avult-e el a termékválasztéka, a technológiája, a marketing
módszere? 

Ez a legdurvább megközelítés csaka lét vagy nemlét kérdésére keres választ. Például a 
vállalat univerzális szerszámgépeket gyárt hagyományos, munkaigényes technológiával. 
Arra kell választ adni, hogy ez a „mesterség" életben marad-e az elkövetkező 10-15 év
ben vagy elhal; átadja-e helyét az elektronikusan vezérelt megmunkáló közfxintok, robo
tok gyártásának, s a hagyományos forgácsoló-szereló technológiát is felváltja-e valami 
egészen más, amelyhez a vállalat emberei egyelőre nem értenek, s a géppaik is használha
tatlan? 

Milyen válaszokat kaphatunk? 
- Igen, a termék és/vagy a technológia életben marad, életgörbéje még nem megy át 

hanyatlásba. 
~ Igen: életben marad, de hosszú, fokozatos hanyatlás veszi kezdetét, azaz (a) vagy 

„geriátriai" uuídszerekkel kell lassítani a lefelé mozgást; (b) vagy ki kell telepíteni a gyár
tást/forgalmazást igen alacsony munkabérű körzetekbe; (c) vagy új vállalkozásba kell 
kezdeni. 

- Nem: az elkövetkező időszakban a tennék és/vagy technológia ellehetetlenül, még 
áttelepíteni sem érdemes. 

Ezek után logikusan adódik a másik kérdés: mi felé tart az adott szakmában a vi
lág műszaki fejlődése. Szerényebben feltéve a kérdést: a már létező élvonalbeli ter
mék/technológiai/piaci teljesítmény, áramlat mikor éri el a vállalat életterétl (Nyil
ván egy relatíve korszerű, exportorientált nagyvállalat vagy K-i-F-re szakosodott 
intézmény az első megfogalmazásban, egy kommersz szériatennéket gyártó vállalat 
vagy egy vidéki autószerelő a második megfogalmazásban teszi fel a kérdést.) Vég-
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2.3. A vállalkozási folyamat előrebecslése 

eredményben a menedzsment arra kíváncsi, hogy milyen K+F és termelési profilvál
tozási irányokkal kénytelen számolni, hogy tarthassa, netán javítsa piaci pozícióit. 

Ez tehát közelebbi kérdésfeltevés. Nemcsak arra keres választ, hogy a vállalat ed
digi tevékenységi színvonala, stílusa a továbbiakban is követhető-e, hanem elővezeti 
azokat az irányokat - termékek, technológiák, szervezet, informatika, marketing stb. 
területeken egyaránt -, amelyek mentén a jövőbeli sikeres haladás elképzelhető. 

Tegyük fel, a gyógyszergyár az előző kérdésre azt a választ kapta, hogy a (a) fő 
profilját alkotó fájdalouicsillapítókkonjunktúrája tetőzik, érdemében új tennék meg
jelenése 5-6 éven belül nem várható, (b) az általa alkalmazott hagyományos kémiai 
technológiák rohamosan avulnak, s válnak legalábbis drágává, de az is előfordul, 
hogy elfogadhatatlanná. (Az így készült gyógyszereketa jövőben nem törzskönyve
zik!) Ez azt jelenti, hogy mindenképpen technológiát kell változtatnia, s jó, ha ezt 
összeköti tennékváltással is. A tennékváltás előrelátható fő iránya a rákos és az im
munológiai megbetegedések elleni szerek felé mutat, az előretörő technológiai irány
zat pedig a biológiai-biotechnikai módszerek alkalmazása. Az is kiderülhet, hogy a 
gyógyszerkutatás eddigi hagyományos munkamegosztása (gyári, kémiai jellegű; in
tézeti: fannatológiai-toxikológiai-immunológiaijellegű és klinikai fázisok) módosí
tásra szorul, ami milliárdos nagyságrendű költségkihatással jár. Az is kirajzolódik, 
hogy a hagyományos kiszerelést teljesen forradalmasítani kell, aminek két-három-
négy, a tennelési profiltól is függő technológiai megoldása lehetséges. Végül meg
kérdőjeleződik a forgalmazás megszabott rendje is, ismét csak többféle továbbhala
dási megoldással. Ezek erősen függnek attól, milyen a gyár termékprofilja. Végül is 
kirajzolódik néhány fő K-i-F-technológia-tennékprofil-gyártási szerkezet-marketing 
csomagterv, amelyek a menedzsment asztalán fekszenek a vállalat műszaki, pénz
ügyi és piaci adottságaival való összevetés végett. 

A kapott válasz első ránézésre tisztán műszaki-szakmai jellegű. Am, ha mellette 
ott vannak az adatok is, hogy (a) mekkora a pénz- és időigénye a K+F, a termelés és 
az értékesítés új vágányokra való átállításának; (b) milyen stádiumban van a konku
renseknél a hagyományos technika elavulása és az újjal való felváltása (van-e lema
radás, s ha igen, mekkora) - azonnal kiderül, hogy nemcsak műszaki szempontok sze
rint kell a választ értékelni, esetleg nem is elsősorban ebből a szempontból. A sok-sok 
vállalati latolgatás, töprengés, döntés, tévutakon való bolyongás, szerencsés és pec
hes véletlenek közbejátszása stb. kavargásából végül is kialakulnak a sztereotip fej
lesztési célok és pályák. Ezek igen jellemzőek lehetnek az adott szakmákra, de a te
lephely-nemzetgazdaságra is. 

Amikor például a japán vállalatok (igen szoros kooperációban az Ipari és Keres
kedelmi Minisztériummal) elvégzik ezt a műszaki vizsgálat- és prognózissorozatot, 
törvényszerűen azokat a műszaki fejlődési világtrendeket „csemegézik" ki a maguk 
számára amelyek (a) szellemi tennékei a piacon a legkorábban megjelennek, s emel
lett a legnagyobb, még reálisan tervezhető intellektuális erőfeszítést követelik a saját 
emberi tényezőtől is; (b) a leginkább adaptálhatók a tömegtermelés viszonyaihoz; (c) 
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a leggyorsabban olcsóbbíthatók az erre kihegyezett innováció és az óriási méretű terme
lés segítségével. Ez a profil felel meg ugyanis a japán termelésitényező-, tennelésszerve-
zet-, költség- stb. viszonyoknak. Merőben mást olvas ki ugyanezen jelenségek, ugyan
olyan mélyreható vizsgálatából a svájci, dán, finn vagy svéd menedzsment. Ők a saját 
K-f-F-re és ennek vásárlással való igen intenzív, folyamatos frissítésére, gyorsítására, ki
egészítésére építenek elsősorban. Azokat a profilokat keresik, amelyek versenyképes ter
melése a legkevésbé igényli a tömeggyártást, s nem annyira a tennékegyed olcsóságára 
irányozzák a stratégiájukat, hímem a különleges, magas minőségi követelmények kielé
gítésére. Persze, amit vázolok, az Japánban is, Nyugat-Európában is a tudásigényes ipa
rokra vonatkozik elsősorban. A svéd és a japán konfekcióipar vagy malomipar, idegén
forgalom vagy vasúti szállítás más szeumiel nézi a világ műszaki fejlődését, mint a 
mikroelektronika, a finommechanika vagy a gyógyszergyártás. 

2,3.2, A kereslet előrebecslése 

A kereslet mozgásaival kapcsolatban a következő fő kérdéseket kell feltenni. 
1. Van-e kereslet a vállalat által kibocsátható áruk iránt a célba vett piacon, és hol 

prognosztizálhatók dinamikus, stabil és hanyatló felhasználási tendenciák a fizetőké
pes piacokon? Mindenütt veszélyes a felületes általánosítás, amit a „logikai slendri
ánságnak" lehet nevezni. A piaci tendenciák sorozatos felületes, pontatlan megítélése 
a vállalkozás létét fenyegetheti. A kereslet ugyanis rendkívül erősen rétegelt: 

a) Eltér egymástól a különböző jövedelmű vásárlók kereslete, mégpedig nemcsak 
a 5íaí//cMs jövedelemlépcsőzetek szerint, hanem attól függően is, hogy mennyi 
ideje élvezik az adott jövedelemszintet, és mennyire bíznak e szint stabilitásá
ban, illetve emelhetőségében. Más áruk iránt más mértékű keresletet, más ár-
rugalmasságot mutatnak a szegény, a közepes jövedelmű, a jómódú, a gazdag 
és a dúsgazdag rétegek. Ezek egyenként is eltérő tendenciát mutatnak akkor, ha 
alulról kapaszkodnak fel jelenlegi kategóriájukba, vagy felülről csúsztak le 
oda, ha nemrég vagy régebben történt e váltás, ha biztosan ülnek ott, vagy resz
ketnek a lecsúszástól. Ez nemcsak az egyénekre, családokra érvényes, hanem a 
vállalati piacon is megfigyelhető, sőt a közületek is hasonló módon viselked
nek, de még az országok is. Amennyiben az anyagi helyzet és ennek változásai 
iránya nemzeti átlagban pregnáns jellegzetességet mutat, az a külkereskede
lem szerkezetén statisztikailag megfigyelhető. 

b) Eltér egymástól a különböző körülmények között élő, különféle kultúrájú, szo
kású vásárlók kereslete. Az éghajlat, a műveltség foka és jellege, a megrögzött 
vallási és társadalmi szokások igen erős piacmeghatározó elemek. 

c) Amennyiben generációváltás zajlik le a műszaki fejlődés gócaiban, az bizo
nyos sebességgel, bizonyos időn belül végiggyűrűzik az egész piacon. Miután 
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a vizsgálatok megmutatták azt, hogy a vállalat mely generációváltásokba, mi
lyen gyorsan és milyen intenzitással (mekkora késéssel) kapcsolódhat be, 
nagyjából kiszámítható, hogy az elérhető (elfoglalt vagy elfoglalható) piaco
kon bizonyos áruk kereslete mikor jelenik meg, mikor fut fel, mikor tetőzik, mi
kor kezd stabilizálódni vagy hanyatlani. Ebből adódik az előrelátása annak, 
hogy a vállalat mely piacokon, milyen minőségben kapcsolódhat be a generá
cióváltásba: a száguldó, a csordogáló vagy a kifutó szakaszban. 

Abszurd példa: Képzeljünk el egy nemrég csúfosan tönkrement vállalatot, amely
nek a világ összes nyomornegyedében ékszerüzlete volt, meddőhányókat próbált lu
xusvillák építése céljára felparcellázni, angol főnemesi kastélyokban kerti törpéket, 
rockkoncertek szüneteiben Vivaldi-hanglemezeket árult, milliószámra szállította a 
luxuscipőket Bangladesbe, mondván, hogy ott még mindenki mezítláb jár, tonna
számra árulta a dobozolt sonkát, téliszalámit és a tokaji aszút Szaúd-Arábiában, mert 
úgy hallotta, az újgazdagok szeretik a csemege különlegességeket, dízelüzemű teher
autókat akart a jakutoknak gyártani, és százezer hektár földet vetett be zabbal, azt ter
vezvén, hogy az amerikai hadsereg vevő lesz rá. Ezenkívül megvette a gőzniozdony 
és a fekete-fehér televízió licencét, kifejezetten nyugat-európai exportgyártás beindí
tásának céljaira. A vállalat sírkövére azt írta fel az utókor: „Meghalt, mert kancsalul 
nézett, s mindenhonnan elkésett." 

2. Az a termékválaszték, amelynek a termelésére-forgalmazására az adott vállalat 
képes, illetve (teljes átrendezés nélkül) képessé tehető, megtartja-e a helyét a vevőkör 
felhasználási preferenciáiban, esetleg előretör vagy - amit a legfontosabb előrelátni 
- hátrébb sorol helyettesítő termékek, illetve egyéb szükségletek és kielégítése mögé. 
Ez árcsökkenéssel vagy/és „geriátriai" jellegű ráfejlesztésekkel, esetleg új, „szűz" pi
acok feltárásával, elfoglalásával egészen vagy részben ellensúlyozható-e? 

Példa: A vállalat vídiaszerszámokat gyárt. Ezek kereslete a porkohászati eljárások 
elterjedése miatt meredeken csökken. Kérdés, nem lehet-e a keményfémtechnikai 
kultúrát megmenteni egyfelől azzal, hogy háztartási és barkács célokra adaptáljuk a 
tennékeket (konzervnyitó, miniesztergapadhoz szerszámkészlet stb.), másfelől kite
lepíteni Fekete-Afrikábaa gyártást - a hagyományos forgácsológép-gyártás kísérete
ként, és asszisztálni a forgácsolótechnika elterjedéséhez egy eleddig szűz területen? 

3. Lehet-e, s ha igen, hogyan, keresletet teremteni a meglévő, illetve módosított 
vagy az adott műszaki alapon (nagyobb felfordulás nélkül) kifejleszthető termékek
nek? Ez a tevékenység hasonlíthat Lucifer Ádámot és Évát érintő piaci manipuláció
jához a tudás fájának gyümölcsével kapcsolatban. Olyan szükségletek generálása ez, 
amelyet a potenciális vásárlóknak eszükben sem volt érezni annak előtte. Rádöbbent
hetik a publikumot arra, hogy egy adott szükségletét eleddig/jr/mííiV módon elégítet
te ki, s ráveszik, hogy ezen változtasson. Végül a keresletteremtés afféle „marketing-
geriátria". Ez rendszerint időnyerésre kell azon vállalatoknak, amelyek késésben van
nak a világ K-i-F-trendjeihez való alkalmazkodással. 
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a) A telekoimnuuikációs és szórakoztató elektronikai ipar bizonyult talán a legfantá-
ziadúsabbnak abban, hogyan \ehet eleddig nem létező szükségleteket teremteni. Sorozat
ban és gyoi-suló ütemben hozza létre a kereslet ,JVlengyelejev-rendszerénektranszurán-
elenieit": a videoberendezésektól a vécéből távirányítással kapcsolható tv-készülékeken 
keresztül a szatellitátjátszó rendszerekig, amelyek segítségével a derék terézvárosi polgá
rok egész éjszaka élvezhetik a zulukaffer nyelvű hírösszefoglalókat. E szükségletek kez
detben presztízsként jelentkeznek („megpukkadnak a szomszédok, ha ...", „Kisséknek is 
van, Nagyéknak is van, nekünk miért..." stb.), később valódi szükségletekké váJnak, s 
még később derül csak ki, hogy az ember vagy a társadalom számára hasznos-e az áru
cikk (hozzájárul a higiéniához, kulturáltsághoz, szaktudáshoz, komforthoz), avagy kö
zömbös, esetleg kártékony. A rágógumi például hasznosnak, a rongyos fanner viselete 
végül is közömbösnek, a walkman a fülorvosok szerint kifejezetten károsnak bizonyult. 
A növényvédő szerek kezdetben életmentő szerepet játszottak a társadalom számára, ma 
már mindinkább kárt okoznak, bár ettől még van kereslet irántuk, mint ahogyan az atom
bomba és a heroin iránt is. 

h) Arra, hogy meglévő (ősi) szükségleteket hogyan lehet tökéletesebben kielégíteni, 
talán a mosószergyártó kémia szülte a legszellemesebb ötleteket: a szappan feltalálásától 
a korszerű, bioaktív detergensekig, a kőportól a magas zsíroldó tulajdonságú mosogató
szerekig. Nem sokkal marad el mögötte az akusztikai ipar, amely a századelő primitív 
gramofontölcséreitől mára a szupennodem kvadrofon-rendszerekig jutott el. 

c) Bizonyos technikai kultúrák „geriátriai kezelése" csaknem az egész ipar területén 
megfigyelhető. A logikája ugyanaz, mint a háziasszonyé, aki kihízott vagy kifakult háló
ingét felszabdalja porrongynak. Az egyik fő tennék- és technológialeadó a hadiipar, 
amely óriási, végül is az emberiség szempontjából sorsdöntő jelentőségű keresleteket tu
dott így generálni (a polgári repüléstől a nejlonig, teflonig, fényképezés-technikáig és 
számítógépekig bezárólag). A folyamatos terjedés-elavulás következtében ez a leadási
adaptálási lépcsőzés szinte minden területen végbemegy. A legnagyobb bravúrokat azok 
a vállalkozók hajtják végre, akik teljesen eladhatatlan, elavult, divatjamúlt áruknak talál
nak valami hasznos területet: +l°-ná\ mélyebbre nem hűtő frizsidereket eladnak a grön
landi hadseregnek őrbódéként; évekkel ezelőtt kifutott szériákból megmaradt, otromba 
TV-kávákat nyúlketrecként; vesztett háborúk tábornokainak díszruháit madárijesztő
ként... 

2.3.3. A kínálat előrebecslése 

A kínálat vizsgálata - amennyiben elkülönül a műszaki prognózistól - voltaképpen 
egy általános p/ac/, konkurenciaprognózishoz vezet, noha nem az egyes konkurensek 
jövőjét és mozgási irányát firtatja, hanem az adott vállalat lehetséges profiljai által pi
acra dobható áruk piaci helyzetét. A kettő között igen nagy különbség van. A textil
gyár a kínálati prognózis keretében az általa befogható piacok telítettségét, választék
ellátását, árviszonyait vizsgálja. A konkurenciaprognózis keretében viszont azt, hogy 
a legfontosabb (legveszélyesebb) versenytársai előreláthatóan hogyan viselkednek a 
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piacokon, milyen menedzsment- és marketingfilozófiára lehet a részükről számítani. 
A kínálati vizsgálatnak nemcsak a vállalat szigorúan vett termékprofil-lehetőségeire 
kell kiterjednie, hanem a helyettesítő árukra is, valamint a felhasználási preferencia
sorrendben szomszédos árucsoportokra is. Ezek egy része ugyanis olyan, hogy a vál
lalat „elcsábíthat" vásárlóerőt tőlük a maga javára. Más részük pedig veszélyes, mert 
a vásárlóerő könnyen „elcsábulhat" a vállalat termékeitől. 

Példa: Ha a vállalat - mondjuk - bördíszműárut gyárt/forgalmaz, azaz tárcákat, 
öveket, táskákat, kulcstartókat stb., a keresleti mozgásokat nemcsak a szorosan vett 
bőrdíszműáruk teiületén tanácsos figyelni. A helyettesítő tennék itt a műanya)^, a vá
sárló pénzét esetleg elcsábító tennékek pedig mindazon áruk, amelyeket az emberek 
főként ajándékképpen szoktak vásárolni. Ezek közül kerülhetnek ki az áldozatok is, 
amelyek rovására a bőrdíszműeladások növelhetők. 

A konkrét konkurencia vizsgálata, azaz az egyes fő konkurensek fejlődésének, 
mozgásának, stratégiájának prognosztizálása igen nehéz dolog, mivel (ha nem ipari 
kémkedésen alapul az adatbázisa) a konkurens cégek a piacon is érzékelhető reakció
iból, viselkedéseiből, azaz „etológiai" arculatából kell kikövetkeztetni a jövőbeli 
mozgásuk jellegét. Ez pedig - mint már említettem - nagyon csalóka is lehet. 

2.3.4. Tőkepiaci prognózis 

Szükség van tőkepiaci viz.sgálatra, amely a következőkre keres választ: 
1. Mekkora pénzkínálat (megtakarítás) várható, s ez nagyjából hogyan fog meg-

oszlani a belföld és külföld, valamint a hitelpiac és az értékpapírpiac között (ettől 
függ ugyanis az addicionális tőkeforrás-szerzési lehetőség is és annak ára, azaz vál
lalkozói nyereségcsökkentő hatása)! 

2. Milyen meghatározó, mértékadó vállalatpolitikai magatartásra (filozófiára) le
het számítani a prognosztizált időszak alatt: szolidabb terjeszkedésre nagyobbrészt 
saját forrásra támaszkodva, vagy merészebb expanzióra, bátran eladosodva, illetve 
nagymértékű tőkepiaci műveletekre támaszkodva? 

3. Milyen intenzív értéktőzsdei spekulációs üzletág működésére lehet számítani: 
mennyiben kell a saját vállalat részvényárfolyamának mozgásait a stratégia sorsát irá
nyító egyik fő tényezőként kezelni, illetve mennyire kell a vállalat ideiglenesen fel
szabaduló pénzeinek tőzsdei forgatásával mint nélkülözhetetlen pénzforrással (és bi
zonytalansági tényezővel) számot vetni? 
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2.3.5. Gazdaságpolitikai prognózis 

Végül meg kell becsülni, milyen gazdaságpolitikai magatartás várható a hatóságok 
részéről: liberális vagy dirigista irányban mozdul-e el, a dirigizmus jobbára fiskális 
vagy monetáris, esetleg adminisztratív úton valósul-e meg; liberalizmusa szektor
semleges lesz-e vagy szelektív; milyen lesz külgazdaság-politikája, milyen közületi 
források, milyen kondíciókkal állnak rendelkezésre stb.? Átgondolandó az egész po
litikai (bel-és külpolitikai) helyzet, főképpen az, hogy ennek stabilitása vagy zavarai 
mennyiben befolyásolják a gazdaság növekedését, egyensúlyát, a külfölddel való 
kapcsolatot és a vállalaton belüli viszonyokat. 

2.3.6. Prognosztikai munka a vállalkozási életgörbe kritikus pontjain 

Első prognózis: a vállalkozás koncipiálási szakaszában (a prenatális időszak legele
jén). A rendelkezésre álló információkra támaszkodva „ végigálmodja " az egész élet
görbét, legalább egy „kirobbanó sikerű" és egy „mérsékelt sikerű" variánsban. A ket
tő között a legvalószínűbb lefolyást sáv fog kialakulni, ami, ha az akcióterv végül is 
részévé válik a portfoliónak (dobogós helyezést ér el), a tényleges, részletes kidolgo
zás határait fogja jelölni. A prognózisnak célszerű kiterjednie 

a) a haszonfüggvény alakjára, megbecsülnie az élethaszon nagyságát, komponen
seit (veszteség, elmaradt hasznok, elvárthaszon-tömeg, extra haszon-tömeg, 
élet-haszon nagysága, a várható kockázati és diszkont-tényező viszonya a nor
matívhoz képest); 

b) az életgörbe szakaszainak hosszára és jellegére, az egyik szakaszról a másikra 
való átmenet esetíeges traumatikus időszakainak problémáira; 

c) a piaci mozgás veszélyes mozzanataira: a piacszűkülésre, cserearánysokkra, 
megrázó versenyhatásokra: ezek bekövetkezési valószínűségének becslésére, a 
haszonfüggvényre való valószínű hatására, a rombolásgátlás intézkedéseinek 
jellegére és pótlólagos forrásszükségletére; 

d) az akció „lecsengésével" kapcsolatos alapvető teendőkre - időpont, költségek 
és a „stafétaszerű" kiváltás körvonalait is beleértve. 

Az a) szempont fő konzekvenciája az, hogy az akció életképes-e vagy sem, s ha 
igen, milyen paraméterekkel indul a portfolió kialakításakor a versenyben. 

A b) szempont alapja egyfelől az akció rugalmasságának, alakíthatóságának elő
relátása, másfelől egy „cash flow"-jellegű becslés, amely támpontot hivatott adni ah
hoz, hogy normál piaci körülmények között lendületben tartható-e az akció életgör
béjének kritikus szakaszaiban. 
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A c) szempont az akció piaci befutási esélyeit próbálja megbecsülni: abban az 
esetben, ha a menedzsment a döntési rádiuszon belül hivatása magaslatán áll. Végül 
is az akció „földrengésbiztosságának" mértékét igyekszik kitapogatni: mekkora piaci 
megrázkódtatást visel cl maradandó károsodás nélkül. 

Végül a d) szempont az új akció beindításának időpontját vetíti előre. 

Fontos tudni, hogy a vállalkozást megelőző- a folyamat teljes hosszára vonatkozó 
- előrejelzés csak a rövid életgörbéjű akciók esetében ad használható irányvonalat a 
cselekvéshez. Minél nagyobb egy akció élethossza, annál homályosabb lesz a prog
nózis adta kép a legfontosabb ismérvek - élethaszon, megtérülés, az érett és túlérett 
szakasz veszélyei, az akcióváltás időpontja stb. - tekintetében. Valójában tehát ez az 
első, látszólag átfogó prognózis csak a befutás esélyeire ad valamennyire is komo
lyan veendő szempontokat. 

Második prognózis: a befutási szakasz „aranymetszési pontja" körül: valahol ott, 

ahol az „ároldali" extrahaszon emelkedési szöge 45°-ra „lohad le" ( h ' = — =;1). Ez 
dt 

jelzi ugyanis csalhatatlanul azt, hogy az „ároldali" extrahaszonszerzési lehetőségek 
korlátozódni kezdenek, a termelésitényező-gamitúra hozadéka már nem nő, s rövi
desen csökkenésre lehet számítani. Eljött hát az ideje annak, hogy „most légy okos, 
Domokos!". 

E prognózisnak annyival van könnyebb helyzete az előzőnél, hogy az akció már 
sikeresen maga mögött hagyta a magzat-, csecsemő- és gyermekkori veszélyzónákat, 
„bizonyított": vagyis „izmos ifjúkorában" leledzik. Hacsak nem éri valami katasztró
fa - pl. a piaci cserearányok kibírhataüan mértékű romlása, a társadalmi-politikai kör
nyezet összeomlása akár a kibocsátó helyen, akár a fő piacokon (a '70-es, '80-as 
években tanúi voltunk ilyen katasztrófáknak!) - akkor az akció szinte teljes bizonyos
sággal megéri az érett kort, s elég nagy valószínűséggel végig is fogja azt csinálni. 
Persze mindezt csak akkor, ha átvezetése az életciklus második - tömegtermelési, 
„költségoldali" extrahaszon-termelő - korszakába célirányos és sikeres lesz. A koc
kázat tehát megnő (ezt az 1.5. ábra jelzi is), de más lesz a természete, mint a pre- és 
perinatális szakaszban. 

A második prognózis a mélységélességet tehát a technológia- és piacváltás kö
rülményeire állítja be: szerencsére egyben ez az akció közeljövője is - vagyis elég 
megbízhataüan lehet a rendelkezésre álló adatok jól megfontolt szempontok szerinti 
előrevetítésével reményteljes szempontokhoz jutni a tendenciák alakulását illetően. 

A második prognosztikai nekifutás rövid és középtávú adatsor-előrevetítései 
megbízhatóbbak, mint az elsőé: ott ugyanis par excellence minőségi változásokat 
kellett előre megbecsülni: beválik-e a szabadalom, elfogadja-e az újdonságot a piac, 
nem jön-e közbe valami piaci vagy műszaki fordulat, ami elszívjaa vásárlóerőt a még 
meg sem született kínálatomtól stb. Csupa olyan kérdés, amelyre nem lehet extrapo
lációval válaszolni, mégoly finommi kidolgozottal sem: intuíció szükségeltetik. A 
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második esetben az akció tárgya már létezik: műszakilag kidolgozott, piacilag elfogadott, 
él és mozog a tennejő- és elosztó apparátus, „csak éppen" át kell dolgozni az árut egy más 
piaci szegmens szükségleteinek és pénztárcájának megfelelően („a RoUs Royce-ból bo
gárhátú Volkswagent" kell csinálni!), újra kell technologizálni, vadonatúj marketingstra
tégiát kell kidolgozni stb. Mindez számos buktatót rejt magában, de az egész kiszámítha-
tóhh, s ha nem jön közbe a már említett katasztrófa, csaknem jxjntosan megtervezhető: az 
1.28. ábrán a 2. vagy a 4. pozícióba volna sorolható, de nyugodtabb konjunkturális idő
szakokban akár az 1. vagy a 3. pozícióba is. 

A második prognózistól két kérdésre várhatunk emberi számítások szerint helyes 
választ: (1) arra, hogy nagyjából mennyi ideig élvezhető a költségoldali extrahaszon; 
(2) arra, hogy milyen piaci (vagy műszaki) tényezők rövidíthetik meg ezt a szakaszt. 
Arra, hogy az érettségi szakasz átvezethető-e egy életciklus-meghosszabbítási 
(túlérettségi) szakaszban, avagy azonnal megkezdendő-e a leépítés, a második prog
nózis legfeljebb halvány támpontokat adhat. 

A harmadik prognózis az érettségi szakasz közepe táján esedékes - de csak abban 
az esetben, ha a jelek arra mutatnak, hogy az akció életciklusa célirányos „geriátriai" 
beavatkozásokkal meghosszabbítható. A prognózis három kérdéscsoport körül ala
kul ki: 

a - milyen árszintáldozat árán lehet az életgörbét megnyújtani, s hol találni olyan 
olcsó termelési tényezőket, amelyek bevonása kompenzálja az áráldozatot, s ha 
van ilyen, milyen mértékben képes a kompenzációra? - Vagyis a vállalkozási 
küszöbérték fölött tartható-e az elöregedett akció? 

b - a rendelkezésre álló szabad források (likvid tőke) befektetési alternatívái kö
zött milyen helyet foglal el a kifutóban lévő akció „geriátriai" jellegű életben
tartása: hol helyezkedik majd el a 2.c. ábránl - Vagyis az „öreg akció" verse
nyeztethető-e a kezdés előttiekkel. 

c - Mennyi ideig tartható életben a „geriátriailag kezelt" akció az adott, s rohamo
san csökkenő, majd megszűnő költségoldali extrahaszon, majd ugyancsak a 
kamatszint felé sorvadó, az elvártnál alacsonyabb mértékű rentabilitási viszo
nyok között? - A prognózisnak előre kell becsülnie a hanyatlás iramát, s össze 
kell vetnie ezt az egész életciklus élethaszon-követelményével. 

A negyedik prognózist azonnal meg kell ejteni, amint az akció belép „öregkorá
ba": ez a lecsengés körülményeire és a váltó akció beléptetésének fő kérdéseire korlá
tozódik (s ilyen értelemben egy következő vállalkozás első prognózisához való átve
zető láncszemként is érzékelhető) Amennyiben az akció életciklusának meghosszab
bítására nincs esély, ez a prognózis előre lép a harmadik helyre. Minden valamire va
ló akció prognózisát célszerű elkészíteni egyenként. Az első előrejelzéskor azonban 
mindenképpen érdemes végigcsinálni egy idő- és türelemigényes, de végső soron ki
fizetődő , játékot": ti. az egyes akciók elképzelt „ minimax " életgörbe-sávjait egymás
ra vetítve együttesen végiggondolni. 
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a) Párhuzamosan és sorba kap
csolt vállalkozások életgörbéi 

'*'• 1 (progn.) 

."~- 1 (progn.) 

t>) A haszon-hozam „lepel" 

2.6. ábra 
A vállalkozási portfolió egyenszüárdsága 

Ha ábrázoljuk, egy futópályához hasonló koordinátarendszer-sort kapunk, amely
nek ,/utópályáin" (1,2, 3,4,5) egymással párhuzamosan kígyóznak a különböző ak
ciók életgörbéi, illetve adják át egymásnak a „stafétabotot". Ha ezt a koordinátasort 
képzeletben ,4eterítjük egy lepellel", vagyis megszerkesztjük minden egyes időpilla
nat burkológörbéjét, kitüremléseketés horpadásokat fogunk kapni: a kitüremkedések 
haszon-csúcsokat, a horpadások haszon-minimumokat illusztrálnak. A portfolió 
szerkezete annál tökéletesebb, minél egyenletesebb ez a „paplan": „tér" (párhuza
mosanfutó akciók) és „idő" (egymást váltó akciók) dimenzióban egyaránt, átlago
san minél inkább az elvárthaszon-szinten vagy annál magasabban „ lebeg" az alap
sík felett. 

A portfolió egészére vonatkozóan nem ismételjük meg a prognózist menet köz
ben: ellenben időnként kontrolláljuk és korrigáljuk azokat a stratégiákat, amelyeket a 
vállalat egészének működése/fejlesztése tárgyában, a prognózisra támaszkodva ki
dolgoztunk. A 3. ábrán a 2. és 3. metszetek ilyen koncepció-felülvizsgálati időponto
katjeleznek. 
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2.3.7. A vállalkozási prognózisok Összetevői 

A vállalkozások hánnas feltételrendszerben mozognak: egyfelől a vállalkozói (me
nedzsment) koncipiálási és döntési-intézkedési rádiuszában, másfelől a hatalom (he
lyi és országos hatóságok, nemzetközi szervezetek és egyezmények) hatása alatt, és 
végül a szorosabb értelemben vett („természettörvény" jellegű) piaci hatás alatt. Vál
lalkozása válogatja, melyik komponens hatása a legerősebb. 

A könnyen kezelhetőség érdekében az első feltételrendszert „Én-körnek", a má
sodikat „Ok-körnek", a harmadikat „Objektív-körnek" nevezem. Vannak átmeneti 
alakzatok is: az adott akcióval input- vagy output-oldalon „sorba kapcsolt" valamint 
konkurens („párhuzamosan kapcsolt") kör azon hányada, amellyel az adott vállalko
zónak (menedzsmentnek) egyedi, tartós, tárgyalásos-egyezkedéses kapcsolata van, 
noha természetét tekintve az Objektív-kör része, mivel az adott vállalkozáshoz való 
viszonyát rövid távú anyagi (= piaci) érdekei szabják meg, mégis a tartós, egyedi jel
legű kapcsolat révén ez a viszony átfiltrálódhat hosszabb távú érdekclemckkel, mó
dosítható a prompt piaci érdekeltségtől eltérő ráhatások révén. A gazdaságszabályo
zás állami vagy nemzetközi szintje elvileg az Ok-kör része: tudatos, WMV/ ráhatás, ami 
elvileg tárgyalásos úton befolyásolható: ez azonban csak az oligopol szektor csúcsain 
realitás: az átlagvállalkozás számára egy pénzügyi vagy jogi szabály csaknem a piaci 
törvényszerűség erejével hat (=Objektív-kör). Végül az Ők-kör bizonyos részére 
olyan erős lehet az adott vállalkozás befolyása (tulajdoni részesedés, piaci függésben 
tartás, eladósodottság stb.), hogy döntéseiket csaknem teljesen determinálni lehet: az 
„Ok" közeledik az „En"-hez. 

Az Én-körben helyet foglaló összefüggések, folyamatok prognosztizálásakor az 
alapkérdés így hangzik: „Hogyan fogok intézkedni?" Az előrejelzés jellege tehát rö
vid távon az intézkedési terv fontos („sorsdöntő") elemeinek valószínűsítéséhez kö
zeledik, hosszú távon pedig a menedzsment filozófiájánakkiformálásához. A 2.d. áb
ra az egyik „terep", ahol az Én-kör előrejelzései megszületnek. A másik az akció 
(vagy portfolió) műszaki vonatkozásainak kiformálásához szükséges előrejelzések 
ama része, amely a lehetséges megoldások közötti latolgatásokkal kapcsolatos. 

Az ábrából persze kiderül, hogy ez a „műszaki" prognózis egyike a vállalkozás 
piaci előretekintéseinek, tökéletesen arról az oldalról, ahonnan a menedzsment mű
szaki jellegű döntései lesznek megalaposJiatók. 
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2.7. ábra 
Latolgatás műszaki megoldások között 

Néhány magyarázó megjegyzés: 
a) az akció eredményét képező áru (tennék, szolgáltatás) végső rendeltetési helye 

(használati értékének megítélője) akkor is perdöntő, ha az adott vállalkozó nem köz
vetlenül vele, hanem a kereskedővel áll kapcsolatban: azui. a vállalati filozófia egyik 
alapkérdése, hogy a piac mely szegmense szám ára-Á:(^«eÁ:rtíZMfcsé^/eíe(>eéí^zeío-
képes fogyasztására tekintettel - hozom létre azt, amit el akarok adni; 

h) a mátrix „szint"-dimenziója nagyjából egybevág a vállalkozási életgörbe sza
kaszaival: csak az „érettség-szakasz" van háromfelé elágaztatva, a felfutó szakaszon 
belül viszont ki van emelve a kivételesen K-fP- és technológiaigényes, rendszerint pi
aci monopolhelyzettel is rendelkező „high-tech"; 

c) az egyes kockákba, a kérdőjelek helyére be lehet ími az akciók nevét, de szere
pelhet itt a kibocsátás, vagy a tőkemegosztás szerkezete is - a pontossági igények 
függvényében. 

Az Ok-körben olyan összefüggések foglalnak helyet, amelyek végül is a me
nedzsment marketingfilozófiáját fogják kiformálni, továbbá a hatóságokhoz való vi
szonyát alakítják. Megint csak az 1.28. ábra mondanivalói állnak a középpontban, de 
ezúttal a partner magatartására kihegyezve: milyen verseny-viszonyokra lehet szá
mítani, milyen szabályozási filozófiával kell a piaci mozgás során megküzdeni, 
mennyire kényszerül az input és output oldali, valamint a párhuzamos piaci környezet 
kooperáció, netán integráció keresésére általában is és konkrétan az én akciómmal, 
vagy vállalatommal is - és így tovább. 

A szó közismert értelmében vett prognosztika persze az Objektív-kör területén 
megy végbe, ott, ahol sem, Jiatalmi szóval", sem „tárgyalásos alapon" nem tudok az 
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eseményekre közvetlen hatást gyakorolni (a legtöbb esetben sehogyan, semmilyen 
hatást nem tudok gyakorolni!), tehát & jellemző lehetőségem az alkalmazkodás. En
nek több fokozata van: 

- az aktív ráhatás és a tendenciák sodrába való tervezett, tudatosan illeszkedő be
állás ötvözete, amit „meglovagolásnak" lehet nevezni: a domináns oligopol ío-
Á:e jellemző magatartása, különösen aTNC-ké; 

- az előbbi hatás, azaz a természettörvény-erővel érvényesülő tendenciák meg-
lovaglásának az a módja, amely szükségelteti a (sokszor igen kemény) komp
romisszumot a hasonló törekvésű más erőközpontokkal: az érdekérvényesítési 
tér itt jóval szűkebb. Ez a ko-domináns tőke (a szűkebb értelemben vett 
oligopólium) jellemző alkalmazkodása; 

- végletes alkalmazkodás vállalása egy vagy néhány döntési központhoz azért, 
hogy árnyékba húzódhassak a spontán piaci hatások elől: ez jellemzi az 
oligopol-szektor uszályában mozgó (bedolgozó, bolygó- stb.) vállalatokat; 

- próbálkozás a piac spontán erőivel való megbirkózásra egyedi piacrahatási 
erő nélkül, s egyben elhárítva az oligopol erőközpontokhoz való egyoldalú 
(vagy kölcsönös) alkalmazkodás lehetőségét is: ez az outsider „magányos far
kasok" helyzete; 

- végül: megpróbálni élve maradni a spontán hatásokra való, védekező és kike
rülő reakciók sikereire támaszkodva: az 1.28/d. ábrában ez a vegetáló szektor 
jellemző alkalmazkodási formája. 

Mind az öt kategóriának prognosztizálnia kell a piacon lezajló fő folyamatokat -
csak másképpen. 

Az elsőkét kategória nemcsak elszenvedi az árváltozásokat, s ezek nyomán a cse
rearányok mozgását (ami végül is meg fogja határozni az élethaszon nagyságát min
den egyes akciónál, de az egész szervezet sikerességét is a portfolió eredő rentabilitá
sán keresztül!), hanem alakítja is. Prognosztikája tehát iteráló: egyfelől figyeli, 
extrapolálja, értékeli az ármozgásokat, úgy, mintha azok számára befolyásolhatatla-
nok lennének („Objektív-kör"), aztán megkeresi a lehetőségeket (saját K-i-F, techno
lógia, portfolió-módosítás, netán dömping!) az árakra való egyedi hatásnak („Én
kor"), ezt egyezteti, kitárgyalja azokkal a partnerekkel, akiket rá tud venni a szövet
ségre („Ok-kör") akár a vállalati környezetében, akár a hatóságoknál, majd végiggon
dolja, ez utóbbi két akciósorozat (az ,3n" és az „Ők") mennyiben képes módosítani -
nyilván: kedvezőbbé tenni - a cserearányokat a klasszikus értelemben vett piacon 
(„Objektív-kör"). Addig variálja a három szférában az előrejelzéseket, amíg számára 
elfogadható tendenciák nem válnak előreláthatókká az „ Objektív-szférában ", azaz a 
piacon. Ha ehhez nem kellenek neki szövetségesek, akkor domináns vállalatként fog 
funkcionálni, ha kellenek, akkor ko-dominánsként. Ez utóbbi nagyobb kompro-
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misszumkészséget követel tőle, a prognosztikában pedig rákényszeríti, hogy játssza 
végig lehetséges partnerei érdekaltematíváit csakúgy, mint a sajátjait. 

Az „uszály"-vállalkozás könnyebb helyzetben van: ő a piaci feltételrendszert 
csaknem készen kapja domináns vállalati körétől. Neki más dimenziókban kell meg
vívnia harcait: 

- az inputok olcsóságáért, ami létfontosságú számára, mivel az output árait az 
őket dolgoztató vállalat „satuban tartja"; 

- a saját minőségi kapacitásáért azon a rentabilitási tartományon belül, amely 
számára kialakul mint „elvárt haszon" - ha ti. itt nem áll helyt, kiesik az 
„uszály"-szektorból az outsiderségbe {minőség alatt az általa nyújtott teljes 
output színvonalát értem, tehát a kifogástalan terméken túl a kooperációs fe
gyelmet, a foglalkoztató partner műszaki fejlődésével való lépéstartás képessé
gét és így tovább). 

A bolygóvállalati szektor tehát az ellátópiac árait, valamint a doinináns szektor 
versenyeztetési feltételeit részletesebben prognosztizálja, mint - mondjuk - a nem
zetközi piac átfogó tendenciáit. 

Az utolsó két kategóriának - ha van rá energiája - az „Objektív-kör" tendenciájá
ra kell figyelmet összpontosítania: nemcsak az árakra, hanem mindenekelőtt a piaci 
pozíciókért folyó harc fordulataira és esélyeire. Vagyis, a konjunktúra előre becsülhe
tő hullámzásával egyidejűleg meg kell próbálniuk az oligopol szektor mozgását be
mérni: hol lehet vagy olcsósággal, vagy fürgeséggel, vagy valami innovációval piaci 
résbe behatolni, milyen áron, meddig lehet azt megtartani, milyen „menekülési út" 
kínálkozik az előbb-utóbb szükségszerűen bekövetkező kiszorulás után. 

Ez mindenekelőtt annak a kategóriának a prognózis-programja, amelyiket fen
tebb „magányos farkasnak" neveztem. A „vegetálok" - a termelési tényezők árán túl 
- vigyázó szemüket elsősorban az adózásra vetik (amelynek teljesen ki vannak szol
gáltatva!), valamint az általuk befogadott, rendszerint szűk, átlátható, megismerhető 
piac mozgásaira. Sajátságos módon a rájuk vonatkozó szabályozók „objektívebb" té
nyezőknek látszanak a szemükben, mint sokszor a felvevő piac, amelynek zöme meg
határozott vevői körből áll, s amelyen a vállalkozó „tárgyalási eszközökkel" tud ha
tást elérni. 

Végül is azok az előrejelzések, amelyekből az életgörbe különböző pontjain kijö
vő akció-prognózisok összeállnak, a következők: 
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2.3. A vállalkozási folyamat előrebecslése 

A műszaki-gazdasági prognózis számba veszi a születő, domináns és elhaló 
irányzatokat a termék- és gyártmányfejlesztés, szállítás stb. területeken, számol a tő
kelekötés és költség küszöbértékekkel, valamint az árra való hatással, végül a terjedé
si sebességgel, az elavuló kultúra kiszorulási folyamatával. Végeredménye egy 4. áb
ra a prognózis vég-időpontjára vetítve. 

A humán prognózis „lefordítja" munkaerő-dimenzióra a műszaki prognózis vari
ánsait, végigvezeti a költségvonzatokat, valamint a vállalat humánpolitikájának szük
ségessé váló módosulásait. 

A cserearány-prognózis rövid távon input és output árváltozások alsó és felső 
sávjait becsüli meg, hosszú távon a változások irányát és vélhető sebességét becsüli 
meg, tól-ig határok között. 

A konkurenciaprognózis számot vet a piacon részt vevő (ható rádiuszon belül 
működő) versenytársakkal, s a saját piaci részesedés változási lehetőségeinek meg
becslésébe torkollik. 

A marketingprognózis a piaci marketingstílusok, eszközök és költségek végig
gondolása a várható piaci változások alapján: kimenetele egy ÉN-típusú előrebecslés 
a vállalkozás piaci mozgásának változási lehetőségeire vonatkozóan. 

Az üzleti stílus prognózisa a 2.d. ábra oszlopirányú kategóriái közötti választás, 
illetve strukturálás lehetséges módozatait, valamint a vállalkozás belső levezénylésé
nek szervezési és institucionális lehetőségeit vetíti előre. 

Afinanszírozási prognózis egyfelől előrejelzi a saját forrás gyarapodásának lehe
tőségeit, a vállalat (portfolió, egyes akciók) kiegészítőtőke-vonzási potenciáljának le
hetséges variánsait, valamint az akciók végbemenetelének kritikus cash-flow pontjait. 

Az eddig felsorolt jövőképet ajánlatos a menedzsment adataira, tapasztalataira, 
szakma- és terepismeretére alapozva elkészíteni: külső szakértőket vagy intézménye
ket inkább csak metodikai és/vagy adatfeldolgozási célokra tanácsos igénybe venni. 
Az elkészült prognózisokat mindenekelőtt belső szakértői körben kell több menetben 
megvitatni, gazdagítani, majd ezt követően egy külső szakértői körben is „megmártani". 

A fenti listán utolsó négyként említett prognózis-csomag makrogazdasági háttér
ként szolgál. Ezeket szakosodott intézményektől kell megrendelni, majd belső körben 
alaposan átgondolni, megvitatni és a tanulságokat a vállalkozási akcióprogramokban 
levonni. 

A prognosztizálás összefoglaló eredménye már csak félig nevezhető prognózis
nak: egyben a vállalkozási program első, koncepcionális körvonalát is jelenti: a fen
tebb körvonalazott első prognózis forgatókönyveit, külön-külön az egyes akciókét, 
illetve ezek eredőjeként a portfolióét. 

A második-harmadik-negyedik prognózisok esetében nincs szükség az egész 
munka megismétlésére - az egyes előrejelzések áttekintésére, kontrolljára és korrek
ciójára azonban szükség van: ezek alkotják az előrejelzések „konyhakész elemeit". 

177 



2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

2.3.8. A vállalkozási előrejelzések megbízhatósága 

Az alapösszefüggés: A vállalkozó cselekvési szabadsága, plusz újítási kényszere az 
időhorizont függvényében nő, az események, tendenciák előrelátásának esélye pedig 
csökken. A szabadságfok lineáris növekedését a tapasztalatok szerint a látástávolság 
élességének exponenciális csökkenése kíséri. Az exponencialitás fokát egyfelől nprog-
nózis tárgyának természete befolyásolja, másfelől a társadalmi közeg milyensége. 

Ha az ultrarövid távot hónappal, a rövid távot maximálisan egy évvel, a középtávot 3-5 
évvel, a hosszú távot pedig mintegy 8-10 évvel jellemezzük, akkor a rövid táv piaci ese
ményeinek beláthatósága az ultrarövid távon több mint 12-szer nagyobb; a piaci tendenci-
flÁ: középtávon jóval kevesebb, mint 1/3-1/4-szer halványabban jelezhetőkelőre, a^wzí̂ í-
ságpolitikai előrejelzés hosszú távon több mint 2-4-szer bizonytalanabb, mint 
középtávon. 

Másfelől a gépek unit va/ue-értékének (egy tonna gépipari tennék $-értékének) 
hosszú távú előrebecslése jóval nagyobb biztonsággal végezhetőéi, mint- mondjuk-an
nak az előrelátása, hogy a finomlemez ára hogyan fog viszonyulni a mosógép vagy az au
tókarosszéria árához, a kukorica tennéshozamánakelőrebecslése biztosabb, mint a kuko-
ricaár/élős ertésár arányé. 

csaknem 
biztos 

nagy 

mérsékelt 

bekövetkezési 
^sély 

cselekvési 
szabadságfok 

bizonytalan 

teljes sza
badság 

UR R K 
2.9. ábra 

A prognózis-paradoxon 

teljes meg
kötöttség 
•̂táv 

178 



2.3. A vállalkozási folyamat előrebecslése 

A prognózis-paradoxon általános törvény, az egyes, adott szakterületen készülő, 
adott témájú prognózisok esetében azonban ez az összefüggés a legkülönbözőbb 
élességgel érvényesülhet. Nincs általános recept arra vonatkozóan, hogy egy előrejel
zésnek mennyire lehet hitelt adni, s mennyire éljünk az esetlegesség gyanúperével. 
Mindenesetre 

- a rövid távú és a naturális folyamatokra vonatkozó előrejelzések esetében ~ bi
zonyos fenntartásokkal - eíemé«_yeA: előrejelzése is lehetséges (pl. a kukorica tennés-
hozaina 10 év alatt nagyjából 100 q/ha körül lesz; a hengerelt lemez és a mosógép ár
fekvése jövő ilyenkorra 0,98/1,01 = 0,97 lesz, vagyis input-output csereviszonyoin 
mintegy 3%-kal javulni fog - ha Allah is úgy akarja); 

- minél hosszabb távon becsülök előre, s minél jobban közelít a becslésem eiz „Ob
jektív-kör" összefüggéseihez (magyarán a piac ösztönös folyamataihoz), annál in
kább csak tendenciák kitapogatására vállalkozhatok. A stratégiai tartományban a pia
ci prognózisok már csak rt//er«aíí'v/e«í/e«cirtA:^ertí használhatók. (Pl. Középtávon: a 
piacképes gépkocsik fajlagos üzemanyag-fogyasztásainiudenképpen csökkenni fog, 
várhatóan 5-15% között; de: a hengerelt áruk és a kész gépkocsik közötti cserearány 
nagy valószínűséggel javul a gépkocsigyártás javára, ha nem jön közbe valami. 
Hosszú távon: a fejlesztés iránya minden valószínűség szerint áttolódik az üzem
anyag-fogyasztás területéről a biztonsági berendezések területére; de: ha az energia
ár-színvonal emelkedik, a kohászati árak ezt kénytelenek követni, s a készautók árá
ban a költségnövekedés egészét nem biztos, hogy érvényesíteni lehet. Ezzel szemben, 
ha az energiaárak nem növekednek a többiekhez képest úgy a kohászat nem képes ér
vényesíteni áremelést, viszont relatíve olcsóbbodik az autóhasználat, élénk lesz a ke
reslet, s ez kedvező pozíció az autóipar számára az áremeléshez. 

Vagyis a prognózis-paradoxon nem devalválja a piaci prognózisokat a naturáli
sokkal és a hosszú távúakat a rövid távúakkal szemben, hanem meghatározza, hogy 
mely prognózisok milyen célokra használhatók (ahogyan a komondor sem alacso
nyabb rendű lény egy uszkárral szemben, csak éppen nem cirkuszi kutyának való). 

2.3.9. A vállalkozástervezési műhelymunka prognosztikai vonatkozásai 

Az előrebecslés célja az akció (portfolió, üzletpolitika) végbemenetelét befolyásoló 
tendenciák kitapogatása, illetve a közbejövő fontosabb (kedvező és kedvezőtlen)/or-
dulatok esélyeinek, valamint várható hatásainak végiglatolgatása. Hangsúlyozom: 
nem, jóslás", hanem támpont az akciók megtervezéséhez. 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

A prognózis minősége (adott korlátok közötti megbízhatósága) a következőkön 
múlik: 

- a múltra vonatkozó adatok, tapasztalatokreríáe\kezésxe állásától, megbízható
ságától, rendszerezettségétől és feldolgozásától; 

- a számszerűsíthető összefüggések és tendenciák jövőre való kivetítési metodi
kájának kidolgozottságától, a különböző metodikai megoldások közötti vá
lasztás idomulásától a megoldandó feladathoz; 

- a prognózist alkotók szakmai (az adott akció műszaki, szervezési, piaci stb. vo
natkozásaiban való) jártasságának mértékétől; 

- a különböző forgatókönyvek közötti esélylatolgatáshoz szükséges intuíció fej -
lettségétől; 

- a prognózist készítő szakembereket érő pressziók (elvárások, ráhatások) erős
ségétől, jellegétől; 

- végül: a leglelkiismeretesebben és legtehetségesebben kiformált prognózis is 
összedőlhet akkor, ha az előrejelzett folyamatot valami „katasztrófaszerű" 
(nem várt, nem is várható) esemény töri félbe. 

Bizonytalan információbázison csak bizonytalan előrejelzés készíthető. A primi
tív metodika az adat-előrevetítés értékét csaknem nullává redukálhatja. Ahhoz, hogy 
a jövőbeni lehetséges kölcsönhatásokat reálisan fel tudjuk mérni, igen jól kell ismerni 
a szakma műszaki vonatkozásait, magát a vállalatot, az akció tárgyát képező árucso
port piacának sajátosságait, a konkurenseket, a szabályozás természetrajzát. Vagyis a 
prognosztika (á) csapatmunka; (b) nagy élettapasztalattal rendelkező szakemberek 
csapatmunkája. Továbbá: semmiféle múltbeli - mérhető vagy dokumentálható, logi
kailag bizonyítható - tendencia nem vetíthető ki mechanikusan a jövőre: ezért a prog-
nosztáknak fejlett intuícióval kell rendelkezniük („tudniuk kell, melyik csírácskából 
várható tölgyfa, melyikből pitypang"). Az intuíció is tudás, tapasztalat, annak egy, az 
emberi tudat mélyén végbemenő, reflexszerű szintézisének eredménye! Végül: a me
nedzsmentnek nem szabad „súgni", mert akkor nem az emberileg lehetséges pontos
ságú és objektivitású jövőképet fogja kapni, hanem visszalátja saját vágyait vagy szo
rongásait. 

A vizsgált folyamatok jövőbeni alakulásakor csaknem minden esetben több alter
natív lehetőség merül fel. Ezek közül - rövid és középtávon számításokkal, hosszabb 
távon a , józan észre" támaszkodó megfontolások alapján - ki kell szűrni az extremi-
tásokat. Ez banalitásnak hangzik, ám vigyázzunk vele, mert a felületes, vagy fantázia 
nélküli munka ebben a fázisban követi el a legtragikusabb tévedést: a szokatlan, sem
miféle trendbe be nem illő jelenségek között rejtőznek ui. azok az apró, figyelmeztető 
jelek, amelyekből az eljövendő idők „katasztrófái" szoktak kinőni. Az extremitásokat 
tehát nem szabad „partvissal kisöpörni", hanem alaposan át kell értékelni azokat. Eb-
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2.3. A vállalkozási folyamat előrebecslése 

ben a munkafázisban van a legnagyobb szerepe az említett intuíciónak. A „katasztró
facsíra-gyanús" extremitások „dobozolását" követően a nem extrém fejlődési tenden
ciák irányának, mértékének „becserkészése" következik: vagyis végig kell töpren- gé
ni, milyen jellegű iránymódosulást szenvedhet el - legalábbis az akció kezdeti fázisában 
- az elmúlt vállalkozásoknál tapasztalt irányzat (piac, árak, konkurencia stb.). Gyorsul-e 
az események üteme vagy lassul, lineárisan alakul-e, vagy ettől eltérő módon, 

h 

becslések 

tény
adatok 

ro a katasztrófa 
CN mértéke? 

JELEN a katasztrófa 
időpontja? 

2.10. ábra 
A prognózis dilemmái 

A 2.10. ábrán a múltban tapasztalható alaptendeiiciaaz „a"-függvény: egyszerű
ség kedvéért lineáris és iránytaiigense = 1. Ezt a tények (statisztikai adatok, vezetői 
tapasztalat, szakirodalom stb.) igazolják. Az első kérdés, amire a prognózisnak vala
miféle választ kell adnia, hogy a következő fázisban - vagyis a jövőben, ahol már 
nem lehet tényeket faggatni: „saccolni" kell! - marad-e az „a" tendencia, vagy lineá
risan gyorsul (í>), vagy exponenciális alakot vesz fel (c). Ha igen, mekkora lesz az 
exponencialitás mértéke - vagy kezdetben vágtat, majd aszimptotikusan „leszelídül" 
(í/), netán egyszerűen lagymatagabbá válik (e)? Hangsúlyozom: itt nem csak egysze
rű növekedési problémáról lehet szó: a fentebb felsorolt összes prognózisnál felvet
hető valamilyen formában a függvényalak-változás kérdése. 

Az ábra - megint csak az egyszerűség kedvéért - az „a"-tendencia továbbélése 
mellett köt ki. Nem akartam bonyolítani vele az ábrázolást, de felhívom a figyelmet 
arra, hogy a tendenciát jelképező görbék az időtáv függvényében mind bizonytala
nabbakká válnak (valójában halványítanom kellett volna a fekete vonalakat, a sötét
szürkétől az alig látható világosszürkéig!) -- ez a prognózis-paradoxonból adódik. 
Egy bizonyos - senki által pontosan előre meg nem jósolható (legfeljebb „macska az 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

esőt" alapon sejthetői) - időpontban lehetséges, hogy „katasztrófa" jön közbe. Kérdés (a 
„mikor"-oii túl), hogy mekkora lesz ez, s hogy a bennünket érdeklő folyamatot (akciót) 
milyen irányban befolyásolja: kisvártatva fellép a Jánossy-effektus (m), vagyis az akció 
„megrázza magát" és gyorsított ütemben nekikezd az eredeti trendvonal felvételének; 
avagy megtörténik a talpraállás, de a veszteséget nem tudja behozni: az eredeti cél alacso
nyabb szinten érhető csak el (/); netán az akció „halálos sebet" kap; azonnal átmegy egy 
degradációs szakaszba («)? 

A műhelymunka első lépése a bekövetkezési valószínűségi sorrendek becslése: 
először a „katasztrófa nélküli" lefolyást feltételezve, majd egy esetleges törés utáni 
továbbélés esetén [(1): abcde vagy más sorrend?; (2) Imn vagy más sorrend?]. A má
sodik lépés a katasztrófamentes végbemenetel legvalószínűbb trendjei függvényalak
jának (h') megbecslése (meredekség), vagyis az, hogy ha pl. gyorsulás várható, akkor 
milyen kitevő mentén fog a gyorsulás végbemenni. A fentebb kifejtettek alapján sejt
hető, hogy ilyen precizitással valóban csak az akciók induló szakaszaira vonatkozóan 
gondolkozhatunk: lényegében apre- és perinatális, valamint a befutási időszakra. A 
második prognosztikai ponton - valamivel egyszerűbb formában - a munkát meg kell 
ismételni az életgörbe hátralévő részére vonatkozóan. A harmadik lépésben a prog
nosztikai műhely előszedi a félretett „extremitási borítékot" - az akció(k) végbeme
netelét súlyosan befolyásoló .Jcözbejövő" események, tendenciák újbóli megvizsgá
lása szempontjából. Ezeket mintegy „rá kell helyezni" a 7. ábrán illusztrált dilemmák 
segítségével felírt vállalkozási életgörbe-variánsok különböző pontjaira, s logikailag 
- ha lehet: matematikailag - végiggondolni, milyen hatást válthatnak ott ki. Persze 
nem „cash flow"-folyamatokat fogunk kapni, hanem jelzéseket: „meg se kottyan"; „a 
vállalat folyó tevékenységekor keletkező likvid forrás elegendő a kivédésre"; „a 
rendbetétel megrázná a vállalat likviditását, ezért i és j akciókat »fel kell áldozni«"; 
„életveszélyes helyzetbe hozza az egész portfoliót, ha a katasztrófa erőssége eléri a z-
fokot" stb. Az első és második lépés nyomán kialakul egyfelől a 1.28/c ábrnprioritás
sorrendje, másfelől a fentebbi 2.6. ábrán látható „paplan". A harmadik lépés ezen a 
„paplanon" megjelöli a szeizmikus pontokat, s azok veszélyességi fokát, és végered
ményben támpontot ad arra vonatkozóan, hogy maga az egész összetett vállalkozás 
mennyiben van méretezve (tőkeerőben, szakértelem tekintetében, piaci pozícióját te
kintve) a lehetséges katasztrófák elviselésére. 

2.3.10. Taktika és stratégia: előrejelzési lehetőségek és szükségletek 

A stratégia vagy egy nagyobb lélegzetű vállalkozás (akció) véghezvitelének koncep
ciója, vagy egy olyan technológiai-szervezeti-intellektuális együttes (üzem, osztály, 
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team) hosszú távú működési-fejlődési koncepciója, amely képes sorba, vagy párhu
zamosan kapcsolt vállalkozások véghezvitelére. 

Stratégia pl. egy konzervgyár azon vállalkozása, miszerint borsókonzervjeivel be
tör az európai piacra: ennek érdekében egy 50 kin-es sugarú körben „just in tiine"-
jellegű kooperációt szervez meg a tennelőkkel, megegyezik a konkurencia egyik fe
lével, hogy kiszorítsák a másik felét a piacról, beruház, marketing-stratégiát alakít ki 
stb. Ez csak közvetve érinti - mondjuk - a lekvár ágazatedt, de még a zöldbabkon
zervgyártásét is („elszenvedik" a zöldborsóakciót!), de a bedolgozói kör mezőgazda
sági üzemeinek búza- vagy pulykahústennelő részlegeit is. A stratégia a zöldborsóra 
vanfelfűzve. 

Ugyancsak stratégia pl. egy gyógyszergyár technológiai átállása biotechnikai elv
re: ez egy szellemi és szervezeti bázisra van felfűzve, amelyből számos, párhuzamos 
és sorba kapcsolt akció ágazhat ki: mondjuk, egyik irányban az összes termék minő
ségi megbízhatóságának növekedése nyomán egy nagy piacfoglaJási akció; a másik 
vonalon egy sor kutatási eredmény párhuzamos bevezetésének lehetősége, vagyis 
tennékakciók, a harmadik irányban pedig egy K-f-F-irányváltozás, amely lerövidíthe
ti a kutatások átfutási idejét, így hat az életgörbékre. 

A taktika a stratégiák megvalósításának gyakorlati szakaszolása, egyben a racio
nális gazdálkodás feltételeinek biztosítása a folyton ingadozó konjunkturális körül
mények között, s végül a stratégia folyamatos kontrollja és korrekciója. Vagyis nem 
idegen elem a stratégiához képest, hanem a menedzsment tevékenységének másik di
menziója. 

A stratégiai előrejelzések tendenciákat -folyamatirányokat és ütközészónákat -
határolnak be. A taktikai előrejelzések már mértékeket - az igen rövid időre behatá
roltak olykor még eseményeket - is. Más keresztmetszetben: a stratégiai előrejelzé
sek fő mondanivalójában a nagyobb lélegzetű műszaki-gazdasági folyamatok alaku
lása játszik szerepet - az igen széles körű akciók esetében a politikaiak is -, míg a 
taktikai prognózisok érdeklődésének középpontjában a kereslet, kínálat, verseny és 
szabályozás áll. Mindkettő középpontjában az „Objektív-kör" összefüggései és fo
lyamatai állnak: ezek a ,fiiggetlen változók" az „Ők" és az „Én" körökhöz képest. Ám 
ennek az „Objektív-körnek" más-más oldala tolakszik előtérbe a hosszú távú és a rö
vid távú előrejelzések esetében. A stratégiai prognózisok figyelme a gazdaság „mély
vízi" áramlataira koncentrálódik: erőviszonyok változásaira, tartósnak ígérkező 
irányváltozásokra a kínálat és a kereslet szerkezetében és alapvető cserearányaiban, 
gazdaságpolitikai stílusváltozásokra stb. A mértékekre, ütemekre csak bizonytalan 
jelzéseket tud adni, történéseket pedig meg sem próbál megjósolni (az eddigi összes 
kísérlet arra vonatkozóan, hogy bizonyos előrebecslési görbék metszőpontjain ese
mények bekövetkezését előrevetítsük, csúfos kudarcba fulladt: olyannyira, hogy kér
désessé tette magát a tendenciát, amelyet egyébként a prognózis helyesen érzékelt!). 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

A taktikai prognózisok ezzel szemben a mértékekre figyelnek: a költségek és árak vi
szonyára és annak változásaira, a hullámok periodicitására és hevességére (frekven
cia és amplitúdó). Ebből következtetnek mindenekelőtt az „Ők"-körben bekövetkező 
változásokra: szabályozókra, a konkurencia viselkedésére és pozícióváltozásra, a vá
sárlási-pénzköltési tendenciák hullámzásaira és így tovább. E várható tendenciák 
alapján kell a menedzsmentnek számolnia a saját lehetőségeivel, amelynek forgató
könyveit megint csak részben a stratégiai prognosztika szembesíti a várható tendenci
ákkal, részben pedig a taktikai prognózisba folynak be, választ remélvén mindkét 
esetben arra, hogy „mi lesz akkor, ha így és így; illetve, ha úgy és úgy cselekszem?" 
Olyan ez, mint az a gondolati folyamat, amely egy sakkozó fejében végbemegy: kez
detben kidolgozza, hogy mWyen játékstílust fog az adott ellenféllel szemben követni, 
aztán az ellenfél minden lépése után végigjátssza magában, hogyan reagál majd a 
másik akkor, ha ő így vagy úgy lép. 

Az első - „tervező" - prognózis jellegét tekintve lényegében stratégiai. Egyetlen 
- létfontosságú - taktikai elem van benne: ti. a megindulás lehetőségeinek, irányának, 
teendőinek előrevetítése. Mint einlítettem, ezt a taktikai elemet nehéz már elkülöníte
ni a vállalkozási programtól. Ezzel szemben a második-harmadik-negyedik előre-
becslési munka, noha markáns taktikai vonásokat tartalmaz („hogyan lendítsem át az 
akciót az adott fordulóponton?"), alapjellegét tekintve mégsem taktikai, hanem stra
tégiai-korrekciós. Ezeken a pontokon azt kell alapjában véve megnézni, hogy van-e 
lényegbeli eltérés a vállalkozás alakulásának előre elképzelt és tényleges menete kö
zött: „bejöttek"-e azok a remények és félelmek, amelyekre az első prognózis épült, s 
ha nem, melyek azok az új, figyelembe veendő tendenciák, helyzetek, amelyeknek a 
vállalkozás vezérlésébe való beépítése nélkül csökött siker vagy netán kudarc várható? 

Képzeljünk el egy oiajkéiniai fejlesztési projektet a '60-as évek végén, amelynek az 
akkor előrelátható tényező alapján megbecsülték jó 15-20 évre előre az életgörbéjét, mű
szaki, cserearány-, élet-profit, ellátási és elhelyezési biztonság stb. szempontokból egy
aránt. A tervezési-beruházási-beüzemelési szakasz éppen hogy csak a vállalkozó háta 
mögött van, amikor 1973 őszén beüt az olajárrobbanás: világos, hogy ebben az esetben 
nem egyszerűen taktikai prognózisra van szükség („egy hónap alatt 100 vagy 110%-kal 
nő-e az input-ár az output-árhoz képest, hogyan reagál az Esso, meglazul-e a jövő heti ér
tekezleten az OPEC egysége stb."), hanem átértékelendő az egész koncepció: pl. az, hogy 
vásárolt olajat dolgozzon-e fel az üzem, mint ahogyan tervezve volt, vagy rendezkedjék-e 
be az OPEC-olaj bérfeldolgozására addig, amíg a tennelő országok ki nem építik 
feldolgozókapacitásaikat? 

A vállalkozási életgörbe döntő pontjain eszközlendő előrejelzések tehát stratégi
ai jellegűek. A taktikai prognózis a jelentősebb taktikai lépések előtt, folyamatosan 
történik. Ez a lépés lehet közönséges lavírozás a konjunktúra vagy a konkurencia ket
tős nyomása alatt: kedvező helyzetek kiaknázása, készülődő vagy már elszenvedett 
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csapások következményeinek minimalizálása stb., de lehet a vállalkozási életgörbe 
következő, rövidebb szakaszának előre-végigjátszása is. 

2.3.11. Vállalkozástípusok pro gnózis szükségletei 

Az eddigiekben nem tettünk megkülönböztetést vállalkozási típusok között (nem fe
szegettük, cipőfűzőt készül-e valaki árulni a Blaha Lujza téren, vagy meg akarja hódí
tani az amerikai piacot az általa gyártott, szódavízzel hajtott autóval!). Valójában a 
vállalkozások jellege között igen nagy különbségek vannak', s ezek nem is egy di
menzióban fektethetők fel. 

Első dimenzió: a döntési központ jellege 
a) homogén döntési központú, vagyis vagy a tulajdonos vagy az ő megbízásából 

egy szakmai hierarchia (menedzsment) hozza a döntést, szervezi a végrehajtást 
és érdekelt az eredményben; 

h) „érzéstelenített" döntési központú, ahol a tulajdonos és a menedzsment között 
nincs szervi érdekegység: vagy a menedzsment ,4iatástalanítja" a tulajdonosi 
érdeket, vagy fordítva: a tulajdonos megköti a menedzsment kezét; 

c) kollektív döntési központú, azaz a vállalkozás létrejötte és végbemenetele kon
szenzust követel a társtulajdonosok között (betéti társaság, kft., szövetkezet); 

d) esetileg vagy permanensen integrált döntési központú (bedolgozó bolygóvál
lalat-rendszer, fővállalkozás, anya-leányvállalat, TNC stb.), ahol a vállalkozás 
feletti döntések hierarchikusan megosztódnak; 

e) mindezeket motiválhatja a hatalmi ráhatás, amely történhet piaci-konform, 
vagy piacon kívüli eszközökkel, közületi tőkerészvétellel vagy anélkül. 

A prognózis szükséglet mindenekelőtt az „Ők"-szférára vonatkozó előrebecslé
sekjelentőségében különbözik. 

Második dimenzió: a vállalkozás szervezettsége 
a) vállalati kereteken kívüli vállalkozás (alkalmi, vagy cégformát nem öltő rend

szeres befektetés-kockáztatás-gyümölcsöztetés); 
b) jogi személyiséggel megalapozott (cég keretekben folyó) vállalkozás, amely 

lehet 
ba) egy üzletág, vagy egy piaci jelenlét megkezdése; 

I 
Igencsak vulgáris leegyszerűsítés ezeket a különbségeket „kisvállalkozás-nagyvállalkozás", vagy 
„igazi" (azaz niagán) és „ál" (azaz: valamilyen köztulajdon hátterű) vállalkozás ellentétpárokra 
priniitivizálni! 
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bb) egy lejutott akció megújítása nagyjából azonos szakterületen belül; 
(„folytatás") 

be) egy lefutott akció megújítása jelentős profitváltozással („ színeváltozás ") 
bd) egy működő portfolió szűkítése vagy bővítése rokon szakterületi akciók

kal (profilgazdagítás) 
be) egy működő portfolió gazdagítása profilidegen akciókkal (diverzifikálás). 

A prognózisszükséglet az első esetben csaknem teljes, ám a megvalósítás csak
nem teljesen a vállalkozó „szimatának" élességén múlik: egyéb, szervezett, rendszer
be állított lehetőség gyakorlatilag nincs. 

A vállalati keretekben folyó vállalkozások szükséglete függ (a) a megcélzott te
rület ismertségének fokától; (b) a kockázat nagyságától; (c) a vállalkozási életgörbe 
hosszától. Minél kevesebb összegyűjtött tapasztalat áll rendelkezésre (új profil, új pi
ac, erősen megváltozott körülmények stb.), minél kisebb az előre látható siker-esély, 
minél nagyobb az akcióban lekötött tőke, annál alaposabb, részletesebb, kiterjedtebb 
stratégiai prognózisra, illetve kontroli-prognosztikára, valamint a taktikai lépések 
előre végigjátszására van szükség. Ilyenek az induló vállalkozási tevékenység (ba), a 
„színeváltozás" (be), valamint a diverzifikálás (be), de létrejöhet olyan piaci helyzet is, 
amikor a ,folytatás" is igen körültekintő prognózis-sorozatot követel, különösen az 
életgörbe kezdeti és előrehaladott szakaszain (a „befutás" előtt és az „érettség" után). 

Harmadik dimenzió: a vállalkozás motivációja 
a) egzisztencia-fenntartó jelleg: a cél mindenekelőtt a vállalkozó megélhetésének 

biztosítása (kényszervállalkozások munkanélküliség idején, törpeüzemek 
iparban, mezőgazdaságban, szolgáltató és kereskedő szektorban: itt az „elvárt 
haszonszint" az a bevétel, amely biztosítja az egyszerű reprodukciót, plusz a 
vállalkozó kockázati koefficienssel kiegészített „munkabérét"; 

b) profitelv-vezérelt jelleg: ahol az egzisztencia-fenntartás jelentősége (mint dön
tési motiváció) másodrendűvé degradálódik („természetes, hogy megvan"), az 
előtérbe a bővített újratermelés lép; vagyis az elvárt haszonszint mint érdekelt
ségi küszöb: 
ba) terjeszkedő jellegű: vagyis a vállalkozás centrumában a növekedés és pia

ci részesedésnövekedés áll: 
bb) szerkezetfejlesztő: vagyis a megcélzott profitnövekedés jelentős hányada 

a ,Jcvázi komparatív előnyből" van előirányozva; 
be) piacváltó: ahol a fejlesztés, beruházások stb. a kedvezőbb cserearányok

nak van alárendelve (olcsóbb vásárlás, drágább eladás); 
bd) intenzifikáló, vagyis haszontöbblet-jellemző hányadát a hozzáadott érték 

növelésével és a versenypozíció javításával igyekszik előteremteni (ter
mékváltás, K-i-F, racionalizálás stb.); 
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c) nem haszonelvvezérelt („nonprofit") vállalkozás, amely a megmozgatott té
nyezők racionális alkalmazásával a megcélzott szükséglet minél teljesebb ki
elégítését igyekszik elérni. 

Az első csoport nagymértékben egybeesik a második szempont első kategóriájá
val (cégkereten kívüli), kivéve a szegény agrárvidékeken alakított szövetkezetekével, 
amelyek vállalati formában ugyan, de puszta egzisztenciabiztosítás céljából működ
nek: prognosztikai szükségleteik és lehetőségeik szempontjából is ugyanaz mondha
tó el róluk. 

A b)-ve\ és cj-vel jelölt kategória teljes prognózisigényű, de a vállalkozás alapjel
lege szerint más és más prognóziscsomagot kell kidolgozniuk. Persze, csak azután, 
hogy a szakma, a piac és a gazdaságpolitika által adott feltételek alapján a vállalkozá
sok egész futamidejére vonatkozó előrejelzés alapján kiválasztották az elérendő cél 
legracionálisabb megközelítésére leginkább alkalmas vállalkozási karaktert. Vagyis 
ez a dimenzió képlépcsős „első" prognózist követel: először azt kell kipuhatolni, 
hogy „b"-e vagy „c", illetve, ha „b", akkor választani kell a „ba - bd" lehetőségi sor
ból; amikor ez megtörtént, akkor célszerű specifikálni a leginkább testhezálló prog
nosztikai csomagot. Ha - mondjuk - a menedzsment kiköt a nagyjából változatlan 
termék- és technológiaszintű piaci expanzió mellett, azaz megsokszorozza meglévő 
kapacitásait és kiszorítja a meglévő piacokról versenytársait, akkor a műszaki prog
nózisokból csak annyi kell, hogy emberi számítások szerint biztos lehessen abban, 
hogy valami „bombaúj" termék vagy technológia nem dönti romba a számításait, míg 
be nem söpri a kívánt élethasznot és vissza nem varázsolja likvid pénzformába az ak
cióban lekötött tőkéjét. Viszont a konkurenciaviszonyokat és a term of trade-kilátáso-
kat árgus szemekkel kell figyelnie, előrevetítenie és taktikai prognózisokkal újra meg 
újra letapogatnia. Egy nonprofit vállalkozásnak viszont az input árakat és az állami 
szubvencionáló képességeket kell ugyanolyan részletességgel előre látnia, akár a 
népmozgalmi, életszínvonal stb. Extrapolációkat. 

Negyedik dimenzió: a kockázat nagysága 
a) siker esetén nő az expanzió lehetősége, kudarc esetén legfeljebb a dinamikus 

szinttartás lehetősége marad meg; 
b) siker esetén elvárt élethaszon-szint biztosítható, kudarc esetén az élethaszon 

valamivel még mindig magasabb a betéti kamatnál; 
c) siker esetén az élethaszon semmiképpen nem éri el az elvárt haszonszintet, de a 

tőke nem csorbul (a vállalkozás eltartja a vállalkozót és alkalmazottait!); 
d) megvan a veszélye annak, hogy a vállalkozás lefutásának végére a tőke reálér

téke csökkenni fog. 
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Amennyiben a gondos „első prognózis" munkálatainak során elég nagy valószí
nűséggel horizont fölé emelkedik az a)-esetnél kedvezőtlenebb kimenetel lehetősége, 
akkor a rizikófaktorokra vonatkozóan többszörösen részletes átgondolás (illetve: rö
videbb távon - kifinomultabb számítások elvégzése) szükséges, s a taktikai előrejel
zéseket, valamint a második-negyedik korrekciós prognózisokat sűríteni, részletessé
güket növelni kell} 

2.3.12. Vállalkozási előrejelzések gazdaságpolitikai szinten 

Gazdag és erős nemzetgazdaságban a kormányzatnak nincs egyéb dolga, mint kedve
ző pénzügyi és jogalkotási közeget biztosítani a vállalati szinten burjánzó vállalkozá
sok számára. Az ilyen helyzetben lévő gazdaságpolitikák a makrogazdasági helyzet 
alakulásának előrebecslése keretében előrevetítik a vállalkozói kedv, indíttatás moti
vációit, alakulását, netán kitörési és lanyhulási területeinek legfontosabbjait. Ennyi 
elég is számukra ahhoz, hogy szükség esetén módosíthassák, áthangolhassák azokat a 
fiskális és/vagy monetáris szabályozókat, amelyek befolyásolással vannak a megta
karítások mértékére, felhasználására, a piacon való mozgás tendenciáira, az expanzió 
extenzivitására vagy intenzivitására és így tovább. 

A szegény és/vagy dinamizmusukat vesztett nemzetgazdaságok gazdaságpoliti
káinak némileg másképpen kell gondolkodniuk. Itt ui. az a helyzet, hogy a vállalati 
szférában nincs elég energia (anyagi-pénzügyi, illetve szellemi energia) ahhoz, hogy 
pusztán önerőre utalva meg tudjon lovagolni egy kedvező helyzetet - dkAr konjunktu
rális („taktikai") helyzetről legyen is szó, akár a fejlődés nagy áramai által kínált 
(„stratégiai") helyzetről! - , illetve el tudja viselni a kedvezőtlenné vált helyzet nyomá
sát maradandó károsodás nélkül. A gazdaságpolitikai szektor (konnányzat, állam, il
letve a vele összefonódott banki szféra) ebben az esetben mintegy „biztosítótársaság
ként" működik, amely a nemzeti szinten rendelkezésre álló termelésitényező- és 
devizatartalékokat ide-oda átrendezi, hogy megmentsen a tönkremenéstől nemzeti ér
téknek számító anyagi és szellemi kapacitásokat, illetve kihasználhatóvá tegyen az 
egész nemzetgazdaság számára jelentősnek ítélt vállalkozási lehetőségeket. (Legfő
képpen külgazdaságiakat, de nem feltéüenül csak ilyeneket: a '70-es években pl. ha
talmas nemzeti érdek fűződött volna az energiafelhasználás racionalizálását célzó 
vállalkozástömeghez, vagy a biomassza teljes körű hasznosításához, ami ugyancsak 
jó néhány ezer összehangolt vállalkozás rendszerét jelentette.) 

A vízügyi szakma ezt az állapotot „másod- és haniiadfokü árvízvédelmi készültségnek" 
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A gazdaságpolitikának ahhoz, hogy ilyen „serkentő" és „termelő" akciókat a 
mellcfogási lehetőség minimalizálása mellett meg tudjon tervezni, magának is ren
delkeznie kell a nemzeti és nemzetközi fejlődési tendenciákra vonatkozó előrejelzé
sekkel: lényegében ugyanazokkal, amelyeket a vállalkozási szférában is elkészíte
nek. Persze eltérő jelleggel és tartalommal: a kormányzat műszaki fejlődési prognó
zisában nem konkrét technológiai fejlődési lehetőségek szerepelnek, hanem - mond
juk - az egyes szakterületek (pl. iparágak) műszaki fejlődési dinamizmusában várha
tó eltérések; a piaci versenyre vonatkozó prognózis nem reked meg a kukoricaár és az 
élőscrtés-ár változásainak egybevetésénél, hanem az exportált agrártermékek ár-
trendjét összeveti az importált agrár-termelőeszközök (gépek, növényvédőszerck, li
cencek stb.) ártrendjével. 

Ha - mondjuk - a prognózisokból az látszik kibontakozni, hogy az agrárágazat a 
következő néhány évtizedben K+F-dinamikus területté válik, széniben a közúti jár
műi párral, amely a lömegtennelés olcsóbbítási igényét a Hannadik világba való kite
lepüléssel fogja megoldani, akkor újabb, immár belföldi prognózisokra is támasz
kodva, kialakíthat olyan koncepciót, miszerint erős állami rásegítéssel „fel kell 
pörgetni" az agrárkutatá.sokat, valamint az agrár know-how-val kereskedő, fővállal
kozó-exportőr szektort, bátorítani a hazai referenciaüzemek kialakulását stb., mivel 
nem lehetetlen, hogy az elkövetkező néhány évtizedben ez a terület a hazai gazdag
ság dinamizmusának egyik motorjává válik. Maga a kormányzat egy kaszát sem éle
sít ki, egy szem krumplit nem ültet el, de háháskodik az agrárszektor tőkével és infor
mációval való bőséges ellátása területén, hogy alkalmassá tegye a kínálkozó 
világgazdasági lehetőség megragadásáia. 

A gazdaságpolitika, a maga stratégiai munkálatai során tehát előrejelzést készít a 
hazai vállalkozások közegének változásáról, a hazai vállalkozók reagálási lehetősé
geinek alakulásáról, valamint a vállalkozások kívánatos erősödési irányairól (ez a 
nemzetgazdasági szerkezet változási tendenciáira vonatkozó előrejelzésnek csaknem 
szinonimája). Mindebből kibontakozik az állami rásegítés forrás- és módszertani 
szükséglete, aminek előteremtése újabb prognózisokat igényel. 

E prognózisrendszer megszülethet a kormányzati negyed valamely irodájában, 
összevetődhet a különböző kormányzati szervek hasonló, illetve kapcsolódó előrejel
zéseivel és politikai koncepcióival, s így válhat a gazdaságpolitika egyik alapvető 
műhelytentiékévé. Nagy a valószínűsége annak, hogy egy ilyen „elefántcsontto-

I 
A „rásegítés „ eszköztárának, főbb rendszereinek ismertetése nem e tananyag feladata. Arra azonban 
fel kell hívnom a figyelmet, hogy a koniiányzat ilyen jellegű tevékenysége nem mosható össze a gaz
dasági folyamatok feletti részletes gyámkodással. Példa: Ésszerűtlennek ítélhető egy apa magatartá
sa, aki attól tartván, hogy fia a folyóba fullad, folyvást a hátán viszi át a gyereket a túlsó partra - így 
aztán az felnőtt korára sem tanul meg úszni. E helytelen magatartásnak nem az a helyes antitézise, 
hogy az apa vállvonogatva nézi végig, amint a fia fuldoklik a folyóban, iiioiidváii: .púiért nem tud 
úszni, hulljon a férgese". 
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rony"-prognosztika még csak nem is lesz köszönő viszonyban a vállalkozási szféra 
előrelátásával. Egyfelől különbözik a két terület információs bázisa, másfelől az a lá
tószög is, ahonnan a prognosztika az információkat szemléli, megérti, feldolgozza és 
értékeli. 

Egy virágos rétet le lehet fényképezni helikopterről is és a fűben hasalva is. A távlati 
fényképen felfedezhetjük, hogy a rét alatt középkori kolostorromok rejtőznek, hogy mi
lyen növénytársulások jellemzők a déli és az északi lejtőkre stb. A közeli felvétel viszont 
azt mutatja meg, hogy hány porzója van egy harangvirágnak, s hogy kalászol-e már az an-
golperje. 

A kormányzat vállalkozási prognózisa akkor ad sztereo képet a várható vállalko
zási aktivitás erősségéről és szelektivitásáról, ha többszörös iteratív összevetésre ke
rül a vállalati szféra jövőképeivel.' Ezen iteratív összevetési folyamatnak nem az a 
célja, hogy bármelyikük a saját nézőpont vagy jövőkép Prokrusztész-ágyába gyömö
szölje a másikat, hanem a ÍO/ÓÍ jövőképalkotási lehetőségek gazdagítása a másikéval, 
a íű/ííí jövőkép kontrollja egy más dimenzióban látott jövőkép alapján. Ha ez sikerül, 
akkor a kormányzat nagy valószínűséggel választhatja ki a vállalkozásélénkítés és rá
segítés fő csapásirányait, a vállalati szféra pedig (a) egy sor - számára nem evidensen 
hozzáférhető - információkhoz jut az „Objektív-körben"; (b) előkészíti a sikeres 
egyezkedés talaját az „Ők"-körben, vagyis (c) növeli saját előrejelzéseinek megvaló
sulási esélyeit. Ami nagyon fontos, ha figyelembe vesszük a prognózis-paradoxon
ban rejlő veszélyeket. 

2.4. Stratégiai játéktér 

2.4.1. A játéktér fogalma 

A vállalati önismeret és az előrejelzések gondos összevetéséből körülhatárolhatók a 
vállalat mozgási, fejlődési, térnyerési és - részben - lavírozási lehetőségei, azaz 
játéktere. Ez választ ad arra, hogy átlagos (megszokott) vezetési körülmények között 

Ez az „aranyszabály" nemcsak a prognózisokra érvényes, hanem az egész gazdaságpoliti
kai műhelymunkára is: különösképpen a stratégiára. Óreg hiba, ha a komiányzati szervek 
és a vállalatok nem érintkeznek egymással, avagy mindegyikük olyannyira idegen gon
dolkodásmódot alakít ki a másikétól, hogy érintkezésük süketek beszélgetésévé korcso
sul! 
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a vállalat mekkora expanzió megtételére és mekkora piaci csapás elviselésére van 
méretezve: 

- milyen műszaki fejlődési és termelésnövekedési pályát futhat be a vállalat a lá
tótérbe befogott időszakban; 

- milyen pozícióváltozás remélhető az ellátási és - főleg - az elhelyezési piacán: 
a volumen, ;iz árak, a piacelfoglalások és -kiszorulások területén; 

- milyen energiaforrások állnak a vállalat rendelkezésére ahhoz, hogy kihasz
nálja az adódó alkalmakat, és elkerülje vagy legalábbis enyhítse a veszélyeket, 
illetve csapásokat. 

A játéktér természetesen nem egy intézkedéscsomagként tűnik fel a stratégiai 
munka képernyőjén, hanem 

a) a lehetőségek sorozataként, amelyek részben egyenértékűek annyiban, hogy a 
hatékonysági végeredmény tekintetében nincs nagy különbség közöttük; részben 
nem egyenlőét, maximum és minimum pontokat tartalmaznak. A vizsgálat tehát ki
rajzolja, hogy az egyező variánsok eredménye kivételesen kedvező vagy kedvezőtlen 
helyzetekre milyen intenzitással reagál. 

A variánsok nemcsak azáltal képesek „kelletni" magukat, hogy mennyire kedve
ző, kívánt vagy elviselhető ötvözetét képviselik az egymást kizáró követelmények-

Kockázat 
V. beruházás 

Mb. 

Reagálás kedvezőtlen eseményekre 

Reagálás kedvező eseményekre 

^ > ^ ^ , 
^^ -̂í̂  ^'kt, Cfár s^fío 

Biztonság V. elevenmunka alk. stb. 

2.11. ábra 
Stratégiai variánsok: haszon-állandó változások és mini-rnax változatok 
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nek, hanem azáltal is, hogy szerencsés körülményekre úgy reagálnak, mintha na
gyobb forrásbefektetés gyümölcsei volnának, a sorscsapásokra viszont kevéssé 
érzékenyek. Ugyanakkor egy ellenkező rugalmassági tulajdonságokkal rendelkező 
variáns elveheti a menedzser kedvét attól, hogy ezt válassza, noha egyébként ígére
tesnek látszik; 

b) olyan „művészfotóként", amelyen a különböző időszakok követelményeinek 
és ígéreteinek élessége az előretekintés hosszával négyzetes arányban csökken. Ha a 
jövő évi történések bekövetkeztének bizonyossági foka n- 1/2, a két év múlva esedé
kes prognózisé már csak n • 1/4; a három év múlva esedékesé n • 1/9; a négy év múva 
esedékesé n- 1/16. (Az n a prognózis elméleti alaposságát, adatokkal való alátámasz-
tottságát és a szubjektív manipuláltságtól való mentességet jelző „konstans".) Az elő-
rebecslési időhosszal a jövőkép élessége tehát progresszíve csökken. A cselekvési já
téktérnek az időhossz függvényében való növekedése csak részben valós, 
amennyiben tudniillik a források gyűlnek, a beruházott vagyon és szaktudás tekinte
tében való elkötelezettség lazul. Amennyiben viszont a jövő szituációmegítélése bi
zonytalan, s ezt a virtuális szabadságfok-növekedést olybá vesszük, mintha valós vol
na, máris a voluntarizmus foglyaivá válunk; 

c) megszívlelendő jelzésekként, mivel sok bizonytalansági tényező rakódik az 
előrebecslésekre (a számítások alapjául szolgáló múltbeli és jelen adatok sem teljesen 
megbízhatóak, a becslésben is óriási bizonytalanság van, s ezek egymásra rakódnak), 
s ezek miatt a prognózisokat (s az általuk körülhatárolt működési teret) nem lehet ma
radéktalanul egzakt programokként kezelni. 

Ebből következően a stratégiának és a stratégia alanyát képező vállalatnak is 
nagyfokú rugalmassággal kell rendelkeznie. Mindkettő egyfonnán fontos. Hiába 
rugalmas a menedzsment, ha a vállalat merevségre van ítélve azért, mert nincs taitalé-
ka. S hiába kész egy vállalat - felépítésénél, szerkezeténél fogva - a rugalmas műkö
désre, ha a menedzsment vagy fantáziátlanság okából vagy műszaki és /vagy kereske
delmi hobbik ápolása miatt megátalkodottan ragaszkodik egy adott elképzeléshez. 

Abszurd példa: Két repülőgép száll fel, mindkettő lezuhan. Az egyik kiváló szerkezet 
volt, csapnivaló pilótával, a másik csapnivaló szerkezet volt, kiváló pilótával. Az ered
mény ugyanaz. 

2.4.2. Stratégiai rugalmasság - még egyszer 

A rugalmasság egyik tényezője tehát a stratégia maga, amely akkor rugalmas, ha 
a) eleve több variánsban készül, az életképes variánsokat sorba rendezi (költ

ség-haszon elv), a legkívánatosabbat jelöli ki megvalósításra, de a következő legígé-
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n^—• 
^ ^ \ ^ 

— ^ w • 

2.12. ábra 
A stratégiai variánsok „rendezőpályaudvar"- elve 

retesebbek közül néhányat mögéje helyez tartalékokként, s kimunkálja az egyikről 
másikra való átváltás módozatait is. A rugalmas stratégia tehát hasonlít egy rendező 
pályaudvarhoz, ahol minden vágányról minden vágányra át lehet tolatni; 

b) tartalmazza önmaga kontroll- és korrekciós mechanizmusát, vagyis a lassí
tás, gyorsítás, irányváltás, koncepciómódosítás, belső átrendezés stb. szükségességét 
nem akkor ismeri fel, amikor már veszteségek jelentkeznek (esetleg akkor sem), ha
nem időben, amikor a nagyobb veszteségeket vagy elmaradt hasznokat még meg le
het előzni. Ez úgy működik, mint egy fitotron, amelynek műszerrendszere azonnal 
jelzi a környezet hőmérséklet-, páratartalom-, talajnedvesség- stb. változásait, s a kor
rekciós tényezők még jóval az előtt belépnek, mielőtt a növényekben visszafordítha
tatlan károsodások következnének be; 

c) a kínálkozó élettér adta lehetőségek mind teljesebb kihasználását, illetve a je
lentkező romboló erők elhárítását megfelelő vállalati tartalékokkal lehet biztosítani. 
Ha a tartalékok nagysága elegendő, s a tagolásuk (termelési tényezők - saját pénz -
bankbonitás - tőkepiaci goodwill) is szerencsés, a prognosztizálható legnagyobb baj 
is elviselhetővé redukálható, s a prognosztizált legnagyobb kitörési lehetőség is fi
nanszírozható. A vállalat tehát sikerrel mozog abban a sávban, amely a 2.11. ábrán a 
Q befektetés haszonállandó görbéjét körülöleli. A tartalékok nélküli vállalat olyan, 
mint a fék és kormány nélkül robogó jármű: nem tud manőverezni. Ezért minél na
gyobb a dinamizmusa, annál tűrhetetlenebb a kockázata; 

d) minél alaposabb és teljesebb a harmónia a stratégia és a taktika között, annál 
nagyobb a manőverezési lehetőség. Ennek első előfeltétele az, hogy a stratégia a me
nedzsment kollektív „életbölcseletévé" váljék. A második feltétele az, hogy a taktika 
egyfelől a soron következő stratégiai feladatok operacionizált átdolgozása legyen, 
ugyanakkor a kontroll központi láncszemévé is váljék. A taktika tapasztalatai alapján 
tartassék karban maga a stratégia is. 
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2.4.3. A vállalkozás átgondolt, tudatos vezérlése 

Javára válik a vállalat rugalmasságának az is, ha a stratégiát nem évtizedenként egy
szer dolgozzák ki, hanem többé-kevésbé rendszeres a távolbanézés és a tervezés. A 
tervezésnek ebből a szempontból három alapmódszerét ismerjük: 

1. A legprimitívebb a merev, szakaszos tervezés (2.13. ábra a), ahol a stratégia 
megvalósításának teljes egésze a fejekben és a papíron (de leginkább a vágyak biro
dalmában) részletesen le van játszva. A taktikai elképzelések a stratégia lebontását, 
konkretizálását képezik. 

2. Mivel a tervezők - ritka, szerencsés kivételektől eltekintve - azt tapasztalják, 
hogy a közbejött, előre nem látott körülmények és a tervezési hibák miatt az ilyen ter
vek nem szoktak megvalósulni, finomítják a módszert. Ez abból áll, hogy a stratégia 
„közelebbi" felét részletesen kimunkálják, a „távolabbi" elképzeléseket kevésbé ci
zellálják, majd „félidőre", a tapasztalatok alapján módosítanak. A módszert rend
szerint a taktikai programokra is alkalmazzák, noha ez nem következik szorosan az 
alapelvből. A 2.13. ábra b) rajza azt az esetet tünteti föl, amikor a taktikai program
nak is van korrekciós „félidőpontja". 

a) 

b) 

c) 

-* Stratégia 
-• Taktika 

'-A Stratégia 

iJ Taktika 

- • Stratégia 

l i •Takt ika 
• tervezési időhorizont: • 1 kidolgozott; »---4 vázolt elképzelésekkel 
T korrekciós pont 

2.13. ábra 
A tervezés rugalmassága 

Mindkét módszer közös hibája, hogy a tervidőszak végén (az ábrán két ütközővel 
ellátott vonalvégek) vadonatúj élet kezdődik - legalábbis papíron. A menedzsment 
fejében ugyanis a tervfordulókor nem megy le a függöny, nem alszik ki a villany, nem 
celebrálnak gyászmisét az elmúlt időszak felett. A következő időszak kezdőpontja 
hemzseg az átmenő ügyektől: a műhelyekben félig megmunkált termékek, az udva
ron befejezetlen beruházás, a raktárakban eladott, kiszállításra váró és eladatlan kész
letek, a számlákon tartozások, követelések, az aktákban folyó üzleti tárgyalások, 
befejezetlen perek stb. A következő időszak cselekvési szabadságfoka tehát nem 
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100%-os, hanem jó, ha 10-15%-os. Ám a menedzseri gondolkodást leginkább segíte
ni - rendben tartani és előre nézetni - hivatott terv mindezekről nem vesz tudoiuást. 

3. A vállalati tervezés legigényesebb módszere az ún. ölelkező tervezés, amely a 
következőket jelenti: 

- minden tervet (a stratégia tervben konkretizált változatát is, és a taktikai prog
ramokat is) az idő függvényében halványuló élességgel, konkrétsággal dolgoz
nak ki. Bzzcl semmi egyebet nem tesz a vezetés, minthogy fejet hajt ama alap
igazság előtt, amely szerint a prognosztikai és tervezői éleslátás az időtávolság 
függvényében progresszíven csökken (hasonlóan a hang- és fényerőhöz); 

- a célszerűnek látott korrekciós pontnál (a 2.13/c) ábrán ez a félidő, de lehet 1 /3 
idő is attól függően, mennyire stabil a piac) nem félidős korrekciós program 
készül, hanem teljes horizontú terv, airielynek első szakasza ismét részleteseb
ben kimunkált, majd mind clvibbé válik; 

- ezt a korrekciós időpontban ismét felváltja egy teljes időhorizontra érvényes 
elképzelés - és így tovább. 

A kezdőpont és a koiTckciós pont közötti időtávolságot aszerint célszení szűkíte
ni, ahogyan ezt a piaci kömlmények stabilitása vagy instabil volta megköveteli, s 
ahogyan a vállalat stratégiai munkálatai hozzánőnek a követelményekhez. Végső so
ron a stratégiai teiyezésnek eg\ rendszeres működésben lévő, távlati célokra besza
bályozott vezérlőrendszerként kell működnie, a vállalat afféle robotpilótcijaként. 

2.5. A vállalati profil szelektív fejlesztése 

2.5.1. A szelektivitás fogalma 

Szelekció az a természetesen végbemenő vagy művileg létrehozott és tudatosan leve
zényelt folyamat, amelynek során a lehetséges sok változat közül éppen az.ok marad
nak meg, illetve fejlődnek tovább, amelyek bizonyos körülmények között életképe
sebbek, jobban tudnak funkcionálni. Az életrevalóság alapfoka az, hogy az adott 
kömlmények nem pusztítják cl az egyedet,/f/?/? tudja tartani magát. Középfoka az, ha 
szaporodni is kópcy., felsőfoka pedig az, ha képes magára a környezetére is hatni. 

A vállalati stratégia szelektivitása kizárólag művi lehet. A vállalaton belül nem 
funkcionálnak olyan gazdasági természettörvények, amelyek elvégeznék a szelekciót 
a menedzsment helyett, vagy amelyek érvényesülését figyelve és némileg vezényelve 
a menedzsment kivárhatná a szelekciós hatást. 
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Ezek a természeti erővel érvényesülő hatások a vállalatot - az általa piacra vitt 
termékei vagy szolgáltatásai révén - nem a vállalaton belül, hanem a piacon érik. 

E hatásokra nem a termék fog reagálni, hanem a menedzsment, amelyet a piac re
agálása simogatásként vagy pofonként ér. Ennek megfelelő utasítást ad tovább a me
nedzsment akár a kutatás-fejlesztés, akár a gyártás, akár az értékesítés, akár a marke
ting felé. Ez azonban mái" nem piaci jelzés, hanem direktíva, utasítás. 

PIAC 

2.J4. ábra 
A piaci impulzus hatásmechanizmusa 

Az ábrán a satírozott nyomvonal az áru (A) útját jelzi a vállalattól a piacra; a fekete 
nyomvonal a piac visszaigazolását (kell, nem kell, olcsó, drága stb.) a menedzsment felé, 
amely ezt feldolgozza és közvetíti (fehér nyomvonal: direktíva!) a vállalati részlegekhez. 

Miután a menedzsment értesül arról, hogyan fogadta a piac tevékenységet (el le
hetett-e adni, ott lehetett-e eladni, ahol képzelték, annyiért kelt-c el, ainennyire szá
mítottak, ha nem, mit kellett volna másképpen csinálni), juthat arra a döntésre is, hogy 
a vállalat kibocsátásának szerkezetét módosítani kell vagy sem. Ugyanazokat a ter
mékféleségeket kell-e termelni-forgalmazni, mint a jelenben, de minőségileg jobba
kat, a piacon magukkelletőbbcket vagy olcsóbban, illetve fejlettebb eladási technoló
giával mozogva a versenyben; vagy az adott kapacitásokkal - jelentősebb 
átprogramozással, modernizálással egybekötve - 2i jelenlegitől eltérő áruválasztékot 
kell piacra bocsátani; vagy profilt kell változtatni nagyjából azonos inűszaki kultúrán 
belül mozogva; vagy ott kell hagyni az ágazatot és egy más szakmába átvinni a tőke
ként működtetendő vagyont. 

Példa: Az autógyár érzékeli, hogy a sportos, áramvonalas karosszériájú típusai nem 
mennek. Áttervezteti hát a karosszériát, átszerszáinozzaa sajtolót, a festőüzemet divatos 
színekre programozza, egyébként minden a régiben marad. Az is lehet, hogy volt az ere
deti konstrukciójában egy apró lezserség, amit a konkurencia kihasznált a vállalat ellen, s 
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egy füst alatt ezen is segítenek. A „komolyabb kinézetű" típus rövidesen a kibocsátás 
60%-át fogja adni, noha annak előtte egy másik, hasonló kocsi csak mellékes profil 
volt, kb. 10-15%-os részesedéssel. A sportos típus visszaszorul 40%-ra. Ez a szerke
zetváltás legegyszenlbb fajtája, noha az operatív teendők területén az átállás egyálta
lán nem egyszerű: lényeges tervezési, szei-vezési és marketingfeladatokkal jár 

Másikpcida: A kender-, juta-és lenfeldolgozó üzem főként csomagolóanyagokat, 
durvább textíliákat gyárt, amelyek iránt a kereslet csökken, az importverseny nő, az 
árak esnek. Egyszóval a valaha jó üzlet ma már a közepeset üti meg. Át kell térnie a 
finomabb műszaki és ruházati textíliák gyártására. Ehhez a vállalat gépparkjának bi
zonyos hányadát alaposan át kell szerelni vagy ki kell cserélni, át kell képezni az em
berekjelentős részét, újragondolni a technológiát, a szervezetet, a bérrendszert, átépí
teni a marketinghálózatot - és így tovább. A zsákok gyártása tovább is folyik a 
vállalat kisebb profiljában, de az is lehet, hogy idővel teljesen megszüntetik. 

Harmadik példa: Egy jelentős műszaki kultúrájú nehézgépgyártó vállalatnak va
lamilyen ok miatt le kell építenie az eddig legnagyobb termelési és bevételi volument 
adó vasútijánnű-gyártását. (Az ok sokféle lehet: nem érdemes együttfutni a műszaki 
fejlesztéssel, befulladtak a piacok, az árak kedvezőtlenül alakulnak stb.) A felszaba
duló kapacitás egy része menthetetlenül elavult. Az épületeket le kell bontani, a be
rendezések egy részét javítómilhelyek még olcsón megveszik, más részüket csak be
olvasztani érdemes. A legjobb lemezlakatosok, öntők, szerkezeti lakatosok, szerelők 
már kiöregedőben vannak. A fiatalabb műszakiak és szakmunkások tudása viszont 
még konvertálható, legalábbis alakítható. A konstruktőrök sokoldalúak. Van lehető
ség tehát egy viszonylagos gyore profilváltásra. Marad például a nehézgépipari pro
fil, esetleg a vállalatnál korábban is gyakorolt szakma valamelyike, mondjuk a víz
erőgép-gyártás vagy igényes vasszerkezetek (pl. hidak) építése, egyedi gyártóberen
dezések, emelőgépek, atomerőművi berendezések gyártása. Ez pótolhatja a kieső 
vasútgépészeti profil 2/3-át. A hiányzó egyharmadra vagy talál a vállalat műszakilag 
testhez illő, piacképes profilt, vagy belenyugszik a fogyásba, vagy a felszabaduló tő
két modcniizálásra költi. Ha rendelkezik elegendő tőkével és intellektuális erővel, 
természetesen a profilváltás helyett generációváltást beiktathat. Abbahagyja a HEV-
szerelvények gyártását, és szuperexpressz szelvényeket kezd gyártani a tokaido-
vasút számára. 

Ne);yedikpélda: A tulajdonos belátja, hogy a kétfejű sasokat tenyésztő telepe vég
legesen elavult, a háromfejű sas kinemesítése pedig meghaladja anyagi erőit. Ha e 
belátás mef^előzi a visszafordíthatatlan és előrehaladott piaci sorvadását, még jó 
áron meg tud szabadulni a teleptől, az újralikvidizált tőkéjén pedig nyit egy autósztra-
íla melletti motelt. Ez az abszolút profilváltás. 

2.5.2. Első döntési csoport: mire vállalkozni (akciókiválasztás}? 

Amennyiben a vállalatot a maga anyagi és szakmai valóságában fogjuk fel, tehát ki
zárjuk a teljes ágazatváltást, az alapvető kérdéscsokor a szelekciós dilemmák megfi
gyeléséből egy háromdimenziós mátrix vonalán bontakozik ki. 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

1. Első dimenzió: milyen műszaki-minőségi színvonalat képes a vállalata változ
tatások során megcélozni? 

- Eléri-e tevékenységének versenyképessége a nemzetközi piacon kiváló ver
senyhelyzetben lévőkét, termékei felveszik-e ezekével a versenyt minőség, 
megbízhatóság, a szolgáltatások sokfélesége tekintetében? Az általa alkalma
zott technológiák, a termelő emberek és a felhasznált anyagok csúcsminőségű-
ek-e, azaz lehetővé teszik-e a kiváló termékek (a piac által még megfizetett 
árak mellett) rentábilis kibocsátását'^. Ha igen - azaz csúcsminőségű terméket 
rentábilisan bocsát ki a vállalat -, akkor világszínvonalról beszélünk. 

- A második fokozat a szoros követés. A technológia még élvonalbeli, a tenné-
kek azonban életgörbéjük zenitjén vagy azon valamivel (nem sokkal) túl van
nak. A termékek fajlagos ára ezért nem magas, s prognosztizálhatóan csökken
ni fog. A nagy tömegű gyártás korszerű eszközökkel még hosszabb ideig 
jelentős rentabilitást, és az eladási volumentől függő nagy haszontömeget biz
tosít. 

- A harmadik fokozat a távolról követés. Ez az az állapot, amikor sem a termék 
nem világszintű, sem a technológia, viszont a termelési tényezők (anyag, ener
gia, elevenmunka) egyike-másika tényleges teljesítményszintjéhez képest igen 
olcsó. Ebbe a fokozatba tartozik az a sajátos helyzet, amikor a hatóság, amely
nek területén a vállalat (telephely) működik, sajátos kedvezményeket ad 
(ingyentelek, adómentesség stb.). Amennyiben nem kivételesen kedvezőek len
nének költségviszonyai, az áru már alig volna rentábilis, esetleg ráfizetéses 
volna. 

- A negyedik fokozat a reménytelenségé. A termékek, a technológia, a sze
mélyzet teljesítőképessége annyira elmarad attól, amit a piac megkövetel (va
gyis elismer, azaz olyan árat ad, amely fedezi a költségeket és az elvárt hasz
not), hogy azt a rendelkezésre álló tőkével a stratégiai időhorizonton belül nem 
lehet rentábilissá tenni. 

A vállalat különböző profiljai természetesen nem fognak fehéren-feketén beso
rolni e négy skatulyába. Az őszinte végiggondolás mégis az egyiket inkább ide, a má
sikat oda sorolja. Nyilvánvalóan csak akkor, ha a vállalati stratégiák a földön állnak. 
Amennyiben például nem számolnak a tőkekorláttal vagy az intellektuális (műszaki) 
korláttal, netán a konkurenciával (piackorlát), könnyen félreítélhetnek (akár a közis
mert drótostót a vadkörtékkel kapcsolatban). Végül is mindent fel lehet fejleszteni vi
lágszínvonalra, ha számolatlanul költhetjük rá a pénzt, amennyiben bármely minősé
gi teljesítményre alkalmas stáb áll a rendelkezésre, s a piac befogadóképességének 
nincs határa. 

198 
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2. Második dimenzió: mibe kerül a fejlesztés az elérhető eredményekhez képest, 
vagyis milyen gazdaságosság prognosztizálható? Ez önmagában is nagyon összetett 
megítélési szempont. Magában foglalja: 

a) az előlegezendő tőke nagyságát. Egy konkrét vállalkozás számára ugyanis nem 
mindegy, hogy az elvárt haszon reményében 1 millió dollárt kell-e kivonnia 
meglévő üzletágaiból vagy összeszedni bankoktól, tőzsdén stb., avagy 10 mil
liárd dollárt; 

h) mennyi idő alatt térül meg az előlegezett tőke? Akár 1, akár 10 ezer millió dol
lárról van szó, nem közömbös, hogy két hónapon belül likvid formában vissza
terül, és ismét választási lehetőség nyílik (tudniillik az akkori üzleti helyzet 
alapján), hogy hová fektessük be, avagy harminc évig csöpög vissza a pénz az 
amortizáción és a .sovány nyereségen keresztül; 

c) milyen hosszan, milyen intenzíven fog gyümölcsözni a vállalkozás, azaz mek
kora lesz az „életnyeresége"? Rövid idő alatt, évente nagy összegű hozammal 
lehet-e számolni, vagy hosszú ideig évente mérsékelt összeg várható, akár 
olyan szerény nyereség, hogy annak életösszege is szinte elhanyagolható. 

Itt érdemes eltérni a hagyományos kalkuláció módszerétől. Ez ugyanis az üzlet 
aktivizálódásának első pillanatától fogva amortizációra (megtéiülésre) és haszonra 
osztja a hozzáadott érték elevenmunka-költség és adó nélküli részét. Ezzel a megíté
lés erősen kevert lesz. A vállalkozás ugyan úgyszólván a felavatás másnapján „termő
re fordul", azaz hasznot hoz, amelyet fel lehet különböző célokra osztani, viszont 
hosszú ideig amortizálódik. A modernizálódás tőkeelemei tehát lassan likvidizálód-
nak. Ez utóbbin segítendő, alakult ki a gyorsított amortizáció módszere (rendszere), 
ami viszont parttalan. Amennyiben ugyanis a leírási kulcs nincs valamilyen objektív 
kritériumhoz kötve, igen nehéz a realitásán-inealitásán eligazodni. 

Mindezek miatt célszerű - legalább a stratégiai gondolkodás céljaira - a vállalat 
teljesen „megkopasztott" (bérek, bérjárulékok, adók, adósságszolgálat, földbérleti 
díj. osztalék stb. után megmaradó) hozzáadott értékét (amely magában foglalja az 
amortizációt és a vállalati fejlesztésre fordítható nyereségmaradványt) a megtérülés 
anyagi alapjának tekinteni. Amikor ezek kumulált összege eléri a befektetés nagysá
gát, a beruházást megtérültnek kell (lehet) tekinteni, s ettől fogva a teljes diszponí-
bilis nyereség (amortizációstól) tiszta hozamnak tekinthető. 

Szemmel látható, hogy ez a második dimenzió nem más, mint egy igen sok ténye
zővel számoló költ.ség-haszon elemzés. 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

b) 
2.15. ábra 

A tőkemegtérülés kétféle felfogása 

Az ábrán a beruházás az időtengely elején T nagyságú. A hagyományos felfogás - a) 
ábra - (leegyszerűsítve) beállít egy hosszú ideig tartó amortizációt. Amíg ennek összege 
(T} el nem éri a beruházásét (T = T), az előlegezett tőkét ab ovo nem tekinti megtéililt-
nek. Közben elszámol hasznot is, amely elvileg a 0-ra amortizálást követően erősen meg
növekszik. A könyvekben tennészetesen nem, mivel az amortizációt- fiktív módon-to
vábbra is „leírják" (szaggatott vonal). Ez már önmagában zavarossá teszi a kalkulációt. 
Ezek után még elosztják a (mindenféle amortizáció nélküli) nyereséget (TJ a befektetett 
tőkével (T), s így kapják meg azt a megtérülést, amely voltaképpen nem más, mint egy 
csonkított életnyereség-ráta, idő dimenzióban kifejezve. 

A b) ábra az egyszerűsített felfogást ábrázolja. Látható, hogy amíg a Tm nem szaporo
dik fel T nagyságra, a vállalkozás egy fillér nyereséget sem produkál: csak a megelőlege
zett tőke újralikvidálásángürcöl. Az egyenlőség létrejöttének napján „csörög a vekker": a 
megtérülés megtörtént, s kezdődik a gyUtnölcsözés. A szelektivitás szempontjából ez a 
megtérülési idő és életnyereség-nagyság az érdekes. Minél hamambb likvidizálja magát 
a megelőlegezett tőke, minél hosszabb ideig tenneli a hasznot, és minél nagyobb élet
hasznot tennél, annál előbbre sorol a szelektivitási gondolkodásban. 

3. A harmadik dimenzió a kockázaté, amely lehet nagy, mérsékelt és kicsi. Tulaj
donképpen számszenlsíthető: egy olyan. I-nél kisebb koefficiensből álló számsorban 
rendeződik el, amely 0-hoz közelítve a kockázat növekedését jelenti. (Az 1,0 a kocká-
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zatmcntcsségct jelenti, a 0,5 azt, hogy a sikernek éppoly esélye van, mint a meghiúsu
lásnak, a 0,1 pedig azt, hogy a meghiúsulásnak nagyságrendekkel nagyobb az esélye, 
mint a sikernek.) 

A szelektivitást a lehetséges fejlesztési-vállalkozási variánsok térbeli (három-di
menziós) mátrixon való mozgásaként kell elképzelni. 

A térkoordináta vízszintes, hal oldali tengelyén a fentebb elsőként említett piaci 
szelekciós dimenzió mérődik. A 0 ponthoz legközelebb a „reménytelenek" állnak, a 
nyílhoz legközelebb pedig a világszínvonalúak. 

Afii^f^őlef^es tengelyre a második dimenzió skálája van felvéve. A 0 pontnál azok 
a fejlesztési lehetőségek foglalnak helyet, amelyek megtérülése reménytelenül 
hosszú (egész működésük folyamán az előlegezett tőkét szabadítják fel pénz formá
ban), a nyíl körül pedig azok, amelyek igen rövid idő alatt újra pénzfomiába tudják 
magukat visszavarázsolni. 

A vízszintes johh oldali tengelyen a kockázat figurái, mégpedig (az ábra egységes 
nézőpontja érdekében) fordított foraiában: minél kockázatosabb egy vállalkozás, an
nál közelebb esik a 0 ponthoz, minél biztonságosabb, aimál inkább „csúszik" a nyíl
hegy felé. 

M = mcfitérülési" 
sebesség 

MP == max 

M = max 
PMB = max 
(Kék madár) 

5/*= max 

2.16. ábra 
A szelektivitás háromdimenziós elemzése 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

Az ideális vállalkozás az lenne, amelynek versenyképessége világpiaci szintű, 
azonnal megtérül, és abszolút rizikómentes. Ez az ideálpont: a menedzsment ,Jíék 
madara". A valóságos vállalkozások a kockán belül vannak, minél messzebb a „kék 
madártól", annál alacsonyabb sorolási helyen a költség-haszon kalkulációban. A 
költség-haszon analízisek rangsorolják a lehetőségeket a három síkon. Eszerint kap
nak egy-egy sorrendet 

- biztonság-piacképesség vetületben (O, M, P, MP sík); 
- piacképesség-megtérülési gyorsaság vetületben (O, B, P, BP sík); 
- megtérülési gyorsaság-biztonság vetületben (O, M, B, MB sík). 

Az azonos tőkenagysággal, azonos piaci prognózist figyelembe vevő vállalko
zásvariánsok sorozata (izogon) a három síkon három dimenziót fog leírni. Ezek 
egyenként hasonlítanak a már ismert paraboloidokhoz. A három síkon tehát három 
függvényt kapunk, amelyek egy szoba sarkában három ponton leszögezett sátorlap 
alakjához hasonló térhálózatot alkotnak. 

MB{N) 

2.17. ábra 
Az egyes vállalkozási variánsok elhelyezkedése 

a háromizogonos térhálózatban 
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Az N-eclik vállalkozási lehetőség piacképesség/megtérülés szempontjából a 
PM(N) ponton fog helyet foglalni, piacképesség/biztonság szempontjából a PB(N) 
ponton, biztonság/megtérülés szempontjából pedig az MB(N) ponton. Ha mármost a 
„ponyvára" rárajzoljuk gondolatban a három pontot összekötő vonalakat, s a kapott 
térháromszögnek megkeressük a súlypontját, akkor rajzoltuk be az N-edik variáns 
helyét a háromdimenziós térbe. (Vigyázat, az ábra csalóka! Az N pont nem ül a P ten
gelyen, hanem lebeg a három tengely között.) 

Mindez persze a valóságban csak szemléletet ad. Isten őrizze meg a vállalatokat 
az olyan menedzsmentektől, amelyek vonalzóval, körzővel és logarléccel a kezükben 
ábrán számolgatják ki, mely fejlesztési lehetőségek „rúghatnak labdába". A szobasa
roknak és a felakasztott sátorlapnak a gondolkodásmódba kell beivódnia. Egyszerűen 
meg kell tanulni többdimenziós kölcsönhatásrendszerekben gondolkodni. 

2.5.3. Második döntési csoport: mennyire szelektálni? 

A következő lépés (-sorozat) - miután a kívánatos szelekciós irányok kiválasztását 
elvégeztük - a kiugratási és visszafejlesztési ütemeket, vagyis a szerkezeti átalaku
lás intenzitását meghatározni. Milyen fokozatai vannak ennek? 

a) Pozitív irányban: 
(Pl) Dinamikus szinttartás. Az adott területen termelésbővítő beruházást, mun

kaerő-felvételt, többletanyag-felhasználást, líj piacok meghódítását {többlet 
termelési tényező bevezetését) a vállalat nem tervezi. Ugyanakkor a területet 
nem hanyagolja el, a műszaki fejlődéssel lépést tart, a kapacitásokat karban
tartja, megújítja. Elképzelhető jelentős termelésnövekedés is, kizárólag inten
zív forrásokra támaszkodva (például a kiselejtezett berendezések helyébe ter
melékenyebbek lépnek). 

(P2) Enyhe, fokozatos kiemelés. A termelésbővítő intézkedéseket alárendelik a 
modernizációs lépéseknek, de ez utóbbiak is csak mértékkel, kisebb többlet
energiák bevetésével történnek (általában a kiemelt területek felfuttatásának 
előkészítő szakaszáról van szó). 

(P3) Erőteljes, fokozatos felfuttatás. A modernizáció és a kapacitások bővítése 
párhuzamosan, nagy tőke- és intellektuális erőket „bevetve" történik, de nem 
robbanásszerűen (ezt a műszaki nemzedékváltás feltételezi is: sem a termelés 
nem válhat azonnal tömegszerűvé - kiforratlanok a technológiák -, sem a piac 
nem „hódol be" tömegesen, hiszen a termék még kimunkálatlan, a marketing 
sem bejáratott). 

(P4) Robbanásszerű felfuttatás. A termékéletgörbe zenitje táján következik be, 
rendszerint a gyártás tömegméretűvé válásával párosul. 
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b) Semleges irányban: 
(51) Forrásfelszabadító stagnálás. Az adott területen a vállalat kibocsátása válto

zatlan vagy enyhén csökken, de a termelés racionalizálása teljes erővel folyik, 
s a felszabaduló tőke a dinamikus területeket táplálja. 

(52) Elhanyagolás (a szakterület „leszívása"). A termelés stagnál vagy enyhén 
csökken, racionalizálás már nem folyik. A pénzformában realizálódó források 
más helyekre vándorolnak át. 

c) Negatív irányban: 
(NI) Lassú elhalasztás. Annyiban különbözik az „elhanyagolástól", hogy a piac

ról való fokozatos kivonulással párosul. 
(N2) Erőteljes, fokozatos elhalasztás. Lépésről lépésre megtervezett, de középtá

von végrehajtott termelésiprofil-megszüntetés. A forrásokat teljesen kivonják, 
a piacról is kivonulnak. 

(N3) Abbahagyás. Radikális intézkedés, a szakterület termelési és piaci szektorá
ból rövid távon való kivonulás. 

2.5.4. Harmadik döntési csoport: mennyire radikálisan változtatni? 

A szelekció - a meglévő egyensúly megbontása egy elérendő, magasabb hatá.sfokú, új 
egyensúly érdekében. A termékágazati szelekció a vállalat „anatómiai" átrendezé
sével jár együtt. Mind a pozitív, mind a negatív szelekció megköveteli az adott üzlet
ágban is a termelési tényezők kisebb-nagyobb átrendezését, de a piacokét is. Meg
mozdulnak a tartalékok, ideiglenes zavarok állhatnak be a vállalat rentabilitásában. 
Amennyiben ez a művi úton létrehozott trauma nincs előre, gondosan megtervezve, s 
a változási folyamat levezetése nincs keményen kézben tartva, a vállalat tényleg vál
ságba juthat. A szelekció - ilyen értelemben - , játék a tűzzel". 

A szelekció végrehajtási menetrendjét sokféleképpen meg lehet rajzolni. Itt azt a 
változatot mutatom be, amely a legáltalánosabb. 

A 2. ] 8. ábra oszlopaiban a vállalat üzletágai vannak feltüntetve, soraiban pedig a „sor
suk". Az első sor (szelekció jellege) az üzletággal való „bánásmód" sumuiázata (Pl -» 
P4; S1 -^ S2; NI —> N3). Eredőként az utolsó oszlopban a vállalat egészének dinamikai 
jellemzése jön ki. h felfutás mértéke a befogott időszak végén prognosztizált teljesítmény 
(akár teraiészetes, akár pénzbeli mértékegységben, akár volumenindexben). Ez az adat 
emlékeztet a leginkább a „tervmutatóra", ám vegyük figyelembe, hogy (ÍJ) tájékoztató 
jellegű; (/>) egy variáns a sok közül; (c) nagyságrendet vagy sávot jelöl (tói-ig). A szaka
szolás az adott üzletág vállalaton és a stratégiai időintervallumon belüli életgörbéjét írja 
le (lehet ̂ ra^fa«rtn is feltüntetni). Ez is hozzávetőleges, tájékoztató (prognózis) jellegű. 
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...-ik variáns 

Szelekció jellege 

Felfutás mértéke (vol) 

Felfutás szakas 

Tennelési tény 

Tartalékok 

zolása 
' 1. szakasz 

2. szakasz 
3. szakasz 

^ n. szakasz 

£ZŐk 
N van 

bővítés 
lesz 

C van 
bővítés 
lesz 

L van 
bővítés 
lesz 

I van 
bővítés 
lesz 

naturális 
van 
bővítés 
lesz 

pénz 
van 
bővítés 
lesz 

Összes tőkeforrás 
ebből saját felhalmozás 

tőkepiaci műveletek 
állami hozzájárulás 

Üzletágak 

A B C ... I ... M N 
Vállalat összesen 

2.18. ábra 
A szelektív stratégia megvalósításának logikája 
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Üzletágak 

A B C I M N 

Van 

N 
C 
L 
I 
R 

I UX) 

Bővítés 

N 
C 
L 
I 
R 

S 100 

N 
c 
L 
I 
R 
Z 100 

Lesz 

(...-ik variáns) 

2.19. ábra 
Szelekciós szerkezeti inverz mátrixok 

A szelekció tartalmi vonatkozásai a tennelési tényezők allokációjánál kezdőd
nek. A kiindulópont a jelen állapot („van"), a stratégiai feladatot a bővítés („bőv.") 
mértéke, illetve iránya jellemzi (a negatív érték a forráskivonást jelöli), s a stratégiai 
célt az időszak végén bekövetkező új állapot („lesz") rögzíti. Mindhárom sor egy-egy 
szerkezeti mátrix. 

Az első a termelési tényező és a tartalékvagyon jelenlegi (a stratégiai döntés idő
pontjában mért) megoszlását tünteti fel üzletáganként (esetleg termékenként, gyár
egységenként). A második a bővítés termelési tényezőkre és üzletágakra való meg
oszlását jelzi. A „bővítés"-mátrix és a „van"-mátrix hányadosa kivetíti a stratégia 
által kivárt elmozdulás mértékét a termelésitényező- és az üzletági szerkezetben is. A 
„lesz"-mátrix az elképzelt végeredmény. 

A változtatások fedezete az utolsó mondanivalója a gondolatsornak. A hitel, a tő
kepiaci műveletek, az állami hozzájárulás üzletágankénti bontása nemcsak formális. 
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Egyrészt azért, mert gyakran vesz igénybe a vállalat célhitelt. A részvénykibocsátás 
is lehet céljellegű, amikor például az üzletágak önálló jogi személyekként működnek 
(leányvállalat stb.). Az államtól is rendszerint céljellegű támogatást lehet szerezni. 
De mindezeken túl is érdemes klasszifikálni a forrásokat a megvalósítási sorrend mi
att. Amennyiben tudniillik az I üzletág a költség-haszon gondolkodásmódban az n-
edik helyen jön számításba, mint mérsékelten felfuttatandó (P2) terület, amikor a sa
ját akkumuláció már elköltésre került, akkor ez csak vagy hitellel finanszírozott vagy 
részvénykibocsátás hátterű fejlesztés lehet. így nagyobb arányban kell tőke- és/vagy 
profittranszfer terheket viselnie, mint akkor, amikor az összegyűjtött idegen tőkét a 
vállalati „nagykalapból" kapná. Az így felfogott fejlesztéseknek megváltozik a szigo
rúan vett vállalati rentabilitási küszöbük. 

A megrázkódtatások természetesen nemcsak a vállalaton belüli munkamegosztá
si, szervezeti, hatásköri és kereseti viszonyokat érhetik, hanem a vállalat piaci pozíci
óit is megbolygathatják. Újra meg kell harcolni a hagyományos vevőkörért, avagy 
bele kell törődni elvesztésébe és vadonatúj üzleti kapcsolati rendszert kell kiépíteni. 
Elveszhet - vagy legalábbis meggyengülhet - az a biztos kéz, amellyel a menedzs
ment a „régi" szakmában a vállalat működtetési, taktikai és stratégiai kérdéseihez 
nyúlt, elhárította a rutinszerűen jelentkező zavarokat, s lavírozott a konjunktúra záto
nyai között. Ezt sem szabad lebecsülni, különben a menedzsment könnyen egy neve
zőre kerülhet az adomabeli vak lóval, amely nekiment a falnak, s a gazdája azzal ér
velt, hogy nem vak az, csak bátor. Az egyik legkockázatosabb vezetési feladat tehát 
annak becslése, hogy a vállalat az adott állapotban képes-e elviselni a kívánatos, el
méletileg végrehajtható, pénzügyileg finanszírozható szerkezetváltás traumáit, illet
ve, mi az a maximális sebesség, amellyel a változás levezérelhető a vállalat lebénulá-
sa, életfolyamatainak összezavarodása nélkül. Előfordulhat, hogy a szerkezetváltás 
sikerének alapfeltétele a sokkhatás. Ezt azonban a menedzsmentnek önmagának kell 
bizonyítania, s a sokkot is meg kell tervezni. A számtalan, lehetséges változási mód
szer és sebesség közül néhány tipikus: 

a) Az észrevétlen átcsúszás. A szerkezetváltás legenyhébb erősségi fokozatait 
(Pl, SÍ, S2, NI) valósíthatja csak meg. Nyugodt piaci körülmények és idő kell 
hozzá. Jellegzetessége, hogy a vállalaton belül nem hoz létre drámai helyzete
ket (tömeges leépítés, átszervezés stb.), vagy ha mégis, akkor van idő és mód 
célszerű levezetésére. 

b) Belgyógyászati típusú beavatkozás. A hosszú idő óta stabilan és jól mene
dzselt vállalat tipikus szelekciós stratégiája pezsgő, de viszonylag robbanás
mentes konjunktúramenetben. Erre is jellemző a fokozatosság, de a változtatá
si csomagok elég gyorsan követik egymást, nem mindig hagyva időt az 
alkalmazottak, vevők, bankok stb. teljes akklimatizálódására. Konfliktusok 
rendszeresen keletkeznek, ezek némileg zavaróak is, de a józan menedzsment-
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nek van koncepciója, ideje és eszköze az elsimításukra. Ezzel a módszerrel 
gyökeres átépítéseket is le lehet vezényelni, persze nem minden rizikó nélkül. 

c) Tolerálható sebészeti beavatkozás, azaz olyan, elkerülhetetlenül konfliktu
sokat okozó, gyors átépítés, ainely - megújított, egészséges formában - végül 
is helyreállítja a vállalat belső és külső viszonyrendszerét és a működési rend
jét; erőltetett ütemű szerkezetváltozásokra alkalmazható. Kézben tartott, mér
sékelt sokkolásról van szó. Amennyiben nincs szükség vagy lehetőség na
gyobb átépülésre, illetve nagyobb szerkezetváltásról van ugyan szó, de van 
elég idő, avagy nem különösebben gyökeres a változtatási szükséglet, de a vál
lalat rossz állapotban van - a sebészeti beavatkozást el kell kerülni. 

d) Sokkolás. A sokkolás a vállalat egészét érintő trauma. Gyorsan kell végrehaj
tani, hogy megtörje a szükséges változtatás ellen ható tendenciákat, s minél ha
marabb rátérni egy szelídebb kezelési módra. Sokkos állapotban ugyanis nem 
lehet alkotni, mert vagy bénít, vagy kétségbeesett döntésekre ösztönöz. 

A szerkezetváltoztatás e formái nem vegytisztán jelentkeznek, s nem mindig a 
menedzsment elképzelésén múlik annak az ütemnek a kiválasztása, amelyben a vál
tozásokat megpróbálja véghezvinni. Általános összefüggés, hogy az elviselhető vál
tozási ütem egyenesen arányos a vállalat piaci „erőnlétével" és a rendelkezésére álló 
külső forrásokkal, s fordítottan arányos belső műszaki, szervezeti és emberi feszültsé
geinek mértékével. A józan menedzsment ezért mindent megtesz a változások „bel
gyógyászati úton" való levezénylése érdekében, s csak a makacsul ellenálló vagy vá
ratlanul erősen feszültnek bizonyuló ponton alkalmaz óvatos „sebészi" beavatkozást. 
Amennyiben elkerülhetetlen egy sokkhatás (például közvetlen degradációs veszély
ben), azt nagyfokú gondossággal tervezi meg. 

2.6. Telephelyi szelekció és technológiai transzfer 

A stratégia másik fontos mozzanata a területi szelekció, persze akkor, ha a vállalat 
számos telephellyel (vagy szoros érdekeltséggel, leányvállalattal) rendelkezik, s ezek 
léte nem véletlen (telek- és épületszerzési korlátok stb.), hanem átgondolt racionali
zálás következménye, vagyis, ha a működés földrajzi diverzifikáltságának jótékony 
hatása van a termelési tényezők működésére. Az általános szabály az, hogy amikor a 
vállalat több - egymáshoz közel eső kultúrszínvonalú - telephellyel rendelkezik (pl. 
Budapesten és Győrött vagy Párizsban és Milánóban), a munkamegosztást vagy a 
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földrajzi adottságok befolyásolják (nyersanyaglelőhelyhez, olcsó szállítási lehető
séghez, fogyasztókapacitáshoz való közelség), vagy a munkaerő-differenciák (kuta
tóintézet, helyi szakmai tradíciók). Az eltérő adottságokat a fejlesztési elképzelések 
variánsaiban értelmetlen volna figyelmen kívül hagyni. 

Például egy elektronikai gyár tv-képcsőgyártó üzemet akar alapítani. A telepítés
kor nagy súllyal eshetnek latba azok a helységek, ahol üvegipari hagyományok van
nak, még akkor is, ha a képcsőgyártási eljárások igen messze esnek a hagyományos 
üvegfúvástól. Azt a munkaerőt, amely több generáción keresztül üveggyártással fog
lalkozott, bánnilyen üvegmegmunkálási technológiára összehasonlíthatatlanul 
könnyebb lesz átképezni, mint volt kovácsokat, állattenyésztőket, téglaégetőket. 

A telephelyek kiválasztásakor a vállalat többféle nyomásnak és kísértésnek van 
kitéve, különösen akkor, amikor a telepítés várományosai között vdi-anak foglalkozta
tási gondokkal küzdő vagy elmaradott körzetek. Ezek helyhatóságai - de sokszor a 
gondoktól és a költségvetést terhelő kiadásoktól szabadulni akaró központi hatósá
gok is - különféle könnyítésekkel, kedvezményekkel (telek, közmű olcsó átengedése, 
adókedvezmény stb.) „udvarolnak" a telephelykereső vállalkozóknak, vagyis közüle
ti „ajándékokkal" próbálják ellensúlyozni a kedvezőtlen termelési körülmények vár
ható versenyképesség-fékező hatását. Ami sikerülhet is egy darabig, hosszú távon 
azonban ezek a szubvenció jellegíí segítségek inkább rontják a vállalat piaci esélyeit. 
A műszaki-gazdasági teljesítmény elégtelen volta ugyanis átüt a mesterséges kedvez
ményeken. 

Az elmúlt évtizedek vidéki ipartelepítése gyakran beleesett ebbe a csapdába. A 
központi hatóságok tolták a nagyobb ipari centrumok vállalatait a szabad (de rend
szerint alacsony színvonalú) munkaerővel rendelkező körzetekbe, a helyi hatóságok 
pedig húzták őket. Amint az ipar teljesítményét tényleg a világpiac kezdte lemérni, s 
amint szigorodtak a követelményei, úgy vált több, meggondolatlanul (vagy virtuális 
hatékonyság alapján) létrehozott vidéki gyáregység a veszteség forrásaivá. 

A vállalat földrajzi terjeszkedését a lépcsőzetesség („Szalajka-vízesés"-elv) 
alapján érdemes megtervezni. Minden telephelyre csak olyan technológiákat szabad 
kihelyezni, amelyeknek kifogástalan működtetését a helyi munkaerő el tudja látni, va
gyis a legjobb műszaki intellektuális adottságú telephelyről az avuló termékeket és 
technológiákat át kell telepíteni oda, ahol azok még haladást jelentenek a meglévő ál
lapotokhoz képest. 

A lépcsőzetesség elvét két - egymástól alapfilozófiájában is eltérő - szemlélet 
alapján lehet alkalmazni. Az egyik a „lerázás'". Ez az a vállalattervezési szemlélet, 
amelynek alapján a fejlett centrumban már nem gazdaságos munkafázisokat, termé
keket, technológiákat át kell engedni alacsonyabb költségszinten termelő egységek
nek, mert azok ott a vállalat számára hasznosan élnek tovább, míg végleg el nem hal-
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nak. Ezek az „olcsójános"-részlegek tehát az elavuló technika x-edik bőrének 
lenyúzására valók, amit csak „olcsójánosi" minőségükben tudnak elvégezni. 

A másik a , felemelés". Ez azon alapul, hogy az adott - a vállalat csúcsainál szeré
nyebb műszaki-gazdasági kultúrával rendelkező - telephely az „olcsójánosi" szerep
körnél jóval hasznosabb lehetne a vállalat számára, ha műszaki-gazdasági kultúrája 
magasabb szintű volna. Egyelőre ugyan a teljesítménymaximumot nyújtja azzal, 
hogy elvégzi az igénytelenebb technológiai fázisokat, és megnyújtja a termékek tech
nológiák életgörbéjét, a „lepasszolásoknál" azonban folyamatosan törekedni kell ar
ra, hogy (a) az a műszaki szint, amelyet átvesznek, húzóerejű legyen; (b) a szakmai 
képzésben az anyavállalat folyamatosan biztosítsa ennek emberi feltételeit. Ez persze 
nem egyszerű. A munkaerő történelmileg kialakult technikaabszorpciós képességét 
nem mindig lehet helyettesíteni betanító tanfolyamokkal. A kellő viselkedés-, élet- és 
munkakultúrával, precizitással, megbízhatósággal nem rendelkező munkaerő ugyan-

2.20. ábra 
Területi szelektivitás: a lépcsőzetesség elve 
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is a betanult mesterséget felületesen, rossz minőségben, nagy energia- és anyagpazar
lás közepette fogja elvégezni. Amennyiben a vállalat e silány termékeket önálló áru
ként viszi piacra, allokálhatja a veszteségforrást, de ha beépíti a maga termékeibe, az 
egész munkáját elronthatja vele, kiszűrhetetlenül. 

A tapasztalat szerint a munkaerő nagyrészt társadalmi környezeti kultúrájának a 
terméke, s ez relatíve lassan változik. Generációváltások szükségesek a tapintható (és 
megalapozott) előrehaladás eléréséhez. 

a) A legalacsonyabb színvonalú az a munkaerő, amelyet egyszerű, érthető ösz
tönzési és fegyelmezési módszerekkel sem lehet rászorítani arra, hogy rend
szeresen, fegyelmezetten dolgozzék, töltse ki munkanapját (-hetét) munkával 
(nevezzük ezt 0 fokozatnak). 

b) Ennél jóval magasabb szintű az a munkaerő, amely egyszerű ösztönzési és 
szervezési eszközökkel rendszeres, lelkiismeretes munkára fogható, de sem 
nagyobb precizitást, sem önálló döntési (extrahelyzet-felismerési és ilyen 
helyzetekben helyes cselekvési) képességet, sem apró-cseprő innovációt nem 
lehet elvárni tőle (nevezzük ezt alapfokozatnak). 

c) Ugrásszerűen fejlettebb az a munkaerő, amelyiket jelenlétre, munkaidő-ki
használásra és mennyiségi teljesítményre már nem kell külön sem ösztönözni, 
sem fegyelmi-szervezési eszközökkel kényszeríteni. Ez az alapvető megbízha
tóság belső etikai paranccsá vált ennél a kategóriánál. Az emberek gondolko
dási fejlettsége és műveltsége már elegendő ahhoz, hogy önálló feladatokat si
kerrel meg tudjanak oldani szűkebb szakmai-munkaköri területükön. Ez a jó 
szakmunkás, a lelkiismeretes technikus, a precíz beosztott mérnök, az odaadó 
tisztviselő vagy eladó színvonala. Nevezzük reproduktív fokozatnak. 

d) Ettől már csak egy lépésnyi a fejlődés addig a munkaerőig, amelyik a szűkebb 
szakmai-munkaköri területen már innovációra képes, s ha hagyják, rendszere
sen innovál is. Ez az innováló alapfokozat. 

e) A legfejlettebb munkaerő az, amely tágabb rendszerekben képes gondolkodni, 
azaz tud szervezni és ter\>ezni is, pontosabban új szervezeteket, szervezési 
megoldásokat létrehozni. Nem ragad meg a rutinszerű elképzeléseknél. (A 
szervezést és tervezést nem szabad csak üzemgazdasági értelemben felfogni. 
Egy gép is rendszer, amit meg kell a konstruáláskor szervezni. Egy hagyomá
nyostól eltérő pezsgőérlelési technológia is olyan új rendszer, amit előre „meg 
kell álmodni".) 

Minden emberi együttműködés (vagy legalábbis a zömük) a b), c), d), e) fejlettsé
gi fokozatokon lévő munkaerő í>izonyo.varan}'ar feltételezi. A lapáttal-talicskával ku-
bikolásnál természetesen a b) fokozat dominál, a gyógyszerkutatásban viszont az e), 
noha mindkettőben jelen van az összes többi is. 
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

A Tisza-szabályozás/JtóAíf kubikosmunka volt, de nem sikerülhetett volna Vásárhelyi 
Pál zsenije nélkül. A gyógyszerkutatók munkahatásfoka is erősen romlik laboránsok, 
gépírónők, anyagmozgatók, állatgondozók stb. nélkül. 

Egy vállalat tevékenységében rendszerint vannak a /?)-csoportra jellemző mozza
natok, fázisok, vagyis olyanok, amelyek főként segéd- és betanított munkán alapul
nak. Vannak erősen c)-csoportigényesek, vagyis szakmunkási, technikusi, üzemmér
nöki átlagteljesítményekkel kiválóan megoldható feladatok (ezek együttesen a 
vállalati tevékenység „gazdálkodási" oldalának gerincét alkotják). Végül vannak d}-
í?j jellegű tevékenységigényilek, amelyek innovációban dúsulnak fel. Ezek közelebb 
állnak a vállalkozásokhoz. 

Az a) fokozatról külön nem érdemes filozofálni: ez van, akárcsak az árvíz, a földren
gés és az aszály. Minél közelebb áll egy társadalom - nemzedék-időegységekbenszámol-
va - a preindusztriális és - főleg - nomád állapotokhoz, annál nagyobb a súlya. A ma
gyarországi nmnkaerőnek becslések szerint kb. 10-15%-át lehet ebbe a kategóriába 
sorolni. Hosszan tartó evolúciós időszakaszok alatt egy jól „karbantartott" társadalmi 
rend köi-ülményei között csökken ezek létszáma, a nagyobb társadalmi megrázkódtatá
sok e téren óriási visszaeséseket produkálnak. Jelenlétük a munkahelyeken óriási „adó" a 
vállalatok és az egész társadalom számára. Ezt a költséget csak az niúlja felül, ha e réteg 
kiesik a minimális társadalmi ellenőrzés alól, s a bűnözési és politikai alvilágot gyai-apítja. 

Az a)-b)-c)-d)-e) csoportosítás persze nagyfokú egyszerűsítés: a valóságban több 
fokozat él egymás mellett. Lineáris javadalmazási rendszerekben az elérhető kerese
tek differenciái többé-kevésbé kifejezik ezt a fokozatosságot (minőségi eltéréseket). 
Ez a költségekben tükröződik, azaz a vállalatoknak nem érdemes mérnökökkel tech
nikusi, technikusokkal szakmunkási és szakmunkásokkal betanított munkási felada
tokat végeztetni. Pro^re.víZiV javadalmazási rendszer esetén ilyen hiba miatt tönki'e is 
mehet egy vállalat. Megfelelő alkalmazás mellett a költségeltérés tennészetesen tük
röződik az árbevétel-, a hozamkülönbségekben is. 

Magyarországon az erősen degresszív javadalm-ázási rendszemek van hagyomá
nya (legalábbis a középvezetőktől lefelé), viszont csaknem minden munkakör át van 
filtrálva a)-b) szintű munkaerőkkel, persze a szakmailag igénytelenek jobban. Ezért a 
vállalatoknak nemcsak megéri az „aluldolgoztatás", de ragaszkodnak is az iskolai bi
zonyítványokhoz, mert ebben látják legalább a Z?)-színvonal garanciáját. 

A vállalatnál egyszer már használt (kifejlesztett vagy vásárolt) technika tehát lo
gikusan kiszabott úton vándorolni kezd. Amint a vállalati gócban az újabb (termék 
vagy technológia) kiszorítja, akkor vagy eladásra kerül, vagy kitelepítődik a vállalat 
perifériájára. Ha itt is elavul, ismét lehet választani az eladás vagy a periféria még kül
sőbb körébe való továbbadása között. 

Ez persze csak akkor űzhető hosszú távon, ha a vállalati centrum rendszeresen 
szüli (vagy vásárolja) azt az új terméket (eljárást), amellyel rentabilitását az elvárt 
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2.7. A stratégia három alapelve 

Rcniabililás liinovaiív szféra 
reniahililása 
. Imilálő (reprodukáló) 
.szféra reruabilitása 

l(JÓ 

2.21. ábra 
A lépcsőzetesség elve: az innovatív és az imitáló szférák normál 

rentabilitásának kialakulása 

szint fölé tudja emelni. így rendszeresen adja át az általa levetett technikát a perifériá
jának is. 

A centrumban kiselejtezett terméket/technológiát akkor érdemes más telephelyre 
átvinni, ha a tömeggyártásból ereáő fajlagos rezsiköltség-csökkenés, plusz az olcsóbb 
elevenmunka-árakból eredő fajlagos bérköltségcsökkenés együttesen legalább 
annyira ellensúlyozzák az avulás miatti fajlagos árveszteséget, hogy az elvárt haszon 
realizálható. (Ehhez jön esetleg a környezetvédelmi és munkavédelmi kiadások ala
csony volta, valamint a fentiekben említett szubvenciószerű „nemzeti ajándék".) 

Ez a tendencia nemcsak egy vállalat telephelyei közötti tőkemozgásokra jellem
ző, hanem a vállalatközi, sőt országok közötti munkamegosztásokra is. Amennyiben 
a vállalat tőke- és termelési együttműködéssel számos más vállalatok vonatkozásá
ban, végig kell gondohiia, hogy az alakuló együttesben a centrum vagy a periféria 
szerepét nyerheti-e el. 

2.7. A stratégia három alapelve 

Az előbb részletezettekből kitűnik, hogy a stratégiai gondolkodásnak három jelleg
zetes alapelve van. 

a) A „pingpong"-elv a térben és időben való folyamatos, folytonos visszacsato
lás elve. Ide-oda mozgást feltételez a stratégia-taktika viszony, a kutatás-fej
lesztés, termelés és kereskedelem viszonya, a prognózisok (környezet-előre
becslés) és helyzetelemzés (önismeret) viszonya stb. között. A stratégia 
megalkotása és végrehajtása során a menedzsment folyamatosan „pingpongo
zik", vagyis tulajdonképpen objektíve létező, csak éppen egyoldalú (tehát szük
ségképpen túlzó) szempontokat lépcsőzetesen egyeztet (iterál), hogy az egyol-
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2. A vállalkozás gondos, stratégiai előkészítése 

dalúságokat kiküszöbölje. Az egyeztetési folyamat akkor sikeres, ha a 
korrekciók időben, még a keményebb konfliktushelyzetek kialakulása előtt vég
bemehetnek. A folyamatos koncepcionális iteráció a legszükségesebb eleme a 
válságmegelőző menedzsmentnek. 

b) A „inár-még"-elv a lehetséges variánsok közötti latolgatás alapja. A menedzs
mentnek el kell tudnia dönteni, hogy mi az a mérték, amelynek a túlhaladása 
egy biztosan bekövetkező hátrány vagy egy kockázat vállalásában nem kívá
natos, s mekkora az a minimális előny, amelynek a nagy valószínűséggel való 
megszerezhetősége feltétele az adott vállalkozási variáns számbavételének. A 
„már-még" tehát a gondolkodás, érdekeltség, döntési és cselekvési motiváció 
alsó és felső határértéknek folyamatos figyelését, a határértékkel való számo
lást jelenti. 

c) A „mit-miérf-elv a többtényezős preferenciaképzés elve. A menedzsment
nek tudatában kell lennie annak, hogy abszolút előnyös megoldási variánsok 
nincsenek, hanem csak olyanok vannak, amelyekben van egy-két-több előny
ígéret, s ezek elválaszthatatlanul összetartoznak egy-két-több veszteségígéret
tel. A döntés lényege: (a) melyik variáns kínálta előnyöket értékelem (az adott 
körülmények között) oly magasra, hogy a kedvéért elviselem a velejáró hátrá
nyokat is; (b) hogyan tudom e hátrányokat tompítani úgy, hogy ne kerüljenek 
veszélybe a választott variáns kínálta előnyök? 

Triviális példa: három lány közül kell feleséget választanom. Juliska szép, de slainpos, 
ráadásul veszekedős anyja van. Mariska csúnyácska, de szelíd, s az anyja kiválóan főz. 
Rózsika helyeske, jó háziasszony, de iszákos az apja. Ha a jövendő házasságomat józan 
átgondolás alapján tervezem, azt kell átgondolnom, hogy (a) melyikük előnyös tulajdon
ságát becsülöm olyan sokra, hogy a kedvéért elviselem a hátrányait (a szépséget, az alkal
mazkodást, a másik család által nyújtható előnyöket, az élettárs háziasszonyi erényeit?); 
(h) a velejáró hátrányokat el tudom-e viselni (slamposság, anyós-após jellemhibái), illet
ve melyiket nem fogom tudni elviselni; (c) ha a hátrány tűrhetetlen, tudok-e ellene tenni 
valamit (elköltözés más városba, rendre nevelés stb.); (d) elveszem a negyediket: Icát. 

2.8. A stratégia illesztése 

A gondolati vázlat utolsó láncszeme: a stratégia illeszkedése, avagy az illeszkedés 
stratégiája. A menedzsmentnek kétfelé kell illesztenie elképzeléseit: (a) horizontális 
irányban, vagyis legfontosabb partnerei és/vagy konkurensei felé; (b) vertikális 
irányban, vagyis az államhatalom, a gazdaságpolitika felé. 
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2.8. A stratégia illesztése 

A neoliberális közgazdasági iskola állítása szerint ez a tudatos illeszkedés nem 
szükséges. Az állam viselkedését prognosztizálni kell, akaratát úgy is kikényszeríthe
ti. Az ellátó és vásárló partnerek, valamint a konkurensek viszonylatában pedig apia-
ci erőviszonyok koordinálnak. Mindezen erők eredőjeképpen az fog történni - így az 
elmélet -, ami az adott helyzetben a legracionálisabb. A gyakorlat nem teljesen tá
masztja ezt alá. A horizontális (vállalatközi) viszonyokat kizárólag a piaci erővi
szonyok alá rendelni ma már senkinek sem érdeke, mert olyan nagy kockázatot jelen
tene a gazdaság mindegyik szereplője számára, amely vagy súlyos létbizonytalan
ságban tartaná a vállalatokat - s ezzel ellenérdekeltté tenné őket a nagyobb fejleszté
sekben -, vagy jelentős tartalékok befagyasztását (hozamkiesést) tenne szükségessé. 
A horizontális kapcsolatrendszerben ezért a klasszikus értelemben vett konku
renciát mindinkább kiegészíti (olykor felváltja) a kooperativítás. Ez önkéntes, 
rendszeres érdek- és cselekvési koordinációt követel meg az egymással árukapcsola
tokban lévő („sorba kapcsolt") és az egymással versenyző („párhuzamosan kap
csolt") vállalkozások között. Hasonló a helyzet a hatóságokkal is, amelyek mind sú
lyosabb követelményekkel állnak elő a vállalatokkal szemben (környezetvédelem, 
munkavédelem, minőségi szabványok, hozzájárulások az infrastruktúra kiépítéséhez 
stb.), másfelől mind fontosabb szerepet játszanak a normális üzleti tevékenység hát
térfeltételeinek megteremtésében (nemzeti fejlesztési programok, állami és helyható
sági megrendelések, anticiklikus intézkedésrendszerek, területfejlesztési programok, 
külkereskedelmi szerződések, nemzetközi integrációkban való részvétel stb.). A gaz
daságpolitika általában adott érdekkörök sugallatára (nyomására) alakul ki, s válik 
ilyen értelemben sarkítottá. Olykor azonban doktriner makroökonómiai elképzelések 
igyekeznek benne életre kelni (ami gyakran egyet jelent az anarchikus tendenciák 
erősödésével), s nyitják meg az utat a zavarosban halászó gazdasági erők előtt. Sze
rencsésebb esetben a vállalatok, illetve vállalati érdekszövetségek és az államhata
lomfolyamatospartneri kapcsolatában alakul ki, válik tömegerővé. Ebben az esetben 
mind a hatósági gazdaságpolitika, mind a vállalati stratégiák folyamatosan csiszolód
nak, lefaragodnak a túlzásai, ésszerűtlen sarkítottságai, csökkennek (ha nem is tűnnek 
el) a „lobby"-veszélyek stb. A korszerű, széles látókörű menedzsment nyitott a gazda
ságpolitikával való partneri együttműködés előtt - feltéve, hogy a gazdaságpolitika a 
vállalatban csakugyan partnert, és nem „alattvalót" lát -, s ez a következő főbb terüle
teken nyilvánul meg: 

a) Őszinteség: a gazdaságpolitika valósághű tájékoztatása a vállalati stratégia^e/-
legéről. (Itt nem üzleti titkok kiszolgáltatásáról van szó, hanem arról, hogy a 
hatóság számolhasson a vállalat tervezett növekedési, forrás-igénybevételi ma
gatartásával és a. piacon való viselkedésével, s így vissza tudjon jelezni a vál
lalatnak, hogy a saját (a vállalatétól eltérő) információi alapján reálisnak ítéli-e 
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a vállalat elképzeléseit, a vállalat által jelzett tendenciákat be tudja-e építeni a 
saját elképzeléseibe. 

b) Nagyvonalúság: a hatóság oldaláról érkező, a vállalati stratégiával, illetve ér
dekekkel nem frontálisan ütköző kívánalmak kielégítése. Ilyen lehet például 
prioritásmódosítás a fejlesztések sorrendjében, állami megrendelés előtérbe 
sorolása, környezetvédelmi követelmények betartása stb. (Nem helyes a „le
fekvés" a hatósági elvárások előtt akkor, ha azok ellenkeznek a vállalat jól fel
fogott érdekeivel, például szükségtelenül megterhelik a környezetvédelmi ki
adásait csak azért, hogy a polgármester „villoghasson" választói előtt; vagy 
kimerítik a hatóság illet\'e hatósági személyek „potyázásának" ismérvét: pél
dául a város a vállalattal akar lakótelepet vagy színházat építtetni, avagy a mi
niszter szerény képességű és szorgalmú rokon csemetéjének kellene jól fize
tett, nem megerőltető állást biztosítania.) 

c) Kreativitás: országos jelentőségű elképzelések kidolgozása, felvetése a gazda
ságpolitikának. Cserében a menedzsment a hatóságoknál működő szakember
csoportok vállalatot érintő (vagy egyenesen rá szabott) ideáit komolyan veszi 
(nem utasításnak, hanem érdemi megfontolás tárgyának). 

Ugyanez a három elv szabályozhatja a partnerek és konkurensek közötti viszonyt 
is, természetesen -d. kölcsönösség jegyében, azon - magas üzleti kultúrára valló -belá
tás alapján, hogy a kooperáció 

- nagyban növeli a vállalkozás biztonságát, miközben mérsékelten csökkenti 
kiugró haszonszerzési lehetőségeket; 

- azok a hasznok, amelyekről rövid távon lemondanak a kooperálok, s azok a 
többletforrások, amelyeket rövid távon lekötnek a kooperáció érdekében, 
hosszú távon bőségesen (legalább az elvárt haszonnal megtetézve) megtérül
nek. 

Ha ez a két kritérium biztosított - vagy legalábbis erősen vélelmezhető -, a ko
operáció stratégiailag hasznosabb, mint a konkurencia. Érett menedzsment ilyen ese
tekben az együttműködést választja. Amennyiben bármely oknál fogva a biztonság 
foka alacsony, a magasabb távlati haszon valószínűsége kicsi, a kooperáció nem tud 
előretörni, s a konkurencia törvényei kendőzetlenül érvényesülnek. Ilyen hatást vált
hat ki például a paitnerek megbízhatadansága (akár helyzetüknél fogva, akár a me
nedzsment filozófiája miatt), de az is, amikor a gazdaságpolitika hoz léüe olyan bi
zonytalanságot, amelyben kiszámíthatatlanná válnak a vállalatok reakciói. 

Az együttműködés sohasem totális. Rendszerint konkrétan körülhatárolható az a 
terület, a vállalati tevékenységnek az a dimenziója, ahol megvannak vagy megteremt
hetők a kooperáció (koordináció) feltételei. 
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2.8. A stratégia illesztése 

a) vállalatcsoport 

b) laza integrációs hálózat 

2.22. ábra 
Tartós vállalatközi kooperációs jellegű kapcsolatrendszerek 

(integrációk) 

Néhány fontosahhat említek koordinált vagy közös K+F; gyártmányspecializá-
ció; technológiai láncszemek megosztása (egymás számára háttériparrá válás); üze
mi infrastruktúra közös üzemeltetése (ipari gőz, iparvágány, szociális és kulturális lé
tesítmények); gépkarbantartás és javítás (tmk) közös megszervezése; közös szállí
tóbázis; szinkron az anyagbeszerzésben, raktározásban, egymás folyamatos kisegíté-
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se; közös uiarketitig- és árueladási szervezet (ügynökség, raktárhálózat, vevőszolgálat 
stb.); egymás számára források átengedése vagy bankgarancia nyújtása közös érdekű fej
lesztések esetén; szinkronizált vagy egyesített infonnáciös bázis stb. 

A vállalat sokrétű, stabil és szoros kooperációjába léphet egy vagy több más vál
lalattal. Az utóbbi esetben markánsabb integráció: vállalatcsoport alakul ki. Az is 
gyakori, hogy a vállalat más-más funkcióját más-más vállalattal hozza közös nevező
re. Egyikkei a kutatásait koordinálja, a másikkal közös üdülőt üzemeltet, a harmadik
kal megegyezik a gyártmánymegosztásban, a negyedikkel közös külföldi képvisele
teket tart fenn stb. Ez esetben laza integrációs hálózat jön létre, amely - szekunder, 
tercier stb. áttételein keresztül - az egész nemzetgazdaságot sajátos, nem egészen pia
ci tennészetű hatások és mozgások terepévé változtatja. 

A2.J7. a) ábra egy vállalatcsopjort sémája. Mindhárom vállalatnak hét-hét funkcióját 
tételezem fel, amelyek közül három-három (1, 2, 5) háromoldalúan „összenőtt". Leraj
zolni ezt egyszerűbb - működtetni viszont igen bonyolult. Folyamatosan biztosítani kell 
ugyanis, hogy a három funkció közös üzemeltetéséből szánnazó többlethaszon mindenki 
számára nagyobb legyen, mint amekkora kára szánnazik abból, hogy lemond rendelke
zési önállóságáról. Minthogy ezt pillanatról-pillanatralehetetlen biztosítani, ezért a válla
latcsoport „központi egyensúlyszerve" a kiegyenlítő kassza (ez lehet egy fináncbank is), 
amely ideiglenesen áthidalja a jövedelemdifferenciákból adódó érdekellentéteket (az áb
rán KK hullámos vonallal a vállalatokhoz kötve). 

A h) áhra a laza integrációs hálózatot igyekszik szemléletessé tenni. Megfigyelhető, 
hogy vannak több irányban elkötelezett „funkciók" (például a B vállalat 2-es, vagy az E 
vállalat 5-ös funkciója), vannak szorosabban, sokoldalúbban összefonódott vállalatok 
(mintegy vállalatcsoportok, pl. az A és E, és vannak egész lazán kapcsolódók (C). Az 
egész „gombolyag" azonban többé-kevésbé egy organizmust alkot. Bánnelyiküknél, bár
hol, bánnilyen nagyobb változás áll be - például vállalati válság vagy markáns profilvál
tás, a vállalat piaci vonzásterének hirtelen megnövekedése vagy kihunyása stb. -, ez az 
összes többi vállalat működésére hatni fog. Az integráció tehát, miközben erősen csök
kenti a szabadpiaci típusú kockázatokat, olyan rendszerösszefüggéseket hoz létre, ame
lyek felszínre dobnak más jellegű kockázatokat. A menedzsment ezen integrációs típusú 
kockázatok - például válságba sodródás, dominancia alá kerülés és perifériára szorulás 
(ami a kooperációs viszonnyal való visszaélés következménye; nem szép dolog, de szá
molni kell ezzel is) - mérséklésére „vészkijáratokat" épít a vállalat számára. Ezt egyfelől 
a szerződés ügyes megfogalmazása, másfelől a nem teljes elkötelezettség, a több lábon 
állás biztosítja. Az érdekházasságokban nem kötelező a feltétlen házastársi hűség - noha 
a korrekt kapcsolat ajánlatos. 
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3. ÓVATOS LAVIROZAS A RÖVID TAVU 
HÁNYATTATÁSOK KÖZEPETTE (TAKTIKA) 

3.1. A vállalati taktika fogalma 

A taktika fogalma két oldalról közelíthető meg. Egyrészt a taktika a stratégia valóra 
váltása, gyakorlati lépéseinek rendszere. E tekintetben egyben a stratégia kontrollja, 
és folyamatos fejlesztésének a (nem prognózisszerűen változó feltételekhez való iga
zításának) eszköze. Másrészt a vállalat működőképességének folyamatos fenntar
tását szolgáló politika, végtelen harc a közbejött akadályokkal, és állandó készenlét a 
kínálkozó kivételes alkalmak megragadására. 

Az első felfogás a stratégiából származtatja a taktikát, s a taktika visszahatásával 
számol. Ebben az értelemben a taktika nem önálló, hanem - a stratégiával együtt - a 
menedzsmenttevékenység egyik eleme. 

A második felfogás értelmében a taktika önálló - önálló célokkal és öntörvények-
kel. Szerves kapcsolata legfeljebb az operatív irányítással (a dolgok rendben tartásá
val, a „verkh forgatásával") van. Eközben jönnek kivételes alkalmak és keletkeznek 
akadályok, amelyek felszámolására a menedzsmentnek kialakult, egyéni stílusa van: 
ennek elvi oldala a taktika. 

Mindkét megközelítésben van igazság. Végül is az, hogy az adott vállalat taktiká
jában a stratégia (mint iránytű) fontos szerepet játszik-e, avagy a vezetés filozófiája 
megáll a taktikai lépcsőfoknál - részben a vállalkozás jellegétől, részben a menedzs
ment természetétől függ, de belejátszik az általános gazdasági helyzet is. 

Egy utcasarki láiigossütö vállalkozás tevékenységének90%-a a taktika és „verkli-
forgatás", s nagyon jó, ha 1%-nyi stratégia beszüremlik a gondolkodásába. Ez is 
meglehetősen rövid távú, és nem túl komplikált. Nem is szükséges ennél több. Az a 
lángossütő, aki hétfő reggeli teendöikora liszt, az olaj és a tojás világtőzsdei ártrend-
jeiből indul ki, és transznacionális láugosműveletekről álmodozik - tönkremegy. A 
másik véglet: az ízig-vérig operatív jellegű menedzsment csak igen nagy vonalakban 
hajlandó stratégiával foglalkozni (azt is csak a rend kedvéért). Az ilyen a mindenna
pos döntésekből, prompt üzleti sikerekből építkezik. A távlati előretörés e napi sike
rek eredőjeként íí// össze. Ez a vezetés hajlamosabbíj múlt analízisére (mikor, milyen 
helyzetre hogyan reagáltunk, mi lett belőle), mintsem a jövő latolgatására. (Ők téglát 
téglára rakva, vagy panelt panelhez kapcsolva építenek házat, szemben a stratégiaori
entált menedzsmenttel, amely elsőnek monolit vasbetonvázat húz fel, s nála a taktika 
e váz közegeinek téglával való kitöltéséhez hasonlatos.) Végül egy országos vagy vi-
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lágméretű zavar esetén, amikor a trendek összekuszálódnak, a ma sem biztos, nemhogy a 
holnap - milyen lesz a kereslet, a kínálat, az árak, a bérek, a valutaárfolyamok, a hitelkon
díciók, az adók stb., bizonytalan a vállalat tulajdoni helyzete -, nem igen érdemes straté
giát készíteni, hiszen nincs támpont. Ilyenkor a vállalatok máról holnapra élnek, mej?él-
iiek, tó/élnek, megúsznak viharokat, és kihasználnak minden elébük sodródó kedvező 
alkalmat. Különleges adottság a nehéz helyzetek (válság, háboiií) kihasználása mások ro
vására. Mint ismeretes, sok újgazdagot, nagy vagyonokat .Jiordott össze" a történelem 
ilyen sodra. 

Amíg a stratégia sikerességének legfrappánsabb fokmérője a vállalati vagyon 
gyarapodása és a vállalat stabilitása, a taktika sikerét az éves rentabilitás (a profit 
nagysága) és a vállalat szolid likviditása Jelzi. 

Amíg a stratégia megvalósítása során a vállalat sorra köti a biztonságot növelő 
{konkurenciatompítí)) paktumokat a beszálhtókkal, a vevőkörrel és a párhuzamosan 
futókkal egyaránt, a taktika legfőbb gondja e paktumok lehetőségeit és réseit kihasz
nálva a „kiosztottnál" nagyobb előnyökhöz jutni, illetve megakadályozni a partnere
ket abban, hogy a vállalat rovására jussanak a „kiosztottnál" nagyobb előnyökhöz. A 
taktika tehát a naiv piaci viszonyok részbeni visszalopása a sokoldalúan tervező, egy
máshoz sokoldalúan alkalmazkodó oligopolszerkezetbe. 

3.2. A konjunktúra: a vállalat taktikai közege 

3.2.1. A konjunktúraciklus 

A taktika a változó konjunkturális körühnények között igyekszik sikerre vinni a vál
lalkozást. A konjunktúra a piaci viszonyok változásai a vállalat rövid távú ciklus
időtartama alatt (lásd 1.9. fejezet). E rövid táv alatt (amelynek persze a naptári idő
ben mért hossza különbözik, attól függően, hogy mennyi idő alatt térül meg: tehát 
más a konjunktiíraciklus hossza a fentebb említett lángossütő mester esetében, mint 
egy kohászati kombinát vagy egy bánya esetében) a következő piaci változások áll
hatnak elő: 

a) jelentősebb keresletváltozás (növekedés vagy visszaesés), amelyet 
b) bizonyos idő elteltével ármozgás, majd a termelés változása és a raktárkészle

tek mozgása (emelkedés, csökkenés) követ, amely 
c) megváltozhat a párhuzamosan futó vállalkozások, azaz a konkurencia visel

kedése, mégpedig 
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d) a nagyok (erősek, dominánsak) viselkedése más lesz, mint a gyengéké, a prog
resszívebb és/vagy olcsóbb termelési tényezőkkel rendelkezők másként moz
dulnak, mint a lemaradottak és/vagy a drágán termelők, mindennek következ
tében 

e) az erőviszonyok módosulnak a piacon, 
f) a kínálat bizonyos késéssel követi a keresletet, a konjunktúra eléri a forduló

pontot, majd irányt vált, s 
g) az egész kezdődik elölről. 

Az előbbi felsorolásban és az ábrán a konjunktúraciklus a végletekig leegyszerű
sítetten van megrajzolva azért, hogy néhány, a vállalati taktika szempontjából fontos 
fogalmat világosan lássunk: 

- Az amplitúdó vagy a konjunktúramozgás hevessége jelzi a piaci, termelési, 
raktározási kilengések mértékét. 

- Amennyiben a mozgás/e//i?/e irányul, hosszról (hausse = emelkedés) beszé
lünk, a lefelé mozgásokat bessznek (baisse = esés) hívjuk. 

A mozgások független változója a kereslet-kínálat viszonya. Ha ez többé-ke
vésbé kiegyenlíti egymást, egyensúlyi állapotról vagy inkább holtpontról beszélünk 
(azért inkább holtpontról, mert a piacon az egyensúly sohasem állapot, amelyen a 
tendenciák nyugvópontra jutnak, hanem egy elméleti határvonal, amelyet a mozgá
sok átlépnek). 

- Az árviszonyok bizonyos késéssel követik a kereslet-kínálati viszony eltolódá
sait. Minél szélesebb és bonyolultabb szerkezetű a piac, minél inkább oligopol 
jellegű a gazdaság, s minél nagyobb a hatóság piacbefolyásoló szerepe, annál 
nagyobb ez a késleltetés. A termelés (kínálat) ugyancsak késleltetve követi az 

• Termcliís 
Ár 

Kere.slei/Kínálat 
Holi|-K)ni 

Raktárkészletek 

Késleltelések I 
\,—^ 4, ^ 

Frekvencia 

lelő 

3.1. ábra 
A konjunktúraciklus 
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ármozgásokat, a raktárkészletek megelőzhetik vagy további késéssel követhe
tik a termelés mozgását. Ezt az időtényezőt nevezzük késleltetésnek. 

- Az egy teljes ciklust: hullámhegyet (zenitet), hullámvölgyet (nadírt) magában 
foglaló időszakot, vagyis a konjunktúramozgások teljes körének lefolyási ide
jét frekvenciának nevezzük. 

Annál könnyebb nagy valószínűséggel megvalósítható taktikát kidolgozni, minél 
kisebb az amplitúdó (azaz kilengés), és minél „ ritkább " a frekvencia (minél hosszab
bak az időhullámok), minél egyértelműbb, bemérhetőbb összefüggések vannak a pia
ci ár-, termelés és raktármozgá.iok között (vagyis minél szabályosabb a hullámmoz
gás), és végül, minél nagyobbak a késleltetések. Amennyiben ugyanis a gazdasági 
élet hullámzása nem jár nagy kilengésekkel, hosszúak a hullámok, s a késleletetések 
„lusták", a piaci viszonyok elmozdulásainak észlelésekor van elég idő arra, hogy a 
vállalat termelési és raktározási programjainak átalakításával alkalmazkodjék a vál
tozásokhoz. Értelemszerűen a heves, gyors egymásutánban ideges reakciókban je
lentkező konjunktúramozgás kiszámíthatatlanabb, tehát a visszahatás - bármilyen 
megalapozott legyen is az -jóval nagyobb kockázattal jár. 

3.2.2. Reakcióhevesség és vállalati ráhatás 

A gazdaságban az elmozdulások hullámszerűen terjednek tova. Amikor valahol a pia
con valami szokatlan méretű változás áll be - belép egy nagy kapacitás, aszály pusz
tít, hirtelen és váratlanul megnő vagy csökken a turisták száma, illetve költése stb. -, 
ez megváltoztatja a kereslet és kínálat viszonyát, ami hat az árakra. S minthogy a vál
lalatok vásárlók is és eladók is, az árváltozások hatnak csereviszonyaikra, ez pedig a 
nyereségükre. Megváltozik a vállalatok piaci viselkedése, ami vwíza/iaí a kínálatra és 
a keresletre is. Erősíti vagy tompítja a mozgásokat. Eszerint beszélünk öngerjesztő 
vagy öntompító piaci visszacsatolásokról. Ha mindezek a változások párhuzamosak 
(egyirányúak) volnának, ez valamelyest könnyítené a hullámmozgás kiszámíthatósá
gát A valahol bekövetkező indító impulzusok azonban egymástól igen eltérő erőssé-
gűek lehetnek. Egyidejűleg számtalan impulzus éri a piacot, s a piac egyes szereplői 
(termelők, kereskedők, fogyasztók, pénzkölcsönzők, jövedelemtulajdonosok stb.) 
helyzetüktől függően eltérően válaszolnak az őket érő változásokra. Ez az eltérés jel
lemző a reagálás hevességére is és az irányára is. 

A gazdasági jelenségeknek azt a tulajdonságát, hogy ráhatásokra maguk is válto
zást produkálnak, rugalmasságnak nevezzük. Nagy a rugalmassága annak a gazda
sági kategóriának, amely az őt ért egységnyi hatásra ennél nagyobb, kicsi a rugalmas
sága, ha ennél kisebb változást vált ki. 
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Rugalmas 
e>\ 

8 > i : : : 

Pozitív 
c'>0 

Negatív 
c'<0 

W 

szakasz 
c) 

3.2. ábra 
A gazdasági rugalmasság 

Amennyiben 1%-kal nő a lakosság jövedelme, s erre a kenyér iránti kereslet 
+0,l%-nyi, a videokazetták iránti kereslet pedig 1,5%-nyi növekedéssel válaszol, a 
kenyér merev, a videokazetta pedig rugalmas a jövedelem/kereslet viszonylatában 
(3.2. ábra a). 

Jelöljük a független gazdasági változót (az előbbi példában a jövedelmet) x-szel, 
azt a függő változót (példánkban a keresletet), amelynek a rugalmassága érdekel ben-
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nünket, y-nal, a rugalmassági együttható (e') egyenlő az y (dy) és az x elemi elmozdu
lásának (dx) hányadosával, vagyis yx szerinti deriváltjával: 

.•-J-il, < 
dx > 

A rugalmasság lehet pozitív irányú (nő a kereslet, nőnek az árak is) és negatív 
irányú is (nő az amúgy is magas jövedelem, csökken a kereslet a silány minőségű 
áruk iránt) {3.2. ábra b). 

A különféle jelenségek rugalmasságának változásai mutathatnak lineáris össze
függést (valamely áru keresletének növekedése egyenesen arányos a jövedelem nö-
\ekedésé\el, függetlenül attól, hogy alacsony volt-e a jövedelem vagy magas (3.2. 
ábra a és b). Ugyanakkor gyakran előfordul, hogy a rugalmasság a független változó 
lineáris növekedésére exponenciálisan reagál (magas jövedelmi szférákban ugrás
szerűen megnő a villák, ékszerek, műtárgyak iránti kereslet), illetve logaritmikus 
függvényt (telítődést) mutat (például a jövedelemnövekedés függvényében magas 
életnívó esetén az élelmiszerfogyasztás növekedési üteme egyre elenyészőbb). Leg
többször a két tendencia összekapcsolódik. Például a jövedelemnövekedés függvé
nyében viharosan nő a háztartásigép-kereslet, majd fokozatosan telítődik a piac (3.2. 
ábra c). 

A vállalati taktika első követelménye a rugalmasságok helyes érzékelése, a rugal
massági együtthatók folyamatos figyelemmel kísérése. Különösen fontosak a követ
kezők: 

1. X = kereslet a vállalat által a piacon forgalmazott áruk iránt, 
y = ezen áruk elérhető piaci árai. 

2. X = a vállalat által forgalmazott áruk input árszintje (anyag, energia, bér stb. 
egységnyi költségnövekedése), 

y = ugyanezen áruk kibocsátási mennyisége. 
3. X = a vállalat által forgalmazott áruk árszintjének növekedése és csökkenése, 

y = az eladható (forgalmazott) mennyiségek változása. 
4. X = a különböző kategóriájú alkalmazottak bérének és járulékainak növekedése, 

y = ugyanezen kategóriák teljesítményeinek növekedése. 
5. X = a vállalat mérlegpozíciójának változásai (több évi átlagban), 

y = a vállalati részvények jegyzési árfolyamai (több évi átlagban). 
6. X = az osztalékráták nagyságának változásai, 

y = a vállalati részvények jegyzési árfolyamai. 

A sort lehetne folytatni, igen sok rugalmassági együttható kreálható. A vállalat 
maga tudja leginkább, taktikájához mely rugalmasságok ismeretére (megsejtésére) 
van szüksége. 
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3.3. A vállalat konjunkturális helyzetei 

A vállalat helyzete az adott konjunktúrában számtalan lehet. Az egyszerűség kedvé
ért nyolc alaphelyzetet különböztetünk meg: 

a) csődhelyzet, 
b) szerkezeti (idült) válsághelyzet, 
c) konjunkturális válsághelyzet, 
d) gyengélkedés, 
e) lábadozás, 
f) dinamikus szinten tartásra való képesség, 
g) expanzíóképesség, 
h) viharos expanzióra való képesség. 

A csődhelyzet vagy akut válság legfontosabb külső jele az, hogy a vállalat fize
tésképtelen. Ez bekövetkezhet tűrhetetlen mértékű input-áremelkedés miatt (1973, 
1979 olajválságok), vagy tűrhetetlen mértékű eladásiár-csökkenés miatt, esetleg ál
dozatává válhat a vállalat egy csődhullámnak, tudniillik abban az esetben, ha a vevői 
válnak fizetésképtelenné. Csődöt válthat ki egy nagy konkurens hirtelen megjelenése 
a piacon, az alapvető piac hirtelen megszűnése (például a KGST-piac összeomlása 
1990-199l-ben), de érheti a vállalatot olyan nem várt és hatalmas többletkiadás, 
amely „elúsztatja" a ükviditását (hitelbefagyasztás, támogatás hirtelen elvonása, adó
emelés, valuta le- vagy felértékelés, környezetvédelmi beruházási kötelezettség stb.). 

A szerkezeti (idült) válság akkor köszönt a vállalatokra, amikor termékük 
és/vagy technológiájuk elavul, s ezt valami oknál fogva nem tudják sem modernizá
cióval, sem tömegtermeléssel, sem olcsó termelési tényezők alkalmazásával ellensú
lyozni. Ez még nem csőd, de a kiadások és bevételek normális aránya beszűkül, a ha
szon kevés, olykor eltűnik. A vállalat hibás körbe kerül, amelyből csak többlet
források segítségével tudna kitömi. Ezek azonban elapadnak. A .rayáí felhalmozás ke
vés, ezért a bankhitelek kondíciói lehetetlenül szigorodnak, s a tőkepiac sem rajong a 
befektetésért A modernizáció tehát vontatott, a bérek relatíve alacsonyak, a legérté
kesebb munkaerő szétszéled. A szerkezeti válságot nehéz a visszájára fordítani. Ép
pen ezért a menedzsment első számú kötelessége a válság előjeleinek igen korai stá
diumban való észlelése, s a stratégia módosítása. Ennek kiforrásáig is olyan taktikát, 
azaz rövidebb távú intézkedési csomagot kell kialakítania, amely alkalmassá teszi a 
vállalatot egy későbbi (de a lehető leghamarabb) végrehajtandó szerkezetváltásra. A 
kifejlődött szerkezeti krízis ugyanis halálos kór, eleddig kevés vállalatnak sikerült 
túlélnie. 
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3. Óvatos lavírozás a rövid távú hÁnyattatások közepette (taktika) 

A konjunkturális válság olykor vehemensebb szimptómákkal jár, mint a szer
kezeti. Az okai azonban nem mélyek, a vállalat gyökereit kevésbé támadja meg, ezért 
viszonylag könnyebben leküzdhető. Mindenesetre ez is megnyirbálja a rentabilitást, s 
az elmaradt hasznon túl a fejlesztésben és a versenyben jelentős időveszteséget 
okoz. Ez különösen a gyors műszaki megújulású és bizonytalan, éles versenytől szab
dalt piacú területeken érintheti igen érzékenyen a vállalatokat Hibás taktika esetén 
átcsaphat szerkezeti válságba, esetleg gyors csődbe torkollhat. A konjunkturális vál
ság a vállalat „tüdőgyulladása", amely - ha későn ismerik fel, és rosszul kezelik - ha
lált is okozhat. 

A gyengélkedés és lábadozás lényegében ugyanazt az állapotot fejezi ki: a len
dülethiányt gyenge piaci pozíció mellett. Majdnem szinonimái a stagnációnak, ám 
mégsem egészen, mivel {a) a stagnálás növekedési kategória (a vállalat mennyiségi 
fejlődésének hiányára utal), a gyengélkedés és a lábadozás viszont a vállalat mint 
„élőlény" állapotának minőségi jegyeit jellemzi; {b) lehet gyengélkedni is és lábadoz
ni is nem stagnáló állapotban (például mérsékelt növekedés mellett, amikor a vállalat 
a még meglévő piacaiban rejlő tőkelikvidizálási és felhalmozási lehetőségeket aknáz
za ki, „összesepregeti egy elmúlt virágzás utolsó szirmait", felkészülve a szerkezeti és 
műszaki megújulásra); de lehet gyengélkedni és lábadozni szűkített termelési-eladási 
iram mellett is („fogyókúra" közben, amikor is a vállalat „levedli" a menthetetlen 
profilokat, így készül a termék- és technológiai nemzedékváltásra). A gyengélke
dés/lábadozás és a stagnálás kifejezés - bár a jelenségek, amelyekre vonatkoznak, 
sokszor ugyanazok -, nem keverendők össze. 

Mindkettőben közös a lanyha piaci aktivitás és innováció. A vállalat - ha úgy tet
szik - vegetál. Ez a skaláris egybeesés azonban igen eltérő tendenciákat takarhat. A 
műszaki és marketingteljesítményeit tekintve elrenyhült, az extenzív növekedésben 
kifulladt, dinamikai tartalékait javarészt felélt vagy elpazarolt vállalat, a konkurencia 
vagy a költségvetési mohóság által agyonhajszolt kiszívott vállalat - mielőtt beleara
szolna a világos, kimutatható szerkezeti krízisbe - egy ideig a gyengélkedés szimptó-
máit mutatja. A gyengélkedés tehát lehet a szerkezeti válság előjele. Tünetei annyira 
hasonlóak az enyhe lefolyású konjunkturális válságéhoz (ellanyhulás, pillanatnyi 
megtorpanás, kisebb piaci zavar), hogy szinte csábítják a menedzsmentet a hibás di
agnózisra. Ez annál is inkább fennáll, mivel a szerkezeti válság előjeleként mutatko
zó gyengélkedés „vádlón" mutogat a vezetés mulasztásaira, míg a konjunkturáHs 
rosszullétet vis malőrként lehet a részvényesek előtt magyarázni. Ezenkívül gyengél
kedés! korszak követheti a szerkezeti vagy konjunkturális válság életveszélyes szaka
szait túlélt, de igazában feltápászkodni képtelen (termelési tényezők elégtelensége, 
menedzsment koncepcióüansága vagy gyenge keze, tartalékhiány, túlzott, gyilkos 
verseny, fiskális parazitizmus) vállalat életmenetét Ez azt jelenti, hogy a válságkeze
lés tüneti oldala sikeres volt, vagyis a drámai fordulatot elodázták, időt nyertek, amit 
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3.3. A vállalat konjunkturális helyzetei 

Stratégiai horderejű felemelkedési programokkal kellene kitölteni ahhoz, hogy a 
gyengélkedő ne essék vissza a krízishelyzetbe. 

Az említett két esetben a vegetálás iránya a válsághelyzet kialakulását jelzi. Ez a 
„gyengélkedés" egyik alaphelyzete. Más esetben a külső szemlélő számára ugyan
csak a vegetálás tűnik szembe, ám a vállalat bensejében már mozognak a váltás erői: a 
vállalat magához tér (kuporgatják a forrásokat, dolgoznak a K+F-műhelyek, folyik az 
átképzés, félkész állapotban van a szervezeti és információs megújulás, érnek a fej
lesztési és piaci stratégiák). Itt lábadozásról van szó, a vegetálás dinamizálódásba 
megy át. 

Egy krízishelyzetben a vállalatnak előretörési képessége visszanyeréséhez óriási 
erőfeszítésekre van szüksége. 

Gondoljunk egy, a pálya szélére sodródott és felborult versenyautóra. Mekkora 
erSt és időt igényel a talpra állítása, az elindítása, felgyorsítása, a mezőny megközelí
tése, az újra besorolás. Az analógia persze sántít. Egy ilyen versenyautó számára a 
helyezés reménye teljesen elúszott. A válságból kikecmergő vállalat nincs ennyire 
reménytelen helyzetben (például azért sem, mert nem egyedül esik válsághelyzetbe), 
de a válság pénzügyi, piaci és időveszteségeinek behozásához így is rendszerint em
berfeletti erőlködés szükséges. 

Amennyiben sikerül túlélnie a válságot, és az akut válsághelyzetből kilábal, nem 
a gyengélkedés, hanem a lábadozás fogja jellemezni. Ebben az esetben bizonyos idő 
múlva eléri azt az állapotot, amikor rentabiUtása az elvárt mértékű lesz, azaz megfe
lelő a napi likviditása, tisztességes Jövedelmet tud adni az alkalmazottaknak és a me
nedzsmentnek, bankbonitása és értéktőzsdei goodwill-je stabil, a befolyó amortizá
ció és a keletkező normál vállalati profit együttesen biztosít akkora pótlólagos 
forrástömeget, amellyel az adott szakma átlagos (extenzív és intenzív) fejlődési telje
sítménye elérhető. Mindez együttesen jelenti a dinamikus szinttartást, s biztosítja 
azt, hogy a vállalat tartani tudja piaci pozícióit 

Az expanziós, illetve viharos expanziós képességnek nevezett konjunktúrapo
zíciók ismét egy anya gyermekei: a vállalat műszaki és piaci erőnlétének két fokoza
táról van szó. Az egyik az expanzióra való képességét jelenti. A vállalat innovációs és 
akkumulációs képessége meghaladja az ágazati állagot, a piacokon szolid, erősödő 
helyzete van, gyümölcsöző kooperációkat épít ki a környezetével, iparági részaránya 
- mind az eladásokban, mind a birtokolt javak tekintetében, mind a K-i-F-kapacitás-
ban - kúszva növekszik, hímeve jó, dolgozói gárdája elégedett, összeszokott, közössé
get érez a vállalattal. 

Az első fejezetben vissza-visszatérő hiperboloid diagram optimum-zónájában 
vagy ahhoz közeli extenzív, illetve intenzív, biztonság-, illetve kockázatpreferáló stb. 
tartományban találhatók az ilyen vállalatok. 
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3. Óvatos lavírozás a rövid távú hAnyattatások közepette (taktika) 

Amikor mindezek az hmérvek felnagyítva észlelhetők, tehát a vállalatban buzog 
az innováció, jelentős felhalmozási alapja képződik, ömlik hozzá az addicionális ide
gen forrás is (részvényei a nominálérték többszörösén cserélnek gazdát), kezdi uralni 
a K-f-F-szférát és a piacot, vagy biztosítja vitathatatlan domináns helyzetét, az általa 
kezdeményezett kooperációk-integrációk inkább „gyarmatosítás" jellegűek - ezek a 
jellemzők a viharos expanzióra képes vállalat helyzetére. 

A viharosan exponáló vállalat a forrásoptimalizáció szempontjából a markánsan, de 
tolerálhatóan extenzív/intenzív, de a biztonságcentrikus/kockázatvállaló stb. pozíciók 
szélein, az „innovációs renyheség", illetve a „kalandorság" határán helyezkedik el. Az 
ilyen menedzsment a választott fejlődés üzleti stílusának megfelelően erősen feszíti, ne 
adj' isten, túlfeszíti a húrt. 

A viharos konjunktúrafordulatokra a mérsékelten expandáló vállalat megfontol
tabban tud reagálni, mint a túlfűtött. A konjunkturális széljárás kedvezőtlenre fordulá
sát IS jobban elviseü (nem emészt fel akkora fékezési energiát, nagyobb a tartalék), de 
a konjunktúra vehemensebbé válásából a páratlan üzleti, haszonszerzési lehetősége
ket is fokozottabban ki tudja használni éppjen azért, mert intakt tartalékokkal rendel
kezik. A moderált expanzióról a vágtató tempójúra átkapcsolni ezért csak ideiglene
sen és csak akkor ajánlatos, ha így is marad elegendő tartalék, a menedzsment 
nagyon biztos abban, hogy a konjunktúra nem vesz éles fordulatot a „ tarolás" 
befejeztéig. 

3.4. Két alaptaktika 

3.4.1. Az árral úszó taktika 

A menedzsment a fennálló (vagy készülődő) konjunktúrahelyzetet kétféleképpen 
ítélheti meg: vagy ki kell használnia azt, vagy védekeznie kell ellene. Ezért beszélhe
tünk „árral úszó" és „ár ellen úszó" taktikáról. 

Az árral úszó taktika abból a felismerésből indul ki, hogy a konjunktúra iránya, 
sebessége kedvező a vállalati adottságok szempontjából. így például a K+F olyan 
irányba haladt a múltban, amely a jelenben jó áron eladható terméket produkál, a ter
melőkapacitások elegendő méretűek a rentábilis termeléshez, s műszaki színvonaluk 
is megfelelő, az input biztosított, árszintje a kibocsátáséhoz képest nem látszik növe
kedni, a vállalat értékesítési csatornái működőképesek és bővíthetők. Ahhoz, hogy el
kezdődhessék a konjunktúra lehetőségeinek kihasználása („beleúszás a sodrásba"), a 
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3.4. Két alaptaktika 

menedzsmentnek ki kell dolgoznia a taktikát: elárasztja-e az olcsóbban termelt (vá
sárolt) termékekkel a piacot, vagy kisebb-nagyobb (rövid időn belül termőre forduló) 
újításokkal, beruházásokkal változtat a termékek jellegén, hogy ne vagy minimális 
áráldozatot kelljen adnia. Vagyis a taktikának éppúgy megvan a maga extenzív-inten
zív dilemmája, mint a stratégiának, azzal a különbséggel, hogy a piac elárasztása rö
vid távon nagyobb mértékű lehet, mint az új termékekkel vagy technológiával való 
megjelenés. Igaz, az előbbiekben geriátriának csúfolt életgörbe-megnyújtó innováci
ók a taktikának fontosabb instrumentumai, mint a termelést nagyságrendekkel meg
növelő óriástechnológiák létesítése. Egyre kell nagyon vigyáznia a vezetésnek: kizá
rólag taktikai indíttatásból se generációváltás horderejű kutatást ne kezdjen el, se 
monstre szériákban gyártó üzem beruházásáról ne határozzon. A menedzsment alkal
matlanságának legszembetűnőbb jele az, amikor pillanatnyi konjunktúraimpulzusok 
által befolyásoltatva hoz alapvető taktikai, stratégiai horderejű döntéseket. 

Abszurd példák Épeszű ember nem tesz házassági ajánlatot a Biaha Lujza téren 
egy, a Király utca és a Wesselényi utca között, a 6-os villamoson megismert hölgy
nek; nem telepszik ki az utcára strandcikkeket árulni, ha a meteorológiai intézet köz
li, hogy a tizenöt fokos fagy némileg enyhülni fog. 

Egészen más a megítélése annak az esetnek, amikor a vezetés észleli, hogy egy 
90-95%-ban kész fejlesztés vagy telepített üzem termékei iránt viharosan nő az igény, 
emelkednek az árak és a konkurencia csak 70-75%-os készültségi fokon leledzik. 
Ilyen esetekben a helyes taktikai döntés a befejező munkálatok maximális felgyorsí
tása. 

Minél tovább gyakorolható az „árral úszó taktika", és minél sikeresebb az, annál 
nagyobb a veszélye annak, hogy (a) hajlamossá tegye a menedzsmentet a stratégiai 
irányvonal elhagyására, valamint a stratégiai munkálatok elhanyagolására: (b) a 
konjunktúra sodró hatását is a saját üzleti zsenije eredményeként könyvelje el - még 
saját maga előtt is. 

Képzeljük el Kolumbuszt, aki kedvező tengeráramba és széljárásba kerülvén, ten
gerbe hajítja iránytűjét, kiteszi konnányosát egy lakatlan szigeten és napiparancsban 
kihirdeti, hogy a jó szelet a kapitány fújja: ismeménk-e ma Amerikát? 

Az árral úszó taktika legfontosabb elemei: 
a) azon vállalkozások gyors kifuttatása, amelyek esetében stratégiai léptékben 

már csaknem minden el van döntve (a pénzt elköltötték, a piac biztosított), a 
késlekedés veszteséggel jár; 

b) meggyorsítani a stratégiai célok megvalósításának költségesebb fázisait lehe
tőség szerint még alacsony árszinten; 

c) olyan piacok elfoglalása, amelyeken a vállalat túlnyomásos (kínálati) szituáci
óban nem volna versenyképes. 
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3. Óvatos lavírozás a rövid távú hÁnyattatások közepette (taktika) 

3.4.2. Az ár ellen úszó taktika 

Az ár ellen úszó taktika a vállalat számára kedvezőtlen konjunkturális helyzet nem
kívánatos hatásainak kivédésére, illetve enyhítésére irányul. Annak a kritikus pontnak 
a megelőzése, elkerülése a cél, amelyre ráfutva a vállalat megindul a lejtőn (dinamiz
musból - a gyengélkedésen át - válságba, csődbejut). A menedzsmentnek olyan kér
désekre kell választ keresnie, hogy például milyen mély lesz a kedvezőtlen irányzat, 
meddig fog tartani (amplitúdó és frekvencia), mennyiben érinti a vállalattal érintkező 
területeket, számobi kell-e enyhítő vagy súlyosbító körülményekkel. 

A prognózis csaknem eldönti az ellensúlyozó taktika milyenségét. Ha a prognó
zis hibás, a rá (egyébként kifogástalanul) felépített taktika is hibássá válik. 

Például nagyméretű és hosszan tartó búzatúltennelést jósol a prognózis. A gabona el
adhatatlan lesz, piaci ára a költségszint alá bukik. A nagykereskedelem erre még aratás 
előtt relatíve alacsony, de a prognosztizált, ultrakedvezötlennél magasabb árszinten meg
szabadul készleteitől, és felbontja a tennelőkkel kötött szerződésekegy részét. A prognó
zis hibásnak bizonyul: a kereslet nem lanyhul, az árak nem esnek. Az ár ellen úszás tehát 
nem vált be. A vállalatnak jelentős árvesztesége lett készletei elkótyavetyélése miatt, eze
ket drágán kell feltöltenie, azaz a nonnál üzletmenet haszna is csökken. Ha viszont beüt a 
prognózis, az árveszteség egy részétől vagy egészétől megszabadul, s a termelőktől po
tom árért szerzi be a gabonát készletei feltöltéséhez. 

A vállalat - mint a példák is mutatták - a taktika megvalósítása során nem első
sorban a kutíitás-fejlesztés-beruházás-szerkezetváltoztatás vonalán mozog, hanem a 
készletfeltöltés és -apasztás, a folyó termelés iramának lassítása, gyorsítása a válasz
tékmódosítás, & pótlólagos piacokon való műveletek erősítése, a marginális piacokról 
való visszahúzódás stb. nyomán. A taktika ilyen értelemben édestestvére a spekuláci
ónak, noha nem azonos vele. 

Árt 

Idő 

a 
vesz 
elad 

3.3. ábra 
Árutőzsdei spekuláció 
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3.5. Kooperáció és konkurencia a taktika szemszögéből 

A spekuláció az üzleti megfontolások közül kizárja a direkt hatást a teruielésre, de 
a piacon folyó építőtevékenységet (a marketinget) is. Kizárólag a piac pillanatnyi vá
kuum- vagy túlnyomásos állapotából következő árdifferenciákat tartja szem előtt. 
Ott vásárol, ahol árubőség folytán az árak alacsonyak, s ott ad el, ahol hiányhelyzet 
van, emiatt az árak magasak. 

A spekuláns .^nűvészete" a piaci vákuumok és túlnyomásos állapotok, Jciszagolá-
sa", valamint a váltópontok (a hosszról besszre és besszről hosszra átlendülés) köze
ledtének megérzése, vagyis nagy piacismeret és kereskedelmi (tőzsdei) tajjasztalat 
kell hozzá. A termelésben vagy kereskedelemben működő menedzsernek is értenie 
kell a spekulációhoz. Enélkül ugyanis nem tudja a kedvező konjunktúrát meglova
golni (hosszra játszani), illetve dekonjunkturális helyzeteket kivédeni (besszre ját
szani). 

3.5. Kooperáció és konkurencia a taktika szemszögéből 

Emh'tettem, hogy a kulturált stratégiai magatartást a konkurenciának és kooperáció
nak - ma már egyre inkább a kooperáció által dominált - ötvözete jellemzi. Ez erősen 
kihat a taktikára is. Az a menedzsment, amelyik a kiegyensúlyozott, együttműködő 
üzleti magatartást hirdeti ars poeticájaként, s közben gyakorlati tetteit a piaci „dzsun-
gel"-törvények irányítják, elveszti jó hímevét. Ez életveszélyes egy annyira interde-
pendens világban, mint amilyen az oligopolstruktúra. Ugyanakkor az üzleti taktika a 
korrekt üzleti kapcsolatokban rejlő érdekérvényesítési lehetőségek korrekt kiaknázá
sa is. Nem az a jó üzletember, aki a partner érdekeit (vagy valamiféle „népgazdasági" 
érdeket) tartja szem előtt a sajátjaival szemben, hanem az, aki 

- reálisan méri fel érdekérvényesítésének a lehetőségeit, vagyis üzleti célja és 
ajánlata a partner számára is eleve reális tárgyalási kiindulópont (ha egy do
boz gyufát akar eladni, nem ajánl meg 100 ezer dollár árat azzal, hogy vagy 
agyalágyult a partner és megfizeti, vagy az alkuban úgyis kialakul a reális ár); 

- figyelembe veszi és elismeri a partner érdekeit, illetve nehézségeit is, s partne
reivel szemben bizonyos határok között toleráns, közhasználatú kifejezéssel: 
nagyvonalú (amikor például egy lakást vesz meg irodahelyiség céljaira x dá
tummal, s látja, hogy a partnere valami oknál fogva nem tudja eüntézni az át
költözését, nem teszi utcára, haladékot ad neki); 

- amennyiben lehetőség adódik az üzlet együttműködéses alapon való lebonyolí
tására vagy piaci jelenlétének - a versenytársakkal való csatározások nélküli -
sikeres biztosítására, még akkor is ezt a formát választja, amikor az valame
lyest nagyobb költségekkel, illetve szerényebb haszonnal jár. 
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3. Óvatos lavírozás a rövid távú hÁnyattatások közepette (taktika) 

Ezek a követelmények etikai szabályoknak tűnnek (ténylegesen azok is), holott 
nem kevesebbről van szó, mint a vállalkozás stratégiai és taktikai érdekeinek együttes 
figyelembevételéről. A nagyvonalúság és tolerancia olyan taktikai áldozat, amely
nek csak akkor és annyiban van gazdasági értelme, ha ez egyben stratégiai befekte
tés. Azt a menedzsert, amelyik ezt a befektetést (kockázatot) nem vállalja, hanem ke
gyetlenül tartja magát a rövid távú abszolút érdekérvényesítéshez, az oligopol-
struktúra már „dúvadként" hajlamos kezelni (afféle Jockey Ewingként). Ellenkező 
esetben viszont - amikor a menedzser toleranciája parttalanná váhk, nem rendeli alá 
cége stratégiai érdekeinek - az üzleti világ baleknak tekinti, kihasználja és részvétle
nül nézi végig a cég válságból válságba való bukdácsolását. Itt is van tehát optimum 
(grafikusan ugyancsak egy hiperboloiddal lehetne ábrázolni), amelyet tanácsos szem 
előtt tartani. 

3.6. A rossz üzletmenetből való kilábalás 

A válság- és a majdnem válsághelyzetek átvészelése, továbbá a vállalat konjunkturá
lis nehézségekből való kivezetése három alapesetet foglal magában: 

a) a válságmegelőzést, az üzletmenet visszavezetését a prosperitásba, 
b) az akut válsághelyzetben való cselekvést, 
c) a csődhelyzetben való viselkedést. 

3.6.1. A válságmenedzsment hármasszabálya 

A felsorolt három alap)esetre egyaránt érvényes három fontos magatartási szabály. 
a) Bármilyen nehéz helyzetben legyen is a vállalat (vagy az adott tevékenység, 

üzletág), a menedzsmentnek megfontoltnak kell lennie. A pánikot ki kell zárni 
a vezetési stílusból. 

b) Az intézkedéseket világosan meg kell osztani a csapások tudomásulvétele 
(passzív elszenvedése), a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás 
(aktív elszenvedés), illetve a csapásoknak való ellenállás, ellentámadások vég
hezvitele között. A szerepeket nem szabad felcserélni: a szélmalomharcot is és 
a fejjel-faldöngetést is ki kell zárni a menedzsment fegyvertárából. 

c) Végül minden körülmények között igyekezni kell megőrizni a vállalat valós ér
tékeit: a vagyont, a technikát, a kreatív kapacitást és a minőségi munkaerőt, va-
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lamint a piacokat és a vállalat jó hímevét. A fejvesztett menekülést, a vállalati 
lehetőségek lezüllesztését egyaránt el kell kerülni. 

A különféle szituációk menedzselésének közgazdasági problémáit nem azért 
kezdem a rossz üzletmenetéivel, mintha a válságot tartanám a jellemzőnek egy válla
lat általános működése csaknem összes mozzanatára. A válság apróbb-nagyobb je
lenségeivel és veszélyeivel való harc viszont tényleg jellemző a mindennapos műkö
désére. Különösen akkor van ez így, amikor az adott vállalat egy válsághelyzetben 
lévő országban működik, torz piaci és műkedvelői szintű gazdaságpolitikai közeg
ben, s a menedzsment kultúrája és mesterfogásai sem alakulnak ki. Ilyen „halmozot
tan hátrányos" helyzetben még a jól prosperáló vállalatok mindennapos menedzselé
se is úgyszólván folyamatos válságmegelőzésből, elhárításból, kiheverésből áll. 

3.6.2. A legenyhébb eset: a „gyengélkedés" 

A leggyakoribb helyzet, amikor megtorpanás, vegetálás lép fel - ezt gyengélkedés
nek neveztük -, s ebből kiindulva kell 

- megakadályozni a válság kifejlődését (tartalékokat képezni, átcsoportosítani, 
piaci megegyezéseket szorgalmazni stb.); 

- eltávolítani a vállalat dinamizmusát gátló vagy - általános válsághelyzet ese
tén - a túlélést gátló akadályokat {szervezeti és szervezési, személyi hiányossá
gok, terhessé váló, nem f)erspektivikus üzleti kapcsolatok stb.); 

- berendezkedni egy visszafogott működésre, megőrizni a vállalat értékeit (mű
szaki, emberi állomány, piacok, goodwill stb.) erőgyűjtés és a vállalatnak a 
megváltozott feltételekhez alkalmazkodó átprogramozása végett; 

- kiválasztani és fokozott intenzitású működésre alkalmassá tenni a vállalat 
visszaesés által nem vagy kevéssé érintett szegmenseit (egy sikerterméket, egy 
perspektivikus eladási kirendeltséget, egy jól működő termelési kapcsolatot 
stb.); 

- átfogó önfeltérképezési és elemzési munkát végezni az üzletágak és szakterü
letek racionalizálása érdekében, továbbá a vállalati stábot innovációs ötletei
nek fokozott felszínre hozására (brain-storming) ösztökélni. 

Ezen intézkedések egy részével a gondos menedzsment nem várja meg a válság
veszélyt. Normál üzletmenet közben is vigyáz arra, hogy a vállalat piaci környezeté
vel kooperatív legyen a viszonya, nem tart fenn „mussz" kapcsolatokat, illetve profi
lokat (ha igen, duplán megfizetteti), van kész, fiókból előhúzható és könnyűszerrel 
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aktualizálható stratégiai és/vagy taktikai variánsa a „takaréklángon" való működés
hez, üzletpolitikája szelektív, nem tűri a pazarlást, és együttműködik az alkalmazot
takkal az innovációs folyamatban. Ilyen esetben legfeljebb e menedzseri stflus hang
súlyosabbá tételéről lehet szó - s ez szerencsés eset. Amennyiben azonban a 
prosperáló vállalat vezetése „lezserré" válik, a viharfelhők közeledtével mindenkép
pen stflust kell váltani. 

3.6.3. A válsághelyzet 

Az akut válsághelyzetben (ami természetesen konjunkturális válsághelyzetet jelent, 
illetve a strukturális válságnak azt a stádiumát, amikor a vállalat piaci működésében 
már kézzelfogható zavarok jelentkeznek) a teendők módosulnak. Mindenekelőtt meg 
kell akadályozni a likviditási hiányhelyzet drámai kifejlődését (vagyis a csődöt). Ez 
egyértelmű azzal, hogy a lélegzetvétel biztosítására pénzt kell szerezni (árengedmé
nyes eladásokkal, hitelfelvétellel, kormánysegély vagy garancia szerzésével stb.). 
Egyidejűleg szisztematikusan végig kell gondolni a \&\\?L\2Apénzbeáramlásának aka
dályait Ki keU tehát tapogatni a „trombotikus" pontokat és - ha ez reális - intézkedé
seket tenni a folyamatos pénzbeáramlás biztosítására (leszállítani az árakat, vagy 
többletszolgáltatásokkal vonzóbbá tenni az eladási ajánlatokat, leszámítoltatni a vál
lalat követeléseit, esetleg kiegyezni az adósokkal előrehozott, engedményes törlesz
tésekben stb.). Minden, az adott helyzetben fölöslegesnek ítélhető vagy halasztható 
kiadást le kell álh'tani: például nem vagy csak részben tölteni fel a raktárkészleteket, 
leállítani a kevéssé sürgős beruházásokat, szűkebbre fogni a vállalati „image" felszí
nesebb vonatkozásaira (pl. a reprezentációra) vonatkozó kereteket, noha ez utóbbinak 
rendszerint nagyobb a „nevelő" hatása, mint a tényleges forrástöbblet-értéke. 

Elemezni szükséges a kialakult válsághelyzet okait, mégpedig a fentiekben 
összefoglalt elsősegély-intézkedést követően azonnal. Az összes további teendő 
ugyanis jelentős mértékben függ attól, hogy mi okozta a válsághelyzet kialakulását. 
Amennyiben az elsősegély sikeresnek bizonyult, azaz nem alakult ki csődhelyzet, s a 
válság okai feltártak, meg lehet kezdeni a kilábalás előkészítését. 

E munkálatok fő elemei lényegében megegyeznek a „gyengélkedésével", azzal a 
különbséggel, ami a gyengélkedés és a lábadozás között van: (a) a védekező elemek 
(racionalizálás, megszabadulás a ballasztoktól stb.) mellett fokozott hangsúlyt kap
nak a szelektivitás elemei mind a fejlesztés, mind a termelés, mind pedig a piacpoliti
ka területén (a taktika fél szemmel mára stratégia iránytűjére néz); (b) mivel a krízis
menedzsment elsősegélyszakasza óhatatlanul kimeríti a vállalat tartalékait, s a saját 
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erőből való tartalékfelhalmozás időigényes, ezért kisegítőta\íeforrás,ok'dt kell szerez
ni. Ez a lábadozási taktika másik fókuszpontja. 

3.6.4. Menedzseri reakciótípusok válságban 

E ponton ismét lehet egy hiperboloid alakú görbét rajzolni, amelynek koordinátasíkja 
egyfelől a menedzsment mozgásának túlzott sietségét, idegességét, másfelől a válság
létrehozó okokra való vezetői reagálás túlzott magabiztosságát példázza. A pánikba 
eső menedzsment például az első csapás után, nem átgondoltan, maximális „életmen
tő" hitelt igyekszik felhajtani, bármilyen kondíciókat elfogadva. Óriási diszázsióval 
(kamat-, illetve tőkeengedménnyel) vonja be idő előtt kintlevőségeit, árusítja ki feles
legesnek ítélt készleteit (anyag- és készárukészleteket), esetleg állóeszközvagyoná-
nak egy részét elkótyavetyéli. 

Drákói rendszabályokat vezet be a pénzkiadások területén, a termelést tartalék 
nélkül folytatja, puritánsági rohamában megszünteti a tárgyalópartnerek kávéval való 
megvendégelését, csaknem kész beruházásokat leáUít, az éppen felszerelt vagy a fel
szerelésre váró berendezést eladja, az épülőfélben lévő üzemcsarnokokat kiteszi az 
időjárás viszontagságainak, felszámolja ügynöki hálózatát stb. Az ilyen menedzsment 
annyira fél a csődtől, hogy magától menekül a csődbe. Joggal nevezhetjük viselkedé
sét neuraszténiás reakciónak. 

A másik végletbe akkor esik a vezetés, amikor „nem hagyja magát zavartatni". A 
vállalatot érő első válságcsapásokat olybá veszi, mintha azok a normál üzletmenet ki
kerülhetetlen (statisztikusán, a normál elosztási görbe alapján bekövetkező) fiaskói 
lennének. Folytatja a nagyvonalú menedzsmentet Beindít vállalkozásokat, mintha 
mi sem történt volna. A veszteségeket „gyűjtögeti" azzal, hogy rövid időn belül úgyis 
jobbra kell fordulnia mindennek, s akkora nyereségek fognak képződni, amelyek 
többszörösen jutalmazni fogják a vállalatot a veszteségsorozatért. Erre a menedzseri 
reakcióra több név is illik: a kötélidegzetű, az öntelt, talán a legtalálóbb a flegma
tikus. 

A kétféle reakció időben váltogathatja is egymást. Előfordulhat, hogy a menedzs
ment úgy kezdi a válságkezelést, mintha kötélből volnának az idegei, s a csak a máso
dik, harmadik „balegyenes" után kezd el idegesen kapkodni. Ezt kiboruiasnak lehet 
nevezni. Az is gyakori, hogy a neuraszténiás válságkezelés egy bizonyos pontján a 
menedzsment feladja a harcot Látszatra flegmává válik, valójában ez már letargia. 

Nézzünk meg három jellegzetes menedzsmentreakciót egy sematikus ábra segít
ségével. Az 1 -gyei jelölt lélektani görbe egy kiegyensúlyozott vezetési stílusból indul 
ki, amelyből a makacsul vissza-visszatérő válságcsapások lendítik ki a menedzsmel^ 
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Ideges ' 

Flegma 

3.4. ábra 
Tipikus válságreakciók 

tet hol az idegesség, hol - az elhárítás sikere láttán - a túlzott magabiztosság irányába. Ez 
a vezetés egyoldalúan konjunktúraorientált, a válságkezelésre alkalmatlan. A vállalat 
helyzete a felemás intézkedések hatására szinkronban ingadozik a menedzsment lelkiál
lapotával, s fokozatosan halad a csőd felé. 

A 2-vel jelzett esetben a gyenge idegzetű menedzsment keze alatt a vállalat mind mé
lyebbre süllyed a krízisbe. Ez fokozza a menedzsment neuraszténiás rohamait, míg bekö
vetkezik a teljes apátia. 

A legszerencsésebbnek a 3-mal jelzett reakciógörbét tartom. A zavarok és megtorpa
nások ugyan elkerülhetetlenek, de a valóban kötélidegzetű menedzsment a válsághelyzet 
beállta előtt is tudta a feladatát. Van a kezében válságkezelési terv, vannak tartalékok, ki
épített, szolid kapcsolatok. Ennek következtében a kilengések mind kisebbek, s a válság 
elhárítása sikeresen halad előre. 

3.6,5. Oknyomozás válságban 

A válságba kerülés okainak tisztánlátása - mint enüítettem - különös jelentőségű. 
Az egész intézkedéscsomag tartalmát, minőségét az határozza meg, milyen válságot 
kell leküzdeni. 
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Triviális példa: Állok egy ponton és nem tudok továbbmenni, holott tovább kell 
mennem. Keresem, hogyan indulhatnék el. A helyes megoldás ugyanis attól függ, 
miért nem tudok lépni: (a) mert egy fal van előttem; (h) egy keskeny árok; (c) netán 
az Atlanti-óceán; esetleg (d) egy fegyveres határőr vagy (e) egy tabu tiltja a lépést; 
(/) megbénult a két lábam; netán (g) csak egy közlekedési jelzőlámpa mutat pirosat, s 
egy perc múlva zöldre vált át. 

Mik lehetnek a válság létrejöttének főbb komponensei? 
a) A vállalat működési feltételeit súlyosan károsító, katasztrófaszerű (vis maior) 

külső környezetváltozások, amelyek hatását elviselni a leggondosabb tervezés mel
lett sem képes a vállalat 

Kölcsönvett példa: Ha egy régióban 1000 év alatt nem fordult elő 2-es fokozatúnál 
nagyobb földrengés, de egy közbejött 4-es, 5-ös fokozatú rengés hatására a házak 
nagy része összedől, nem lehet az építőmestereket hibáztatni. 

b) A vállalat hosszabb ideig „ gyengélkedett", amit azonban a kedvező konjunktú
ra vagy egy folyamatos védettség, szubvencionálás eltakart. A vállalat nem vértezte 
fel magát a mostohább piaci és kegyetlenebb versenyviszonyokra. 

A vállalat mulasztása ismét több okra vezethető vissza. így például a vezetés hi
básan ítélte meg a helyzetet (túl biztosra vették a kedvező konjunktúrát és/vagy a vé
dettséget, szubvencionáltságot), a tulajdonos (a vállalat jövedelmével végső soron 
rendelkező) teremtett olyan helyzetet, amely védtelenné tette a vállalatot a nagyobb 
sorscsapásokkal szemben (elvonta a felhalmozható jövedelmeket, esetleg még az 
amortizációági nyereséget is, olyan beruházásokat oktrojált rá a menedzsmentre, 
amelyek gyengítették a vállalatot a kritikus pillanatban, megakadályozva ezzel a mo
dernizációt csakúgy, mint a tartalékok képzését. Ez utóbbi esetben a válságba kerülés 
oka a menedzsment oldaláról éppoly vis maior jellegű, mintha az olajárrobbanás kö
vetkezményeit kellene elviselnie, szétporladt volna körülötte a KGST. 

Egészen más a megítélés, ha a válsághelyzet egy hibás stratégia egyenes követ
kezménye (például az 1960-as évek elején a MAVAG ragaszkodott volna a gőzmoz
dony további fejlesztéséhez és gyártásához). Ebben az esetben ugyanis a válságért a 
menedzsment hibáztatható. Persze a válságban válsággerjesztő tényezők nem identi
fikálhatok olyan egyértelműen, mint egy tankönyvben, s a menedzsmentnek nincs is 
arra sem ideje, sem energiája, hogy ezreléknyi alapossággal méricskélje a különféle 
tényezők hatását. A lényeg, hogy baj van, s az a fontos, hogy ki kell jutni belőle. Ez az 
egészséges reakció. Az okok vizsgálatának nem a határozott cselekvést kell helyette
sítenie, hanem segíteni a megfelelő terápia megtalálását. A menedzsmentnek azért 
kell látnia a miérteket, hogy 

- ne essen felesleges önmarcangolásba: saját baklövéseiként élve meg a v/-v 
ma/or jellegű összetevőket is (amelyek hatásai úgyszólván minden válsághely
zetben igen jelentősek); 
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- ne kezdjen szélmalomharcba olyan válságokkal szemben, amelyekre nem tud 
hatni (jjéldául egy 30%-os cserearányromlást egy, csak több év alatt kicserél
hető technikával a kezében nem tud fél év alatt ledolgozni); 

- ugyanakkor (sem presztízsokokból, sem más miatt) ne szépítse a folyamatokat, 
hanem tárja fel a stratégiai és taktikai hibákat, amelyek (ugyancsak minden 
esetben) komponensei a válságszituáció kialakulásának. Ezen hibákat is két 
csoportba célszerű osztani: {a) azok a hibás döntések, amelyek azért következ
tek be, mert a vezetés precedens nélküli új helyzetbe került, s nem volt mire tá
maszkodnia a mérlegelés és elhatározás során (beleértve ebbe természetesen a 
megtanulható precedenseket is); {b) azok a döntési hibák, amelyeket a tények, 
tendenciák, erőviszonyok, megoldási variánsok, szekunder és mellékhatások 
gondos, elfogulatlan mérlegelése alapján el lehetett volna kerülni. Ezek közön
séges műhibák, hasonlók ahhoz, amikor az orvos gyomorrontásként kezel egy 
f)erforált vakbelet. 

3.6.6. Csődhelyzet 

A csődhelyzetben a menedzsment teendői némileg leegyszerűsödnek: 
a) reálisan fel kell mérni a vállalati vagyont, 
b) azt, hogy a vállalati vagyon mekkora hányadátveszi igénybe a hitelezők kielé

gítése; 
c) sajátos költség-haszon elemzést kell végeznie annak eldöntése végett, mi a 

kedvezőbb; 
- likviddé tenni a vagyon kritikus hányadát (eladni az épületeket, felszere

lést, raktárkészleteket stb.), abból kielégíteni a hitelezőket, s a maradék ter-
melésitényező-gamitúrát új rendszerbe szervezni, és egy új (kisebb) vállal
kozásba fogni (fogyókúra), vagy 

- likviddé tenni az egész tőkét, kielégíteni a hitelezőket és vadonatúj vállal
kozásba kezdeni (átvezetés), vagy 

- fuzionálni egy tőkeerős céggel, a közös vállalkozásba apportként bevinni a 
tőkét, s a partner magára vállalja a hitelezők kielégítését (kotlósszárny alá 
menekülés). 

A csődmenedzsment célja tehát a mentés, amit (ha az adott menedzsment „lábon 
marad") követ az új vállalkozás koncepcionálása és megszervezése. 
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3.6.7. Döntési kulcspontok rossz üzletmenet esetén 

Minden válság- és válságszerű helyzetnek, az ebből való kitörésnek megvannak a 
döntési kulcspontjai. Ezek egyébként nemcsak a vállalat generális válságakor je
lentkeznek, hanem a vállalat természetes életfolyamata közben is (elöregedések, ki
halások, új kezdések esetén). A menedzsment rendszeresen találkozik e jelenségek
kel. 

1. A gyengélkedőre forduló üzletmenet első jeleinek mutatkozásakor (tehát még 
a vállalkozás felfelé haladó szakaszában) el kell dönteni, hogy 

a) hagyjuk-e a vállalkozást természetes úton kifutni (vagyis gyengélkedni, vál
ságba kerülni és felszámolódni), 

b) próbáljuk-e kisebb fejlesztésekkel, piaci manőverekkel meghosszabbítani az 
életét (geriátria) legalább addig, amíg elő lehet készíteni egy új, sikerrel ke
csegtető vállalkozást, 
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3.5. ábra 
A rossz üzletmenet menedzselésének drámai pontjai 
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c) gyorsított ütemben számoljuk-e fel az amúgy is haldoklásra ítélt vállalkozást 
(eutanázia), s vele párhuzamosan ugyancsak gyorsított ütemben indíLsunk-e 
útnak egy, az íróasztalfiókban ugrásra készen álló, a közeljövő konjunkturális 
helyzetének megfelelő vállalkozást A alapvariációkat a 3.5. ábra szemlélteti. 

Ez az alapdilemma, a többi drámai pont ezekhez a variánsokhoz kapcsolódik. 
2. Amennyiben ugyanis a menedzsment amellett dönt, hogy hagyja a vállalko

zást természetes halállal kimúlni, jön a következő dilemma: a gyengélkedésiperiódus 
melyik pontján kell radikálisan véget vetnie a vállalkozásnak (hol lehet a hanyatlás 
olyan iramú, amely elkerülhetetlenné teszi a válságot, amelyből már csak tetemes 
veszteséggel lehet kimenekülni). 

3. Ha amellett foglal állást, hogy gyorsított ütemben felszámolja a rossz előjelek
kel kecsegtető vállalkozást (1. pont), döntenie keU afelől, mihez kezd helyette. Ezért 

- a rendelkezésre álló lehetőségeket a költség-haszon sorrendezés alá kell vet
nie; 

- ki kell dolgoznia az elhaló vállalkozás gyorsított kifutási programját, az alkat
részellátás és vevőszolgálat túlélésének, a piacok megtartásának stb. Elképze
lését; 

- ki kell dolgoznia a lépcsőzetes termelési váltás programját. 
Amennyiben mindezt egy taktikai lépésben kényszerül megtenni, akkor termé

szetesen a váltás fogalmán nem műszaki generációváltást vagy teljes iparági átcso
portosítást kell érteni. [Például a vállalkozó gyorsan leáll a krokodil- és gyíkbőr akta
táskák gyártásával, mert a vásárlóerő elvonult erről a területről (íiz emberek nem 
szánnak ennyi pénzt ezekre a holmikra!), s hozzáfog - mondjuk - a skai alapanyagú 
koldustarisznyák gyártásához, mert erre az utóbbi években feltűnően nőtt az igény.] 

4. Amennyiben amellett foglal állást, hogy toldozással-foldozással megnöveh a 
vállalkozás életképességét, akkor számolnia kell 

- a toldozás-foldozás különféle variánsainak költségeivel és az eredmények for
galom- és árszintmentő hatásaival (újabb költség-haszon elemezések szüksége
sek); 

- iUetve azzal, hogy a manőver adta időnyereségnek elégnek kell lennie az új 
vállalkozás előkészítéséhez. 

Az új vállalkozással kapcsolatos dilemmája azéhoz hasonló, akinek az asztalfiók
jában van a szükséges innováció: vagyis a különböző variánsok között kell választa
nia. Egy geriátriai műveletre kényszerült vállalat azonban általában nem tudja a mel
lényzsebéből kihúzni az innovációk sokaságát, amikor végképpen át kell adnia addigi 
foglalatosságát az enyészetnek. Ezért itt (a) vagy tényleg egy nagy szabadalomról van 
szó, amelynek technológiaéretté formálása késett, (b) vagy a vállalat K+F-je sem csil
log jobban, mint a termelése, ezért az új vállalkozásvariánsok eleve szerény életpá
lyának néznek elébe; (c) az is előfordulhat, hogy a költség-haszon szelekciót a meg-
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vásárolható licencek körében kel elvégezni, mivel a vállalat nem rendelkezik önálló 
K+F-erőkkel; s végül (d) az is egy variáns, ha totális válságról van szó. Ez utóbbi - a 
geriátriai műveletek sikere esetén is - néhány hónappal vagy évvel később beáll, a 
csőd nem kerülhető el. A 3.5. ábrán a pontozott vonal az élet összezsugorított állapot
ban való esetleges újrakezdését jelképezi. 

3.7. A kedvező üzletmenet menedzselése 

3.7.1. A kitörési menedzsment hármasszabálya 

A kedvező üzletmenet menedzselése - bármilyen furcsán is hangzik -jellegében nem 
tér el a válság és a kvázi válság kezelési módjától. Főként azért, amit fentebb emh'tet-
tem: a menedzsmentnek folyamatosan készenlétben kell állnia a közbejövő akadá
lyok leküzdésére, vagyis riadókészültségben kell dolgoznia a kedvező konjunkturális 
körülmények között is. A menedzser irodája inkább hasonlít egy tűzoltólaktanyára, 
mintsem a Nirvánára. A menet közbeni döntéseknek ezért mindig három egyenlő ér
tékű szempontjuk van: 

- minél nagyobb haszon megcélzása; 
- minél kevésbé kockáztatva (a megcélzott hasznon tát) a vállalat biztonságát; 
- s minden, az átlagosnál nagyobb kockázatot hordozó lépést más vonatkozás

ban a vállalat biztonságát növelő intézkedés kísérjen. 
Ezek éppen olyan aranyszabályai a kedvező üzletmenet menedzsmentjének, mint 

amilyen a válságmenedzsmentnek a 3.6. fejezetben felsorolt hármasszabálya. 

3.7.2. Reális haszon 

A remélt haszon reális nagyságát a menedzsment megfogható, érzékelhető ismérvek 
alapján alakítja ki. 

a) A reális haszonelvárás mindenekelőtt az újratermelés adottságaitól függ. An
nak a vállalkozásnak, amely teljesen egyértelműen szakosított (a végletekig 
célra orientált) technológiával nagy tömegű, hellyel-közzel egyforma tömeg
árut termel és azt nagy árrugalmasságú, erős verseny által szabdalt piacon 
kénytelen eladni (háztartási gépek, szórakoztató elektronika, gépkocsi), feltét-
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lenül magas haszonkulcsra van szüksége ahhoz, hogy megfelelő biztonságban 
érezze magát Ezek a vállalkozások ugyanis nagy (és másfajta termelésre kon-
vertálhatatlan) tőkéket kötnek le, jelentős készleteket mozgatnak, óriási piaci 
szervezetet igényelnek (ez is konvertálhatatlan, gondolunk a konszignációs 
raktárak készleteire, a szervizekre, a reklámanyagra stb.). Mindemellett a vál
lalkozás minden mozzanata óriási kockázatú. Ugyancsak magas haszonkulcsot 
igényelnek azok a vállalatok, amelyek hatalmas K+F-költségre építik a vi
szonylag olcsó kivitelezési technológiákat (például a gyógyszergyártás), vagy 
relatíve szűk vevőkör számára egyedi termékeket árusítanak, de nem megren
delésre termelnek, illetve tartanak drága raktárkészleteket (például a divatcé
gek, ékszerészek, műkincs-kereskedelem stb.). Egy rendelésre dolgozó kisipa
ros, vállalat vagy kereskedő jóval alacsonyabb rentabihtással is beéri, mint 
ahogy a nagy technológiai flexibiütású felszerelésekkel működő termelők, kis 
sorozatban gyártók, az alacsony felszereltséggel és könnyen mobilizálható 
munkaerővel (betam'tott és segédmunkával) működők is. Ezek ugyanis 
könnyebben alkalmazkodnak a piac változó kívánalmaihoz. 

b) A reálisan számba vehető profit mértéke függ a vállalat abszolút versenyké
pességétől, azaz termelésitényező-garnitúrájának hatékonyságától a hozzá ha
sonló termékeket gyártó, azaz konkurens cégekéhez képest, s a vállalat összes 
tevékenységének rendszerhatékonyságától a hasonló heterogenitása vállalato
kéhoz képest. A hatékonyabb technológiai szegmensekből hatékonyabb rend
szerré összerakott vállalatok rentabiütási reménye is magasabb, a kevésbé sze
rencséseké pedig alacsonyabb. 

c) Függ a rentabilitási elvárás a remélt konjunkturális helyzettől. Egy általános re
cesszióban a haszonelvárások is szerényebbek, mint egy általános konjunktú
rában. 

d) Végül a reálisan számba vehető haszon nagyságát erősen befolyásolják az el
vonási előrejelzések, a bérharcok, a részvénytulajdonosok elvárásai, az állami 
és helyi adók alakulása. 

Amikor a menedzsment a minél nagyobb hasznot célozza meg, nem álmait önti 
vállalatfejlesztési és működtetési koncepciókba, hanem arra törekszik, hogy az adott 
lehetőségek s egyben korlátok között elérhető nyereségsáv felső határát közelítse 
meg. A menedzsment szabadságfoka végül is nem túl széles: a remélhető nyereség 
nagysága rendszerint nem sokkal haladja meg azt a mértéket, amelyet a vállalat elér
het akkor, ha nem hagy ki sorozatosan üzleti alkalmakat, nem pazarolja a termelési 
tényezőket, s a menedzsment nem halmoz operatív intézkedési hibákat stratégiai és 
taktikai döntési hibákra. (Ez alól van persze kivétel is, például egy „világra szóló" in
nováció, vagy egy „goromba" monopolhelyzet) 
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3.7.3. Reális kockázatvállalás 

A kockázat sajátos, „kolloid halmazállapotúvá" teszi a vállalat egész működését. 
Amennyiben az nem választja az abszolút renyhe, vegetáló működést (ami biztos 
degradációhoz vezet), lépten-nyomon kockázatokat kell vállalnia, ami sok mindent 
bizonytalanná tesz. A kockázat a vállalkozás velejárója, de nem a kellemesebbik ol
dala. A kockázatot szenvedélyként imádó menedzser: romantikus figura, afféle mo
dem Cyrano de Bergerac vágású „krakéler". Ezer menedzser közül 999 pusztán azért 
vállal kockázatot, mert a vállalkozás ezt tőle megköveteli. A kockázatvállalásnak fo
kozatai vannak: 

a) Amennyiben az akció sikerül, a nyereség az elvárt szint fölé megy, ha nem, úgy 
az elvárt szint alatt marad. Itt a kockázat nem több, mint egy elmaradt haszon 
kipipálása. A vállalkozás balsikere még a vállalat dinamikus szinttartását sem 
veszélyezteti - (A) fokozat. 

b) Ha az akció sikerül, a nyereség az extra szintet elérheti, ha nem, az akcióba fek
tetett tőke nem hoz nyereséget, vagyis - az össztőkében elfoglalt súlyával ará
nyosan - csökkenti az egész vállalat rentabilitását. A balsiker tehát nem visz 
el semmit, csak éppjen nem hoz, rontja a fajlagos eredményt - (B) fokozat. 

c) Ha sikerül az akció, a nyereség extra szintet ér el, ha nem, a ráfizetés részben 
vagy egészben elviszi az egyéb tevékenységek hasznát is. Ez már húsba vágó 
kockázat, hiszen egy akció leronthatja a többiek erőfeszítéseinek eredményeit 
is - (C) fokozat 

d) Siker esetén extra rentabilitás várható, balsiker esetén olyan veszteség üthet be, 
amely belemar magába a tőkébe is - (D) fokozat 

Az aranyszabály az, hogy a mindennapos, tömeges kockázatvállalás csak óvato
san érje el a C) fokozatot, s mindenképpen kerülje a D)-t. Amennyiben ugyanis a koc
kázatvállalás súlya áttolódik a C-D szférára, a konjunkturális helyzet minden apró 
megingása igen heves válságjeleket vált ki a vállalatnál. 

3.7.4. Biztonsági intézkedések 

A harmadik aranyszabály analóg a „több lábon állás" törvényével, annak egy sajátos 
aspektusát domborítja ki. A jó menedzsment - mint láttuk - üzletági és területi opti
mumokban gondolkodik. Ennek egyik legfontosabb kritériuma a „hátvédbiztosí
tás". Egy nagyon reményteljes, de felettébb kockázatos vállalkozásba akkor szabad 
belefogni (másképp fogalmazva: akkor nem tekinthető hazardírozásnak), amikor az 
ebbe fektetett tőke csak egy kisebb hányada a rendelkezésre álló össztőkének, a na-
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gyobb hányad pedig szolid, elviselhető kockázattal járó vállalkozásokban működik. 
Azt, hogy mekkora a kisebb és a nagyobb, 10%:0% vagy 40%:60%, a konjunkturális 
helyzet, az üzletág és a konkrét vállalkozás jellege (például a bizonytalansági faktor) 
határozza meg. A menedzsmentnek számításokat kell végeznie, ami persze csak kö
zelítő értéket fog adni. A döntést végül is a „ráérzés" fogja vezényelni. 

Az ábrái) feltüntetett vállalatnak négy üzletága (vagy folyó vállalkozása) van. Az A a 
tevékenységének 3/10-ét teszi ki. Ez egy általában is magas kockázattal járó terület (az 
optimum és a tolerált zónák erősen elcsúszottak a kockázatnövekedés felé), s itt a válla
latnak az optimumzóna felső határát súroló kockázatot kell vállal nia. Ezt alátámas ztandó, 
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a D területen - ainely elég tetemes, hiszen a tevékenység 4/10-ét adja - a maximális 
biztonságra igyekszik berendezkedni, s erre törekszik a C (20%-os) területen is, mi
vel a B (10%) szektorban a piaci helyzet ezt nem engedi meg. 

Példa: Egy mezőgazdasági üzem saját márkával ellátott extra minőségű termé
kekkel (borral, brandy vei, hentesárukkal, gyümölcskészítményekkel stb.) megpróbál 
bejutni az igényes nyugat-európai piacokra. A kockázat óriási; a vállalkozás nagy be
fektetést igényel, s olyan piacra kell betömi, ahol máris öldöklő verseny van, amely
ben a cég - Magyarország nem lévén közös piaci tag - eleve hátrányokkal indul. Ah
hoz, hogy egy kedvezőtlen konjunktúrahulláin - amely ideiglenesen romba döntheti 
a leggondosabban felépített marketing stratégiát is - tönkre ne tegye a vállalat egé
szét, háromszorosan be kell biztosítania a gabona és a vágott baromfi tennelését, el
adását, mivel a közel-keleti juhhús-exportüzletág - noha „be van járatva" - önmagá
ban elég kockázatos ahhoz, hogy ne ellensúlyozza a nyugat-európai „nagy üzlet" ri
zikóját. 

3.7.5. A taktika megvalósításának akadályai 

A lábadozástól a dinamikus szinttartási képesség megszerzésén (vagy visszaszerzé
sén) keresztül a mérsékeltebb vagy vágtató expanzióig a vállalatnak (vállalkozásnak) 
akadályokat kell leküzdenie, veszélyes külső tendenciákat kell idejekorán elkerül
nie, s nem szabad veszélyes belső tendenciáknak behódolnia. Mindezeket a bizton
ságcentrikus elveket úgy (olyan módon és mértékben) kell érvényesítenie, hogy azok 
ne törjék meg a vállalat konjunktúra diktálta lendületét. Amennyiben feltételezzük, 
hogy a piacon a konjunktúra kiaknázásához szükséges termelési tényezők normál fel
tételek között beszerezhetők, a vállalat a felfutáskor három akadállyal találkozhat: 

- a tőkehiánnyal, 
- a konkurencia erejével, 
- a saját állam nem vállalkozásbarát politikájával, avagy az exportpiacok álla

mainak protekcionizmusával. 

A taktikai tőkehiány más jellegű, mint a stratégiai: nem A'-i-F-elégtelenségben 
vagy alapkapacitás-hiányban nyilvánul meg. Amennyiben az üzleti tevékenység 
megtervezésekor stratégiai tőkehiánnyal is találkozunk, ennek fokozatos feloldása a 
taktika egyik sajátos elemét fogja jelenteni. Ebben az esetben sem szabad azonban 
összekeverni a taktika végrehajtásához szükséges hiányzó tőke előteremtésével. A 
taktikai tőkehiány a konjunktúra kihasználásához szükséges gyorstartalékok sovány 
voltát jelenti. A vállalatnak nincs elég pénze ahhoz, hogy finanszírozzon egy hirtelen 
felfutást vagy gyors szerkezeti ésA'agy piaci módosítást, hogy több anyagot, energiát 
vásároljon, finanszírozzon ideiglenesen „bedöglött" raktárkészleteket, felvegyen bi-
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zonyos létszámú dolgozót, vásároljon kiegészítő licenceket, több eladási ügynököt 
alkalmazzon stb. Az ilyen típusú tőkehiány leküzdésének csaknem egyedüli eszköze 
a bankhitel. A vállalat saját forrásainak felhalmozódása ugyanis lassú a tőkeigény ke
letkezési tempójához képest. A tőkepiaci műveletek is nagyobb előkészítést igényel
nek, és siker esetén is azzal a veszéllyel járnak, hogy a sürgős tőkeszükséglet elmúltá
val a bevont tőke „bennragad" a vállalatban, pangó vagyonná válik, vagyis lassan 
forog és keveset fiadzik, viszont a jövedelemosztozkodás szempontjából egyenlő el
bírálás alá esik a tőkevagyon produktívabb hányadával. 

Példa: Egy vállalkozás 1 millió $-ral rendelkezik. Az elvárt évi haszon 15%, azaz 
150 000 $. Taktikai okokból hirtelen szükség van még 100 000 $-ra, amit a haszonból -
mivel annak oroszlánrésze jövedelmek, illetve stratégiai kiadások (beruházások stb.) for
májában kivonul a menedzsment döntési hatásköre alól - nem lehet fedezni. 

Három lehetőség kínálkozik: 
a) a vállalat részvényeket bocsát ki, a bankkamatot valamivel meghaladó (első évek

ben garantált) osztalékkal; 
b) a vállalat részvényeket bocsát ki, ám arra számítva, hogy azok árfolyeima rövidesen 

a többszöröse lesz a névértéknek, a bankkamatoknál valamivel alacsonyabbosztalékot fi
zet; 

c) rövid lejáratú hitelt vesz fel bankjából. 
A folyeunat a következőképpen zajlik le: 

Amennyiben a vállalat a bankkamatot meghaladó osztalékkal csalja magához a több
lettőkét, s az valóban csak arra elegendő, hogy a vállalat forgótőke-szükségleti csúcsát fe
dezze, a csúcsszükséglet elmúltával a többlettőke feleslegessé válik. A kamat ugyanis 
meghaladja a hitel-igénybevételi kamatlábat, a bankbetétként kezelt tőke után pedig a 
vállalat a hitel-igénybevételnél alacsonyabb betéti kamatot élvez. Valamelyes forrás
többlethez a vállalat a tőkepiacon szerzett többletpénz után csak akkor jut, ha az osztalék 
alacsonyabb a betéti kamatlábnál. Ez viszont nem tartható sokáig, hacsak a részvények 
árfolyama nem emelkedik jóval a névérték fölé. 

Általában tehát a vállalat a rövid lejáratú (taktikai) pénzszükségletét a legelőnyö
sebben a hitelpiacon fedezheti. Amikor a vállalat likviditása problémamentes, ez a 
pénz általában hozzáférhető. Normális körülmények között így taktikai tőkehiánnyal 
nem kell számolni. Igen veszélyessé válhat azonban a taktikai tőkehiány nem normá
lis üzletmenet esetén. így például vágtató inflációban, amikor is a vállalathoz befutó 
pénzek elértéktelenednek, a rövid lejáratú hitelek viszont úgy megdrágulhatnak, hogy 
az utánuk fizetendő kamat a teljes hasznot is elviheti, sőt az alaptőke hasznába is „be
leharaphat". Ilyen helyzet állhat elő eltúlzott pénzhiánytermelő jegybanki pohtika 
esetén, amikor a vállalat partnereinek egy része fizetésképtelenné válik, s így a válla
lat belekerül a „fizetésképtelenségi dominóhatás"-ba. 
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Rendelkezésre 
tőke 
Kell még 
Összesen 

álló 1 000 000 
100 000 

1 100000 

elvárt haszon 
elvárt haszon 
elvárt haszon 

15% = 
15% = 
15% = 

150 000 
15 000 

165 000 

ti a) esetben tőke 
b) esetben 
c) esetben 

100 000 
100 000 
100 000 

osztalék 
osztalék 
kamat 5% = 

6000 
4000 
5000 

Összes haszon 
a) esetben 
b) esetben 
c) esetben 

t2 Szükséges tőke 

rendelkezésre áll 
a) esetben 
b) esetben 
c) esetben 

Tőke után kifizetett 
a) esetben 
b) esetben 

1000 000 

1 100 000 
1 100 000 
1000 000 

jövedelmek 
(100000) 
(100000) 

elvárt haszon 

elvárt haszon 
elvárt haszon 
elvárt haszon 

15% = 

15% = 
15% = 
15% = 

6% = 
4% = 

159 000 
161000 
160 000 

150000 

165 000 
165 000 
150000 

6000 
4000 

c) esetben 

Tőke után élvezett 
alap 

a) és b) esetben 
c) esetben 

Összesen, 
a) és b) esetben 

jövedelmek 
1 000 000 

100 000 

1 100 000 

nyereség 

betéti kamat 

15% = 

4,5% = 

154 500 

150 000 

4 500 

Vállalatnál marad 
a) esetben 
b) esetben 

148 000 
150 500 
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3. Óvatos lavírozás a rövid távú hÁnyattatások közepette (taktika) 

A konkurencia többféleképpen „beleszólhat" a vállalat taktikájának sikerébe. Itt 
nem a stratégiai fölény érvényesítéséről van szó. Az például, hogy az ITT stratégiai 
fölényben van a Videotonnal szemben, nem zavarhatja a Videoton taktikáját. A Vide
otonnak taktikailag ezzel ugyanis eleve számolnia kell. Akkor jöhetnek létre nem várt 
helyzetek, amikor a vele többé-kevésbé egy „súlycsoportban" lévők - mondjuk az 
Orion - rukkolnak elő olyan piaci tevékenységet zavaró lépésekkel, amelyekre nem 
számított. A legelterjedtebb zavaró tényező az ár. Ez akkor áll elő, amikor a konku
rens a vállalatéval összehasonlítható termék/szolgáltatás árát olyannyira alacsonyan 
állapítja meg, amely a vásárlónak már kalkulációs tényező lehet 

Az tehát nem árverseny, ha a kőpor olcsóbb vagy drágábba Persil mosószernél. A két 
áru ugyanis teljesen különbözik egymástól, nem helyettesíthető s nem egymást kiegészí
tő termékek. Az sem árverseny, amikor a Volvo gépkocsit 20 Ft-tal olcsóbban vagy drá
gábban adják az ugyanolyan paraméterű Alfa Rómeónál. Amikor azonban például egy 
Amo szappan nem 40 R-ba kerül, mint egy Elida, hanem csak 30-ba, az már vásárlói döii-
tésbefolyásoló tényező. Nem azért, mert a különbség 25% (egy doboz gyufánál a 25% 
sem számít), hanem azért, mert 10 Ft már akkora összeg, amit minden háziasszony számí
tásba vesz. 

A másik konkurenciabefolyásoló tényező a vevőszolgálat, ami annál fontosabb, 
minél jobban rászorul a vásárló. Egy gyereknadrágra kár volna 1 éves garanciát kínál
ni („ha elszakad, ingyen befoltozzák, ha kinövik, ingyen megtoldják"). A hűtőszekré
nyek, tv-készülékek versenyében azonban már igen fontos tényező a megajánlott ga
rancia hossza és szolgáltatásai. A vevőszolgálat rentábilisan elviselhető mértéke 
erősen függ a kibocsátott árutömegtől és az adott piacon eladott áruk mennyiségétől, 
minőségétől. Egy cég, amelynek egy ország minden km^-én száz villanyborotvája 
műíködik, sokkal olcsóbban tarthat fenn egy alkatrészraktár-szerviz-tanácsadó stb. 
szolgálatot, mint az, amelynek az egész országban csak néhány tucat borotvája züm
mög. Persze nem önmagában ez zavarja a másik vállalat üzleti taktikáját, hanem az, 
hogy a konkurencia rövid idő alatt építi ki az övét meghaladó méretű és szolgáltatás
képes vevőszolgálati rendszerét (a Videoton nyugodtan ül a két márkaboltjában, míg 
néhány hónap alatt az Orion teletűzdeh az országot alkatrészraktárakkal, szervizmű
helyekkel stb.). 

A harmadik fegyver lehet a konkurens kezében a minőség. Kirukkol egy termék
kel, amely ugyanannyi pénzért vagy ugyanolyan működési költséggel „többet tud", 
mint az enyém. (Az általa kínált 1000 $-os fűnyírógép x m /̂h teljesítményű és ötse-
bességű, az enyém ugyan 800 $-ba kerül, de csak 0,7 x m /̂h teljesítményű és csak há
romsebességű, az övé 1 liter benzint fogyaszt egy órai működés alatt, az enyém 1,25 
l-t. Az enyém „szolgáltatásegységre vetítve" drágább tehát, mint az övé.) 

A negyedik versenytényező az áruhoz való hozzájutás körülményei: házhoz 
szállítás, bolthálózat, részletfizetési lehetőség stb., ami önmagában szerves tartozéka 
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a kulturált üzleti életnek. Az extrafeltételeket viszont csak igen tőkeerős vállalkozá
sok képesek biztosítani. 

Végül az ötödik csoportba tartoznak azok a többé-kevésbé „ál-előnynek" nevez
hető tényezők, amelyeknek kevés tényleges közük van az áruhoz, a vevő tényleges 
érdekeihez. Jobbára a vásárlóközönség primitíven gondolkodó rétegeire apellálnak 
(értéktelen kísérő ajándékocskák, értelmetlenül „gazdag", rikító csomagolás, állan
dósított kiárusítási kampányok, a vásárláshoz kötött sorsjátékok, az üzlet vagy áruház 
köriili csinnadratta stb.). Ezek a marketing- és reklámfogások igen sikeresek lehet
nek. Az áruminőségre és a vásárlók valódi igényeinek kiszolgálására koncentráló 
vállalatok vagy eleve összehúzzák piaci tevékenységüket egy igen igényes réteg szá
mára (svájci órák, Rolls-Royce autók, Dior-szalon stb.), vagy p)edig számukra a kon
kurenciának ezek a fogásai életveszélyesekké válhatnak. Ezért a versenybe bele kell 
menniük, amelynek költségei a vállalat egyéb, stratégiailag fontos feladataitól vonják 
el a pénzt 

A „saját állam" (vagyis az a hatóság, amelynek uralmi területéhez egy adott vál
lalkozás tartozik) gazdaságpoUtikájának vállalkozásfékező jellege akkor szokott ki
domborodni, amikor a hatalom attól tart, hogy a vagyon- és/vagy profitérdekeltség 
korlátozatlan érvényesülése a vállalati mozgásokban sérteni fogja az állami elképze
léseket (gyorsabb vagy lassúbb növekedési ütemet eredményeznek, mintsem kívána
tos volna, más ágazatokat fejlesztenek, mint az állami érdekek diktálnák, jobban nyit
ják a gazdaságot külföld felé, mint ahogyan az az állam elképzeléseiben szerepel, 
külföldre menekítik a hazai tőkét vagy függőséget generálnak a külföldi tőke túlságos 
méretű becsalogatásával stb.). 

A vállalkozásokat fékező-sarkító beavatkozásnak három alapvető eszköztípusa 
van: (a) az adminisztratív-rendeleti típus, (b) az ugyancsak rendeleti alapú, költségve
tési kapcsolatokra (elvonás-szubvenció) épülő típus és (c) a gazdaságban keringő 
pénzmennyiség szabályozásán alapuló módszer. Az elsőt direktív, a másodikat 
fískálís, a harmadikat monetáris szabályozásnak szoktuk nevezni. 

A szakemberek véleménye erősen megoszlik a következő kérdésekre adandó vá
laszban: 

- Hasznos-e, kell-e egyáltalán a hatalomnak beavatkoznia a vállalkozásokba, füg
getlenül attól, hogy ez a beavatkozás általános (nonnatív)-e vagy szelektív, direkt-e 
vagy fiskális, netán monetáris jellegű? 

- Azok között, akik a beavatkozás mellett voksolnak, vita folyik afelett, hogy a be
avatkozásoknak pusztán konjunktúraszabályozásra (vagyis az újratennelés normál 
menetét zavanS tényezők megelőzésére és elhárítására) kell-e korlátozódnia, avagy 
hatni kell-e a vállalati stratégiára is, esetleg koordinálnia azokat. 

- Vita van a direktív és a nem direktív szabályozás, s ez utóbbiak táborában a fis
kális és a monetáris típusú szabályozás hívei között. E helyütt a bonyolult vitára rész-

249 



3. Óvatos lavírozás a rövid távú hAnyattatásoic Icözepette (talctilca) 

letesen reagálni nyilvánvalóan nem lehet. A szerző puszta ténymegállapításra szorítkoz
hat: 

a) A XX. század végén nem ismerünk olyan államhatalmat, amelynek ne volna alctív 
gazdaságpolitikája, vagyis elképzelése arról, hogy a vállalatok és a piac milyen működé
se hasznos az ország vagy a hatalmon lévő erők számára. Minden konnányzat használjaa 
rendelkezésére álló eszlcözölcet, hogy érvényre juttassa (igazi vagy vélt) érdekeit a gazda
ságban. 

b) Nehéz lenne olyan államot találni, amely kizárólag a konjunktúraszabályozásra 
korlátozza beavatkozásait, sőt a legsikeresebb nemzetgazdaságok irányítási rendszeré
ben (például Japánban, Dél-Koreában, Finnországban stb.) ezen koraiányzati gazdaság
politikának igen markánsak a stratégiai elemei. 

c) Nincsenek vegytisztán alkalmazott metódusok. A legtöbb rendszerben a monetáris
fiskális elemek valamilyen ötvözete uralkodik, a direkt vagy ehhez közelítő módszereket 
pedig a vészhelyzetek esetére tartalékolják. 

Minél kiterjedtebb a gazdaságpolitika cél- és eszközrendszere, annál szélesebb 
körű alkalmazkodást kényszerít ki az egyes vállalatokból. Ilyen értelemben minden 
állami gazdasági beavatkozás vállalkozásellenes. A sikeres gazdaságpolitika viszont 
végül is kedvezőbb klímát teremt a vállalakozások számára (akár a hazai piac szabá
lyozásával, akár a külpiaci mozgás hazai és nemzetközi feltételeinek javításával, akár 
a húzóágazatok fejlődésének elősegítésével). Ebben az értelemben a gazdaságpoliti
ka jó, vállalkozásbarát. Persze ez az erénye utólag szokott igazolódni. A gazdaságpo
litika ugyanis sokféleképpen lehet rossz, például ekkor, ha rossz stratégiai preferenci
ái vannak, ha meglovagolja az inflációt, vagy ha ettől féltében pénztelenségbe fojtja a 
gazdaságot stb. 

Mindez nemzetgazdaságtan, tehát nem e könyv témája. E helyütt kizárólag a gaz
daságpolitikának a vállalati taktikára, üzletvezetésre kisugárzó hatása az érdekes. Az 
a kérdés, hogy a hatósági ráhatást azt, amit a menedzsment gazdasági megfontolásai
ra építve határozna, cselekedne, fékezi-e, illetve az eredeti iránytól eltereli-e (azaz 
csak akkor nem fékezi, ha mást csinál). Persze csak akkor, ha az állam lépései a válla
lat számára előre kiszámíthatók. Az előre látható állami hatások taktikában való neg
ligálása nem zavaró tényező, hanem hiba, akárcsak az, ha taktika negligálja a konku
rensek várható lépéseit, vagy ha nem ismeri a műszaki és ártrendekeL Értelemszerűen 
ugyanez vonatkozik azon államok beavatkozásainak rendszerére (mechanizmus), il
letve a rendszer egyes elemeire (szabályozók), amelyek cégeivel a vállalatoknak je
lentős kapcsolatai vannak, ahol a vállalatnak érdekeltségei működnek, illetve ahol a 
vállalatban érdekelt cégek székhelye van. A különbség, hogy e tekintetben a vállalat
nak számolnia kell a hiányos informáltsággal és az információk értelmezési (dönté
sekkor való helyes felhasználási) nehézségeivel. 
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3.7.6. Túlfütöttségi és renyheségi veszélyzónák 

A külső veszélyes tendenciák a konjunktúra végleges fokozatait jelentik. A túlfűtött 
konjunktúra minden vállalatra veszélyes, arra is, amelyet józan ésszel menedzselnek, 
mivel helyzetniegítélési-döntési részegséget hajlamos okozni, akárcsak a Lada mű
szaki paramétereihez szokott vezetőnél az, ha belül egy Alfa Romeo volánja mögé. 
Persze a fékevesztett konjunktúra a „nyuszikra" és a „lajhárokra" még inkább veszé
lyes. Az egyik nem meri meglovagolni, a másik pedig nem képes meglovagolni még 
normális mértékben és óvatosan sem a kínálkozó kitörési alkalmakat, s így hátrébb 
sorolnak a versenyben. Különösen veszélyes a vágtatás a „sportosan dinamikus" me
nedzsmentre. Hajlamossá teszi arra, hogy a saját érdemének tudja be a vállalatnak a 
konjunktúra hátán való sikeres hullámlovaglását. A kalandor hajlamú vállalkozó pe
dig e helyzetben elveszíti józan ítélőképességének halvány nyomait is. A gyors, élénk 
üzletmenet a fontolva haladó és a merész, de józan menedzsment számára már kedve
ző közeg, a renyhe, timid és kalandor hajlamú menedzsment viszont még veszélyben 
van. A mérsékelt konjunktúra mindenkinek kedvező: sajátos módon még a kalandor 
vérmérsékletűek számára is. Ekkor ugyanis a konkurencia elég éles ahhoz, hogy fé
kezze őket, a lehetőségek viszont nem olyan behatároltak, hogy kétségbeesett kitörési 
kísérletekre kényszerítenek. Az ennél szerényebb konjunkturális helyzeteket már 
csak a „fontolva haladó" menedzsment érzékeli enyhén kedvező körülményeknek. 

Vágtató 
Gyors 
Mérsékelt 

Lassú 
Pangó 

Visszaeső 

Renyhe 

!!! 
!!! 
+ 
+ 
! 

III 

Timid 

1! 
II 

++ 
+++ 

I 

1! 

Menedzsment jellege 

Óvatosan Erőtelj esen 
dinamikus 
1 

++ 
+++ 
+++ 

+ 

+ 

II 

+++ 
+++ 
++ 

1 

!! 

Kalandor 

!!! 
!! 
+ 
!! 
1! 

III 

Jelek: + + + +++ kedvezi 
I !! !!! veszélyes Konjunktúra 

jellege 
3.7. ábra 

Különböző konjunkturális helyzetek és különböző menedzsment 
„vérmérsékletek" megfelelése 
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Az ábra háromdimenziós. Az egyik irányban a konjunktúra jellegét (fokozatát) re
gisztrálja, a másikban a menedzsment„vénnérsékletét" vagy „iskoláját", a mátrix mezői
ben pedig - hannadikdimenzióként- a keletkező veszélyes vagy kedvező klíma fokozata 
szerepel. Látható, hogy a legkedvezőbb helyzetek a mátrix közepén tömörülnek, a 
legveszélytelibbek pedig a négy sarokban. 

(Ha minden pluszjel -l-l pontot, minden felkiáltójel -1 pontot ér, a különböző me-
nedzsmentstflusok „összesített osztályzatai": renyhe: -8 pont, timid: -1 pont, óvatosan 
dinamikus: -i- 9 pont, erőteljesen dinamikus: -i- 3 pont, kalandor: -10 pont. Ez egy, a meg
fontoltság irányában némileg „részrehajló" nonnál elosztást mutat!) 

3.8. A vállalkozás „hátországa": a gazdálkodás 

A menedzsment harmadik funkciója - a stratégián és taktikán, vagyis a vállalkozás 
hosszú és rövid távú vonatkozásain túlmenően - a vállalat egészséges működőképes
ségének fenntartása, azaz a gazdálkodás. Ez magában foglalja az alapvető műszaki 
szervezési és kereskedelmi feladatok elvégzését, valamint a vállalati folyamatok és 
komponenseik tisztánlátása feltételeinek biztosítását. Azaz: 

a) A vállalat műszaki elemeinek működőképeseknek kell lenniük. Az épületek, 
infrastruktúra-hálózatok jó karban tartása, a géppark, műszerpark, száinítógép-
és irodagép-állomány, szállítóeszközök, a távközlési berendezések, a vagyon
biztosító és munkavédelmi berendezések, környezetvédelmi berendezések stb. 
szolid működőképes állapota folyamatosan biztosítandó. Amennyiben ez 
nincs, papírrongy minden taktika és stratégia. 

b) A vállalat személyzeti helyzetének kompaktnak kell lennie. A szervezési séma 
minden pontján az arra alkalmas embernek kell állnia. A vállalat - mégoly tö
kéletes technikával felszerelve is - „Csipkerózsika-kastély" a személyzete nél
kül. 

c) A vállalaton belüH munkaszervezési, munkamegosztási, hatásköri, alá- és fölé
rendeltségi, valamint bérezési viszonyoknak tisztázottaknak kell lenniük, kü
lönben az emberek nem a technikát fogják produktívan mozgatni, hanem egy
másra fognak mutogatni. Minél bonyolultabb a vállalat struktúrája, annál 
nagyobb szerepe van a belső autonómiáknak, ami a zavartalan gazdálkodás vi
szonyait sajátossá teszi. 

d) A vállalat ellátási hátterét folyamatosan „karban kell tartíini" - nemcsak hi
ánygazdaságban - , körülbástyázni kapcsolatstabiHzáló intézkedésekkel. 
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e) A vállalat realizálási köreit ugyancsak folyamatosan védeni kell, kooperatív 
kapcsolatokat ápolni a vevőkörrel, korrekt versenyviszonyokat kiépíteni a pár
huzamos vállalatokkal. 

f) A vállalat minden főbb anyagi és pénzfolyamatát minél naprakészebben, minél 
áttekinthetőbb módon és minél megbízhatóbban nyilván kell tartani. Az adato
kat/o/>'a«iaío>ran elemezni kell. 

A felsorolt követelmények csak első látszatra magától értetődöek. Minél megbíz
hatóbb például egy adatállomány, annál inkább az egynemű és ellenőrizhető rés zfel-
adatokia épül, ami viszont az áttekinthetőség és elemezhetőség rovására megy. Mi
nél összefogottabbakaz adatok, annál kevésbé lehet ugrásra készen tartani őket, és 
annál inkább elfedik a valóságos viszonyok egyediségeit, vagyis nő az elemezhetősé-
gük, de csökken a belőlük levonható következtetések értéke. Mindezeken az ellent
mondásokon a számítógépes számviteli-statisztikai rendszer sokat segít, de teljesen 
nem oldja meg a problémát. A menedzsment gazdálkodási típusú feladatainak talán a 
legbonyolultabb eleme a megfelelő vállalati infonnációs rendszer létrehozása, ezen 
belül is a különféle megfelelő követelmények közötti kompromisszum megtalálása. 
Annál is inkább, mivel az adatellátásnak más optimumkövetelményeket kell kielégí
tenie a mindennapos „ rend" biztosításához, a különféle taktikai és stratégiai varián
sok kidolgozásához a „ győztes " variánsok kivitelezési tervének összeállításához és a 
megvalósítás figyelemmel kíséréséhez. 

3.9. Munkamegosztás a menedzsmenten belül: a három csapat 

A menedzsment munkája végül is a stratégia, a taktika, a működtetés együttes rend
szerben való művelése, miközben egyik sem oldódik föl a másikban. Az egyes olda
lak önálló, nívós vitelét biztosítják a szakosított „stábot". 

a) A stratégiai stííb viszonylag nem nagy létszámú, de igen jól képzett szakembe
rekből tevődik össze. Legfőbb követelmény velük szemben a széleslátókörű
ség, nagy összefüggésekben való (rendszerszemléleti) gondolkodás, mllszaki 
és közgazdasági szemlélet ötvözete. E stáb szervezete rendszerint a mátrixel
vet követi. Mindegyikük felelős egy szakterületért, egy piaci szegmensért és -
elképzelhető - egy metodikai probléma előmozdításáért. 

Ha például egy szerszámgépgyárstratégiai stábot állít fel, ezen belül például a kö
vetkező szakterületek lehetnek: 

- K-i-F mechanikai rész, 
- K-fF elektronikai rész, 
- gyáitástechnológia, 
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- megmunkáló központok, 
- robotizáció. 

Továbbá a következő piaci szegmensek lehetnek: 
- bel- és külföldi kohászati kínálat, 
- belső realizálási piac: végtennékek (gépek), 
- belső realizálási piac: féltennékek, 
- belső realizálási piac: komplex tennékek, 
- meglévő exportpiacok, 
- reményteljes exportpiacok, 
- állami gazdaságszabályozás. 

Végül a következő metodikai kérdések lehetnek: 
- műszaki fejlődés prognózisai, 
- belpiaci prognózisok módszertana, 
- külpiaci prognózisok módszertana, 
- marketing-módszertani tanulmányok, 
- üzem- és vállalatszervezési módszertani tanulmányok. 

Mindezeket az elemeket a stáb maga dolgozhatja ki vagy vásárolhatja - akár külső 
munkatársaktól, akár erre szakosodott intézményektől. Ez utóbbi esetén nem kell fenntar
tani költséges felmérő apparátust. A vállalat számára helyzetének konkrét elemzését a 
lelkiismeretes menedzsment azonban nem bízza vadidegenekre. Egy-egy stratéga - ér
deklődésének, képzettségének megfelelően - részesedik a háromféle nmnkából. Egy né-
metül-angolul kiválóan beszélő, külkereskedelmi kiegészítő szakot végzett gépészmér
nök, aki erős a matematikai statisztikában is, például a mechanikai K-i-F - reményteljes 
exportpiacok - prognosztikai metodika hánnast vállalhatja (hangsúlyozom: nem lét
számhiány miatt, hanem a stáb sztereó-látása miatt kell mátrixszervezést alkalmazni). 

b) A taktikai stáb nem feltétlenül függetlenített; noha néhány ponton (például a 
taktikai variánsok egységes gondolatkörbe rendezése és összehasonlító elem
zésére, a közvetlen döntéselőkészítésre) érdemes kis létszámú, erre szakoso
dott gárdát létrehozni. Maga a taktika azonban „életszagúbb" lesz, ha azt az 
ügyvivő személyzet vezetőiből álló, rendszeresen tanácskozó grémium alakítja 
ki - már csak azért is, mert nekik kell végrehajtani. A vállalatvezetői értekezle
tek taktikai tanácskozási fórumoknak foghatók fel, szemben azzal a közhiede
lemmel, hogy ezek stratégiaképes testületek. 

c) A működtető részleg. Az ügyek naprakész vitelét, rendben tartását a részleg
vezetőknek nagyfokú önállósággal, egymás közötti partneri egyeztetési köte
lezettséggel és a menedzsmentnek való „eredményfelelősséggel" kell végezni
ük. A menedzsmentnek a napi működtetési ügyekbe tilos beleszólnia a 
„rendben tíirtók" kifejezett igénye nélkül. A vállalati vezetés kizárólag azon 
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akadályok leküzdését vállalhatja magára, amelyekben az egyébként széles 
kompetenciával felruházott részlegvezetők lehetőségei nem elégségesek. 

Végeredményben tehát a menedzsment háromarcú képződmény. 
a) A mindennapos működtetésbe úgyszólván nem szól bele, ezt a személyzeti és 

bérpolitika, valamint szervezési séma segítségével időnként beállítja, s aztán 
csíik figyeli: nagyobb baj esetén „deus ex machina"-szerűen hárítja el ;iz aka
dályokat. 

b) A taktikát kidolgozza (a vezetői stáb által összeadott adatok, ötletek, problé
mák alapján) és végrehajtja. 

c) A stratégia variánsokat kidolgoztatja, azokat latolja és elfogadja, illetve a takti
ka nyelvére lefordítja. 

A menedzsment figyelmének központjában a stratégiaorientált (vele átitatott) 
taktika áll. Az, hogy ez a taktika közvetlenül mennyiben kerül a menedzsment figyel
mének középpontjába, a rendben tartás mindennap)os feladata, egyrészt a menedzs
ment adottságaitól - képzettségének irányától, szokásaitól, vérmérsékletétől stb. -
függ, másrészt a konkrét helyzettől. A túlságosan stratégiaorientált menedzsment 
munkája hemzseg taktikai hibáktól, és képtelen rendben tartani a vállalatot. A opera
tív munkára túlságosan ráállt menedzser ismeri a munkahelyek valamennyi erényét 
és problémáját, de a vállalat egésze kormány és iránytű nélkül fog hányódni. Külön
böző helyzetekben viszont más-más követelményt támasztanak. Válságszituációban 
például a fegyelmezett, mindennapos munka és helyes taktika fontosabb, mint az új 
stratégia gründolása. Egy műszaki-piaci korszakváltás küszöbéhez közeledve viszont 
új stratégián kell gondolkodni, s nem elégséges ügyeskedni. 

Abszurd példák. Bolond az a házaspár, amely az égő lakásban bútorcserét 
tervezget, de az a lány is, aki nem hagyja udvarlrtját szóhoz jutni, hogy az megkérje a 
kezét, mi vei szüntelenül arról fecseg, hogy aznap délután melyik moziban mit adnak, 
s mit szeretne megnézni. 
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A kötet a szerző 1992-ben megjelent könyvének második, 
átdolgozott kiadása. Megpróbálja a szakirodalom 
adósságát leróni a műszaki értelmiséggel szemben: 
gazdaságelméletileg, metodológiailag tisztázni azokat 
a kérdéseket, amelyek a vállalkozókat egyéni sorsuk 
alakulása miatt érdeklik, s azokat a feladatokat 
meghatározni, amelyekre az általuk megmozgatott 
társadalmi jövedelem és vagyon sorsa iránti felelősség 
kötelezi. A könyv nem számdékozik receptgyűjteményként 
szolgálni. A gyakorlati-technikai-magatartásbeli tanácsok 
igen hasznosak lehetnek azok számára, akik bizonyos 
alapvető gondolati és cselekvési módokat annyira 
elsajátítottak, hogy azok reflex-szerűvé váltak. 
De a vállalkozónak többet segít, ha önálló 
helyzetfelismerési képesség birtokában van és képes 
átlátni a kínálkozó lehetőségek megragadásának, valamint 
a fenyegető veszélyek elkerülésének fontos elemeit. 
E gondolatok indították a szerzőt könyve megírására. 
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