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A DISSZERTÁCIÓ CÉLJAI , FELÉPÍTÉSE 

Disszertációm megírását egy személyes élmény motiválta. Egy családi vállalkozásban nőttem 

fel, melyet mai kifejezésekkel úgy írnánk le, hogy egy tudás alapú vállalkozás volt. 

Kétségtelenül minden jegyet magán visel, melyet évekkel később a tudásvállalatok tipikus 

jellemzőinek tulajdonítottak. Persze akkoriban a 80-as és a 90-es években Magyarországon, 

de még Európában, sőt az Egyesült Államokban sem ismerték a tudásvállalat fogalmát. Nem 

is meglepő, hiszen nem is létezett ez a fogalom, mégis meggyőződésem, hogy a mi 

vállalkozásunkhoz hasonlóan sok cég játszott tudás alapú stratégiát, anélkül, hogy ezt explicit 

módon megfogalmazták volna. Kétségtelenül lehet tudás alapú stratégiának nevezni, noha 

írott stratégia nem volt, csupán egy intuitív módon kialakul általános üzleti keret, melyet 

Mintzberg stratégiai mintának nevez „Stratégiai szafari” című könyvében (Mintzberg [1998]). 

Napjaink stratégiai gondolkodásának meghatározó kerete az erőforrás-alapú nézet (Resource-

based View- RBV), mely ésszerű magyarázatot képes adni a tudástőke és vállalati stratégia 

kapcsolatára. Az elmélet szerint azok a vállalatok lehetnek sikeresek, melyek képesek 

stratégiai erőforrásokat akkumulálni. Ha ezek a stratégiai erőforrások értékesek, ritkák, nem 

helyettesíthetők és egyben nehezen másolhatók, akkor az azokat birtokló vállalkozás 

fenntartható versenyelőnyre tehet szert. 

Saját személyes tapasztalatom azonban árnyalja az erőforrás-alapú vállalatelmélet téziseit, 

mivel csupán a belső erőforrásokra és képességekre koncentrálás – mint ahogy az erőforrás 

alapú elmélet sugallja – a piaci tényezőknek nem szentel elég figyelmet. Családi 

vállalkozásunk ebbe a tipikus erőforrás-alapú csapdába került, amikor kiépített egy tudás 

alapú stratégiát, de a figyelmet elvonta a belső erősségekre koncentrálás, és idő közben a piac 

más irányt kezdett diktálni, melyet nem voltunk képesek időben felismerni. 

Disszertációmban a tudástőke szerepét vizsgálom a vállalati stratégiában, azonban nem 

szűkítem le a téma elméleti keretét a napjainkban divatos erőforrás-alapú vállalatelmélet 

megközelítésére, mivel véleményem szerint ez egyoldalú látásmódot sugall. Személyes 

tapasztalatom alapján rá kellett döbbennem, hogy az erőforrás-alapú vállalatelmélet mellett a 

Michael Porter nevéhez köthető pozícionáló iskola is alkalmas lehet arra, hogy a tudástőke 

stratégiai szerepét vizsgáljam. Mindezek motiváltak arra, hogy a szellemi tőkét más 

szerzőktől eltérően ne csupán az erőforrás-alapú elmélet egysíkú keretével értelmezzem, 

hanem komplexebb, többszínű és reményeim szerint nagyobb magyarázó erejű modellt 

hozzak létre, mellyel a vállalati stratégia jobban megérthető lesz. 



4. 

Elsődleges célom volt tehát a szakirodalom feldolgozása mind a porteri, mind pedig az ezzel 

versengő erőforrás- alapú stratégiai elméletek területén. A szekunder kutatás során vált 

számomra világossá, hogy az elméletek tekinthetők egymás komplementereinek. Éppen ezért 

a disszertációmban integráltam egymással a két elméleti iskolát, mellyel reményeim szerint 

sikerült egy olyan konzisztens modellt alkotni, mely kiküszöböli mindkét elméleti iskola 

gyengeségeit. A megalkotott modell szintetizálja a két iskola elemeit, és mivel alkalmas az 

erőforrások értékképzési folyamatainak leírására, ezért erőforrás értékérvényesülési 

modellnek neveztem el. 

Egy stratégiakutató természetesen nem állhat meg az elméletek felállításánál, hanem szeretne 

annak érvényességéről is meggyőződni, ezért megterveztem és elkészítettem az 

értékérvényesítési modellre épülő hipotézisrendszeremet, melynek fő kérdése, hogy a 

tudástőke miként befolyásolja a vállalati stratégiát. Ezen a ponton összeért egymással a 

korábbi kutatói érdeklődésem és a stratégiai modell, hiszen tapasztalatom alapján a ma és a 

holnap stratégiájának egyértelműen az egyik legfontosabb eleme a tudás, mely erőforrásnak 

pedig kiváló értelmezési keretet biztosított az értékérvényesülési modellem. 

A disszertáció felépítése kissé szokatlan formát ölt, mivel az 1. fejezetben a dolgozat gerincét 

adó stratégiai iskolák empirikus eredmények bemutatásával kezdem a téma felvezetését, majd 

a 2. fejezetben kifejtem az erőforrás-alapú vállalatelmélet legfontosabb eredményeit. Ezen 

belül bemutatom az erőforrás- alapú elmélet kialakulását, a modell alapfeltevéseit és a belőle 

következő téziseket, melyek az RBV szemlélet gerincét adják. Hangsúlyt fektetek arra, hogy 

szétválasszam egymástól az elmélet alaptéziseit és a mögötte meghúzódó menedzseri és 

gazdasági szemléletet. Ennek azért van kiemelkedő fontossága, mivel az általam vázolt két 

stratégiai iskola szemlélete nem, de tézisei összeegyeztethetők egymással. A fejezet 

zárásaként kitérek az RBV szemlélet kritikájára, mely a szintetizáló modellem kiinduló 

pontját fogja jelenteni. 

Az RBV elmélet bemutatása után visszanyúlok a porteri pozícionáló iskolához. 

Dolgozatomban a tudástőkével kapcsolatban azt a nézetet árnyalom, hogy önmagában az 

erőforrásokra alapozott stratégia elegendő-e a vállalati sikerhez, melyet a modern RBV 

alapokon szerveződő elméletek és a tudásmenedzsment mainstream irányzata sugall. 

A 4. fejezetben a disszertációm harmadik építőkövét mutatom be, vagyis röviden 

összefoglalom a tudástőkével kapcsolatos definíciókat, annak elterjedt csoportosítását. 

Kitérek a tudástőke kapcsolatára az erőforrás- alapú vállalatelmélettel, majd a fejezet utolsó 
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részében áttekintem a szellemi tőke mérésével foglalkozó koncepciókat, mivel ez képzi a 

disszertáció empirikus részének alapját. 

Az elméleti fejezetek zárásaként kidolgoztam az RBV szemlélet és a pozícionáló iskola 

szintézisére építő modellt, mely reményeim szerint a tudás- alapú stratégiák magyarázó 

keretrendszerének tekinthető. Az erőforrás értékérvényesülési modell kiküszöböli az egyes 

iskolák fogalmi, illetve tartalmi hiányosságait. A modell feltételeinek és téziseinek 

ismertetését követően korábbi kutatásokra alapozottan tipikus vállalati stratégiákat is 

bemutatok. 

Az empirikus fejezet felépítése a klasszikus deduktív érvelésre épül: a kérdőíves megkérdezés 

módszertani leírást követően bemutatom a kutatás alapmodelljét, mely a szintézis modell 

alapjaira épül, és rendszerezi a hipotéziseimet. A hipotézisek bemutatása során részletesen 

kitérek a változók operacionlizálásra és a mérési módszerek melletti döntés okaira. Végül 

bemutatom a hipotézisek statisztikai tesztelést, és a hipotézisekből fakadó gazdasági 

következtetéseket. 

1. ábra: A disszertáció felépítése 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

2. fejezet  
Erőforrás- alapú elmélet  

3. fejezet  
Porteri pozícionáló iskola  

4. fejezet 
Szellemi tőke 

1. fejezet  
Stratégiai iskolák eredménye 

5. fejezet  
Szintézis modell  

6. fejezet  
Kutatási alapmodell  

7. fejezet  
Kutatási eredmények  
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A DISSZERTÁCIÓ ELMÉLETI KERETE  

Mint ahogy a korábbiakban utaltam rá, sem az RBV, sem pedig a porteri stratégiai iskola nem 

alkalmas önmagában a valóság kielégítő leírására. Számos érv és gyengeség hozható fel az 

egyes iskolákkal szemben, mely a modellek megbízhatóságát csökkenti. 

Az RBV szemlélettel szemben a kritikák három forrásból táplálkoznak: egyrészt a modell 

elméleti gyengeségeire, másodsorban a szemlélet gyengeségeire, harmadsorban a csekély 

magyarázó erőre lehet hivatkozni. Ami a modell elméleti gyengeségeit illeti, egyetértek azzal 

a többször hangoztatott állásponttal, hogy az RBV szemlélet önigazoló jellegű, melyet az 

erőforrás értékességére vonatkozó feltétel okoz. Az erőforrások értéke abból fakad, hogy azok 

alkalmasak egy outputpiaci vállalati stratégia megvalósítására. Ez a felfogás pedig azt jelenti, 

hogy az erőforrás-alapú vállalatelmélet önmagában semmitmondó, hiszen azt állítja, hogy 

azokaz erőforrások, melyek alkalmasak lehetnek a versenyképesség javítására –és a 

jövedelmezőség növelésére, azok egyéb feltételek megvalósulása esetén javítják a 

versenyképességet. Mindezen önigazoló jellege ellenére a meta-elemzések kimutatták, hogy a 

legkedvezőbb feltételek fennállása esetén is csak 30% alatti mértékben képes a vállalatok 

teljesítményét magyarázni az RBV szemlélet. 

Felvetődik a kérdés, hogy miért ilyen alacsony a modell magyarázó ereje. Barney fogalmazza 

meg ezzel kapcsolatban az egyik kulcsmondatot, mely szerint az RBV szemlélet gyengesége, 

hogy nem veszi figyelembe azt, hogy a stratégia miként valósul meg, vagyis az 

implementációt teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a modell (Barney [1991]). Barney 

gondolata ráirányítja arra a figyelmet, hogy az erőforrás-alapú szemlélet nem foglalkozik 

explicit módon az output piaci stratégiával, vagyis azzal, hogy le sikerül-e az erőforrás alapú 

stratégiát fordítani valamilyen piaci stratégiává. Ezzel összefügg, és hasonlóan komoly 

problémát jelent a versenyképesség definíciója és mérése. Több szerző is elismeri, hogy a 

fogalom problematikus az RBV elméletben (Newbert [2008]), ezért hagyja sok kutató 

figyelmen kívül, és vizsgálja közvetlenül a teljesítmény kapcsolatát. Habár Barney 

egyértelműnek tűnő definíciót használ a versenyképességre1, ez kellően homályos marad a 

gyakorlati kutatónak, aki operacionalizálni szeretné a fogalmat. 

Az erőforrás- alapú szemléleten belül az ún. erőforrás- heterogenitási megközelítés kapcsán 

válik ez a probléma szembetűnővé, amikor a különböző üzleti modellek különbözőképp 

kezelik a vizsgált erőforrás mennyiségét. Példaként említhető az innovációra épülő 

                                                 
1 Versenyképesség olyan stratégiai megvalósítást jelenti, melyet más versenytárs, vagy potenciális versenytárs 
nem tesz meg, és alkalmas a költségcsökkentésre, a lehetőségek kihasználására és a veszélyek elkerülésére. 
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vállalkozások és az alacsony költségpozícióra fókuszáló vállalatok csoportja ugyanabban az 

iparágban, ahol a humán tőke mértéke – logikailag beláthatóan - éppen ellentétes hatással van 

a versenyképességre. Ha egy költségvezető vállalat költ óriási összegeket képzésre és 

fejlesztésre, akkor az ennek nyomán kialakuló magasabb szellemi tőke szint pontosan 

kedvezőtlen hatással lehet az eredményességre, hiszen a költségpozícióból fakadó előnyöket 

emiatt elveszti a cég. Mindez az innovációs stratégiát követő vállalat eredményességére 

pozitív hatással van. Ebből fakadóan a porteri stratégiák különbségéből fakadóan más- más 

erőforrások lesznek értékesek a vállalatok számára, lehetetlenné téve az erőforrás 

heterogenitás szemléletű elemzést, különösen a több iparágat átfogó kutatásokban. 

A pozícionáló iskolával szemben is több gyengeség említhető. Itt nem az operacionalizálási 

hibák, hanem generikus stratégiák empirikus bizonyítékai teszik kétségessé az elmélet 

alkalmazhatóságát. A legélesebb kritika a porteri középen megrekedés stratégiáját érte, mely 

azt mondja ki, hogy amelyik vállalat nem képes választani a költségvezető stratégia és a 

differenciáló stratégia között, az gyengébb jövedelmezőséget érhet el, mivel ezek a stratégiák 

kölcsönösen kizárók. Ezt a tételt a kutatási eredmények inkonzisztensen igazolták, mára 

elfogadott állásponttá vált, hogy a két stratégia nem zárja ki egymást, és vannak olyan 

helyzetek, amikor a „keverék” stratégiák jövedelmezőbbek, mint a tiszta stratégiák. 

A generikus stratégiák jól használhatók tipológiaként, és iparágon belül lehatárolhatók a 

stratégiai csoportok, azonban a vállalati eredményeket csak korlátozott mértékben tudja 

megmagyarázni, hasonlóan, mint az RBV szemlélet. Valószínűleg ez vezetett a porteri 

ihletésű kutatások erőteljes visszaszorulásához. 

A porteri szemlélettel szemben hasonlóan felhozható az egyoldalúság kritikája. Míg az RBV 

szemlélet kizárólag a cég belső tulajdonságaira, addig a porteri szemlélet szinte kizárólag a 

piaci jellemzőkre fókuszál. A pozícionáló iskola eredményeit azonban a modell gyenge 

magyarázóereje árnyalja be leginkább. Meta-elemzés igazolta, hogy a porteri tipológiák 

vállalati eredményességre gyakorolt hatása inkonzisztens eredményt adott, vagyis nem csupán 

a magyarázóerő a kérdés, hanem egyáltalán a tipológia és az eredményesség szignifikáns 

kapcsolata sem mutatható ki egyértelműen. 

A stratégiai kutatások azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a vállalati stratégia az imént 

vázolt elméleteknél jóval nagyobb mértékben magyarázza a vállaltok eredményességét. A 

vállalatok eredményességének 30-60%-át magyarázzák olyan cégspecifikus eltérések, melyek 

hosszú távon állnak fenn. Ha beemeljük a stratégiai tényezők közé az iparág szerepét is, amit 
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a vállalat többé- kevésbé tud kontrollálni, hogy belép-e az iparágba vagy sem, akkor a 

stratégia 50-80%-ban határozza meg a vállalat eredményességét. 

Ha összehasonlítjuk ezt az iménti 50-80%-os értéket az erőforrás alapú elmélet 30% alatti, és 

a porteri iskola nem is mindig kimutatható magyarázóerejével, akkor látható, hogy a jelenlegi 

elméletek mindössze egy kis hányadát tudják megmagyarázni a vállalati eredményességnek. 

Az előző érvelésből kitűnik, hogy a porteri iskola és az RBV elmélet egymással ellentétes 

szemléletet képvisel. Az előbbi a piacokra, míg az utóbbi az erőforrásokra fókuszál, és a 

modelleknél felsorolt kritikák egymás komplementerei. Felmerül az a merész kérdés, hogy a 

két ellentétes szemlélet ellenére szintetizálható-e a modell. 

A válaszom igenlő, és mivel a szakirodalomban a modellek ilyen irányú kibővítésével nem 

találkoztam, ezért kidolgoztam saját koncepciómat, melyet a két említett iskola szintézisére 

épül, és ezt erőforrás értékérvényesülési modellnek neveztem el. 

Az értékérvényesülési modell pozitívuma, hogy egyszerre tekinthető a porteri modell 

megújításának és egyben az RBV szemlélet kibővítésének, ezért a feltételrendszer kialakítása 

során mindkét elméletre támaszkodtam. A modell axiómái a következők: 

1. Korlátozott racionalitás és tökéletlen informáltság; a menedzserek korlátozott 

információk birtokában az igényüket éppen kielégítő megoldást keresik, nem 

törekszenek a mikroökonómiai optimumra. 

2. A vállalat célja egybeesik a tulajdonosok céljaival, mely az elfogadható 

jövedelmezőségi szint elérését jelenti. 

3. Az erőforrások heterogének; a modell elfogadja az RBV szemlélet felfogását, és ezzel 

a porteri szemléletnél fontosabb szerepet tulajdonít az erőforrásoknak, képességeknek. 

4. Erőforrás immobilitás; az erőforrások kötődnek a vállalatokhoz – hasonlóan mint az 

RBV szemléletben, ennélfogva tökéletlenül másolhatók. A vállalat képes ricardói 

jövedelemre szert tenni. 

5. Képes a vállalat korlátozni az outputpiacot, ezáltal képes monopólium típusú 

jövedelemre szert tenni. 

Két olyan kulcsfogalomra épül az értékérvényesülési modell, mely egyedileg megjelent 

Porternél is és az RBV szemléletben is, mégpedig a mobilitási korlát és imitációs korlát. A 

szintetizáló modell sémáját a 2. ábra mutatja be. 



9. 

2. ábra: Az értékérvényesülési modell 

 

Forrás: a szerző saját koncepciója 

A szintézis modell működési logikája a következő: a vállalat rendelkezik erőforrásokkal, 

azonban önmagában nem követelmény, hogy az erőforrás értékes legyen. Ha a vállalat képes 

vagy az erőforrásokra alapozva, vagy az erőforrásoktól függetlenül mobilitási korlátokkal 

körülbástyázott stratégiai pozíciót elfoglalni, akkor képes monopol típusú járadékot generálni, 

ezáltal magasabb jövedelmezőségre tehet szert. A mobilitási korlát mentén kialakított pozíció 

nem feltétlenül csak a három porteri generikus stratégia lehet, hanem lehet vegyes stratégia is. 

Ebben az értelemben az értékérvényesülési modell rövid távon egy empirista szemléletű 

pozícionáló elméletnek feleltethető meg. Egyúttal kimondja a modell, hogy versenyelőny csak 

akkor képződhet a vállalatnál, ha a cég képes mobilitási korláttal körülbástyázott pozícióba 

kerülni, függetlenül attól, hogy ez a mobilitási korlát az erőforrásokon keresztül vagy egyéb 

okból jön létre. 

A mobilitási korlát azonban nem garancia arra, hogy a versenyelőny és a jövedelmező pozíció 

megmarad. A védhető versenyelőnyhöz szükség van arra is, hogy a mobilitási korlátot a 
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vállalat kombinálja egy másolási korláttal, azaz olyan erőforráson alapuljon a mobilitási 

korlát, mely erőforrás ritka, nem helyettesíthető (vagy csak költségesen helyettesíthető) és 

nem másolható (vagy csak költségesen másolható). Ha ezek a feltételek fennállnak, akkor a 

vállalat védhető versenypozícióhoz jut, mely a versenyerők alacsonyabb mértékének 

köszönhetően magasabb járadékot biztosít, és hosszútávon is fennáll. A tulajdonosoknak 

azonban fizetni kell a speciális erőforrásért., mégpedig a tulajdonosi jövedelem egy részével. 

A gyakorlatban ez a járadék-kisajátítást jelenti, azaz azok a vállalatok, melyek magasabb 

humán tőkével rendelkeznek, versenyképesebben működhetnek, de mivel az alkalmazottakat 

jobban meg kell fizetni, ezért a tulajdonosi jövedelmek alacsonyabbak lehetnek. 

A modellnek van még egy következménye, mely párhuzamba állítható a szervezeti merevség 

fogalmával. A mobilitási és imitációs korláttal körülvett vállalatok pozíciója olyan jól 

körülbástyázott, mely egyben szűkíti a vállalat stratégiai mozgásterét, és szélsőséges esetben 

megszünteti a pozícióváltás lehetőségét. Nevezhetjük a jelenséget útfüggésnek is, mely azt 

jelenti, hogy a vállalat számára óriási költséget jelent jelenlegi pozíciójának feladása, és a 

vállalat más pozícióba kormányzása. Minél magasabb az imitációs korlát, annál nagyobb 

elveszett költséget jelent a stratégiai váltás. Emellett a magasabb mobilitási korlát szintén 

növeli a pozíció feladásával járó költséget, mely eltántorítja a vállalatot a stratégiai váltástól.   

A felvázolt erőforrás értékérvényesülési modell kiküszöböli a korábbi iskolák egyoldalúságát, 

másrészt azoknak az elméleti és koncepcionális gyengeségeit is ellensúlyozza. 10 pontban 

foglaltam össze a koncepcióból fakadó előnyöket: 

1. A modell magyarázza a stratégiai csoporton belüli jövedelmezőségi eltérést. Ezt a 

koncepciót tökéletesen alátámasztja az az empirikus eredmény, hogy az iparágakban 

egy, vagy néhány olyan vállalat van, melyek igazi értékteremtők, és ezáltal akár dupla 

olyan megtérülést produkálhatnak, mint a közvetlen versenytársak (Kim- Mauborgne 

[1997]; Gadiesh- Gilbert [1998]). Hawawini és munkatársai is kimutatták, hogy 

iparáganként egy- két olyan cég van, amelyek kiugró eredményességet érnek el, a 

többi vállalat teljesítménye konvergál egymáshoz. (Hawawini és mts [2003]). 

2. Figyelembe veszi a modell a különleges erőforrással rendelkező vállalatok esetében 

azt a tényt, hogy az erőforrások tulajdonosa igényt tarthat a gazdasági járadék egy 

részére. 

3. Statisztikai értelemben a modell elfogadása azt jelenti, hogy nem csupán a két elmélet 

magyarázóerejének puszta összegzéséről van szó, amikor a jövedelmezőséget 
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vizsgáljuk, hanem a lehetséges interakciókan köszönhetően van esély a modell 

magyarázóerejének jelentős emelkedésére. 

4. A modell különbséget képes tenni a mobilitási korlátokon képződött járadéknál 

rövidtáv és hosszú táv között, vagyis képes magyarázni, hogy miért jövedelmezőbbek 

egyes vállalatok hosszú távon, és miért tudják elveszteni jövedelmezőségüket anélkül, 

hogy erőforrásaik elvesznének. A magyarázat pedig abban rejlik, hogy az imitációs 

korlátot ekkor nem tudják a piac változása miatt mobilitási korláttá alakítani, ami 

miatt a jövedelmezőség elveszik. 

5. A modell képes egyszerre a piaci tényezőkre és a belső vállalati tényezőkre 

koncentrálni, és közben megmarad annak konzisztenciája. 

6. Fogalmi szinten az RBV elméletben meglevő értékes kitétel eltűnik, mely számos 

operacionalizálási problémát vetett fel. 

7. Szintén eltűnik a versenyképesség fogalma a modellből, azáltal, hogy helyette bekerül 

a mobilitási korlát. A tézis úgy egyszerűsödik le, hogy ha egy vállalat rendelkezik 

mobilitási korláttal, akkor magasabb járadékra és jövedelmezőségre számíthat 

legalább is rövidtávon. 

8. Az erőforrás heterogenitási nézet problémamentesen vizsgálhatja az erőforrások és a 

teljesítmény kapcsolatát, mivel a modell figyelembe veszi, hogy a stratégiák eltérőek. 

9. A vállalati vezetés figyelmét ráirányítja, hogy nemcsak a külső lehetőségek határozzák 

meg a vállalat működését, hanem a tudatos belső erőforrás fejlesztés teszi igazán 

jövedelmezővé és védhetővé a stratégiát. Fontos megemlíteni, hogy a modell 

szemlélete nem teszi vakká a vállalatot a belső képességekkel kapcsolatban, tehát 

felhívja a figyelmet arra, hogy csak azok az erőforrások fejlesztendők, melyek 

hozzásegítenek a mobilitási korlátok kiépítéséhez. 

10. Lehetővé válik az eddigi kategorizálásnál finomabb stratégiatípusok bemutatása. 

HIPOTÉZISEK RENDSZERE  

A kutatási modellem szervesen épül az értékérvényesülési modellre, mely két pillére 

támaszkodik, ez pedig a pozícionáló iskola és az erőforrás-alapú vállalatelmélet. 

Disszertációmban nem az értékérvényesülési modell általános igazolására törekedtem, hanem 

egyfajta fogalmi keretként használtam fel a tudástőke és a jövedelmezőség kapcsolatának 

vizsgálatához, mivel meggyőződésem szerint az RBV nézetrendszer nem képes önállóan 
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magyarázni a tudástőke vállalati stratégiában betöltött szerepét. Másként megfogalmazva 

önmagában csak az erőforrás oldali közelítés véleményem szerint nem elegendő, meg kell 

vizsgálni, hogy az adott erőforrás mely output piaci stratégia megvalósításában segít. 

3. ábra: A hipotézisek rendszere 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Disszertációmban első lépésben megvizsgálom, hogy milyen formában azonosíthatók be a 

magyar gazdaságban a tipikus output piaci stratégiával rendelkező vállalatok (H1a). 

Ellenőrzöm, hogy milyen ezeknek a stratégiáknak a jövedelmezőségre és versenyképességre 

gyakorolt hatása (H1b). 

Az érdekérvényesítési modell alapján nemcsak az outputpiaci stratégiákat, hanem magának a 

tudástőkének a versenyképességre és jövedelmezőségre gyakorolt hatását is vizsgálni kell 

(H2). A szintetizáló modell az egyszerű additív kapcsolatnál azonban többet feltételez, 

mégpedig azt, hogy a megfelelő output piaci stratégia és a megfelelő erőforrás 

kombinációjával szinergiahatás érhető el (H3a, H3b). 

A H4a hipotézisben vizsgálom, hogy kimutatható-e a tipikus tudástőke alapú stratégia, míg a 

H4b hipotézisben a pozícionáló és az erőforrás alapú stratégiák együttes megnyilvánulását 

elemzem. 

Mobilitási korlátok  

Versenyképesség 

Jövedelmez őség 

Tudást őke min t 
imitációs korlát  

Szinergia-hatás 

Jövedelmez őség 

Útfüggés  

H1b 

Versenyképesség 

H2 

H3a, H3b 
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Járadék-kisajátítás  
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Az értékérvényesülési modell sajátossága, hogy figyelembe veszi az RBV szemléletre 

jellemző járadék-kisajátítást, ezért a H5 hipotézis teszteli, hogy a magas humán tőke szintre 

építő stratégiák esetén tettenérhető-e a jelenség. 

A H6 hipotézisben azt vizsgálom, hogy a mobilitási és tudástőke korlátok beszűkítik-e a 

vállalatok stratégiai mozgásterét, hosszú távon csapdába ejtve azokat. A hipotézisek 

összefoglalását a 1. táblázat tartalmazza. 

1. Táblázat: A hipotézisek rendszere 

H1a: A porteri stratégiai dimenziókon belül beazonosíthatók tipikus output piaci 
stratégiák, melyek mobilitási korlátokkal körülhatároltan egymástól jól elkülönült 
stratégiai pozíciókat jelentenek. 
 
H1b: Az output piaci stratégiák és vállalati versenyképesség, valamint a jövedelmezőség 
között kimutatható kapcsolat van. 
 
H2: A vállalat által birtokolt tudást őke mennyiségének növekedésével javul a vállalatok 
versenyképessége és jövedelmezősége. 
 
H3a: A porteri pozícionáló szemléletben a mobilitási korlátok és a szellemi tőke mint 
imitációs korlát az interakciók miatt együttesen nagyobb mértékben magyarázza a 
versenyképességet és jövedelmezőséget, mint önmagában a mobilitási korlátok és 
imitációs korlátok puszta összege. A két korlát megfelelő kombinálása esetén a vállalati 
versenyképesség számára szinergiahatás keletkezik. 
 
H3b: A különböző generikus stratégiák esetén eltérő szellemi tőkeelemek javítják (vagy 
rontják) a vállalatok versenyképességét és jövedelmezőségét. 
 
H4a: A magyar vállalati szférában kimutathatók a tipikusan szellemi tőkére alapozott 
stratégiák. 
 
H4b: A mobilitási korlátokkal körülbástyázott pozíciókon belül kimutathatók a 
tudástőke alapú stratégiák, melyek jövedelmezősége eltér a hagyományos stratégiát 
követő vállalatoktól.  
 
H5: A humán tőkére építő vállalatok jelentős bérköltségben jelentkező járadék-
kisajátítással néznek szembe. 
 
H6: A magas mobilitási korlátokkal és imitációs korlátokkal körülbástyázott vállalatok 
nemcsak védik pozícióikat, hanem beszűkítik saját stratégiai mozgásterüket, és 
szembekerülnek az útfüggőséggel, mely korlátozza a vállalat jövőbeli kitörési 
lehetőségeit. 
 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 
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KUTATÁS MÓDSZERTANA  

A hipotéziseket a nemzetközi standardoknak megfelelően kérdőíves mintavétel segítségével 

teszteltem. A papír alapú kérdőíveket egy internetes portál váltotta fel. Mivel a rendszert 

magam készítettem el, így sokkal testreszabottabb és célirányosabb volt, mint a hagyományos 

kereskedelmi megoldások. A portál rengeteg olyan funkcióval rendelkezett, melyet nem, vagy 

csak nagyon ritkán használtak eddig kutatásban. Így például lehetőség adódott az adatok 

előszűrése, az inkonzisztens válaszadók adatainak automatikus elkülönítése, illetve törlése, 

valamint a rendszer biztosított egy plusz funkciót: valós idejű adatokból a kérdések kitöltése 

után diagramok segítségével összehasonlító elemzés lehetőségét kínálta fel a válaszadóknak. 

A kitöltés technikai újdonsága az volt, hogy a skálán mért válaszok zömét nem a 

hagyományos öt, vagy hétfokozatú Likert- skálás kérdések adták, hanem köszönhetően az 

internet kínálta lehetőségeknek, alkalmazni tudtam a számítástechnikában ismert „csúszkás” 

megoldást. A módszer lényege, hogy egy nagy finomságú skálán a válaszadó az egér 

mozgatásával vizuálisan is jól követhető módon tudja két szélső érték között a válaszát 

megadni. A módszer megoldja egyben a Likert- skálával szemben meglevő statisztikai 

aggályokat, nevezetesen azt, hogy a Likert-skála milyen mértékben tekinthető intervallum 

skálának. A csúszkás megoldással nyert adatok egyértelműen kielégítik az intervallumskála 

minden igényét, köszönhetően nagy finomságának és vizuálisan jól követető beállításainak. 

A rendszer legnagyobb újdonsága kétségtelenül az interaktivitása volt, mely keretében a 

válaszadók rögtön a kérdés kitöltése után megnézhették a többi kitöltő válaszát színes 

grafikonok segítségével. A legtöbb kérdésnél rögtön összehasonlíthatták saját vállalatukat az 

iparág, vagy az egész gazdaság átlagjellemzőivel. A lehetőséggel többségében éltek is a 

válaszadók, átlagosan 3,2 kérdés válaszát nézték meg a letárolt adatok utólagos bizonysága 

szerint. 

A kérdőív jellemzőit tekintve összesen 4 lapból és 12 kérdéscsoportból állt. A kísérőlevél és a 

kérdések sem célirányosan a tudástőke szerepére helyezték a hangsúlyt, mivel nem szerettem 

volna ebbe az irányba torzítani a válaszadókat. A kísérőlevélben a célokat stratégiai, nem 

pedig tudástőke- kutatásként azonosítottam. 

A kérdőív felépítése során a következő faktorokat mértem: 

1. A tudástőke vállalati értéken belüli aránya; 

2. A tudástőke elemeinek felmérése scorecard típusú módszerrel; 
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3. Az iparág versenyjellemzői; 

4. A vállalat alapadatai; 

5. Vállalatot körülvevő mobilitási korlátok; 

6. Vezetők inside-out, outside-in szemlélete; 

7. Versenyképesség, jövedelmezőség; 

Mint a kérdéscsoportokból látható, a kérdések széles spektrumot fedtek le. Ennek oka 

egyrészt a korábban említett torzítás kiküszöbölése, másrészt a széleskörű elemzései 

lehetőségek biztosítása volt. 

A válaszadók adatait a későbbiekben kiegészítettem a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal 

és a 2007, valamint a 2008-as év teljes mérleg és eredménykimutatás adataival. Így 

összességében egy rendkívül megbízható, több forrásra támaszkodó adatbázis állt 

rendelkezésemre. 

HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE  

Dolgozatom empirikus fejezete tekinthető az értékérvényesülési modell tesztelésének és 

egyúttal a tudástőke stratégiai szerepének mélyebb megértését segítő eszköznek is. A 

hipotézisek rendszere átfogja a szintetizáló modell minden elemét, és egyetlen hipotézis 

kivételével minden elemét sikerült az empirikus minta alapján igazolni. 
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2. Táblázat: A tézisek rendszere 

T1a: A porteri stratégiai dimenziókon belül beazonosíthatók tipikus output piaci 
stratégiák, melyek mobilitási korlátokkal körülhatároltan egymástól jól elkülönült 
stratégiai pozíciókat jelentenek. 
 
T1b: Az output piaci stratégiák és vállalatvezetők által észlelt szubjektív vállalati 
versenyképesség, valamint a szubjektív jövedelmezőség között kimutatható kapcsolat 
van. Az objektív versenyképességi és jövedelmezőségi mutatók nem különböznek az 
output piaci stratégiák alapján szignifikánsan egymástól. 
 
T2: A vállalat által birtokolt innovációs t őke, vevői tőke, humán tőke, partneri tőke, 
vállalati kultúra t őkeértéke és a menedzsment rendszer tőkeértéke befolyásolja a 
vállalatok versenyképességét. A vállalati kultúra tőkeértéke és a menedzsment rendszer 
értéke hatással van a vállalat pénzügyi jövedelmezőségére is. 
 
T3a: A porteri pozícionáló szemléletben a mobilitási korlátok és a szellemi tőke mint 
imitációs korlát az interakciók miatt együttesen nagyobb mértékben magyarázza a 
versenyképességet és jövedelmezőséget, mint önmagában a mobilitási korlátok és 
imitációs korlátok puszta összege. 
 
T3b: A különböző generikus stratégiák esetén eltérő szellemi tőkeelemek javítják (vagy 
rontják) a vállalatok versenyképességét és pénzügyi megtérülését. A 
tudásmenedzsmenthez szükség van a differenciált megközelítésre, mely igazodik az 
outputpiaci stratégiához. 
 
T4a: A magyar vállalati szférában kimutathatók a tipikusan szellemi tőkére alapozott 
stratégiák. 
 
T4b: A mobilitási korlátokkal körülbástyázott pozíciókon belül kimutathatók a 
tudástőke alapú stratégiák, melyek jövedelmezősége NEM szignifikánsan, 
versenyképessége pedig csak egyes generikus stratégiákon belül tér el kimutathatóan a 
hagyományos stratégiát követő vállalatoktól. 
 
T5: A magasabb humán tőkével és a hatékonyabb menedzsmenttel rendelkező 
vállalatok jelentős bérköltségben jelentkező járadék-kisajátítással néznek szembe, mely 
csökkenti a járadékból megmaradó eredmény nagyságát. 
 
T6: A magas mobilitási korlátokkal és tudástőke korlátokkal körülbástyázott vállalatok 
nemcsak védik pozícióikat, hanem a megnövekedett tudástőke következtében plusz 
piaci lehetőségeket képesek kiaknázni, melyek növelik stratégiai mozgásterüket. 
 
Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A T1 tézis igazolta, hogy napjainkban is releváns az a keret, melyet Porter 1980-ban 

megalkotott. A tézisemben sikerült kimutatni, hogy az output piaci stratégiák tipizálhatók, 

még ha nem is a tiszta porteri formában, hanem vegyesen. Ebben a tekintetben a kutatásom az 

empirista megközelítés létjogosultságát igazolta, mely szerint léteznek kevert output piaci 

stratégiák, melyek egyben a mobilitási korlátok koncepcióját is igazolják. Sikerült a tézisben 
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bizonyítani, hogy a mobilitási korlátokkal körülbástyázott pozíciók nagyobb 

versenyképességet biztosítanak a cégeknek, még ha ez pénzügyi jövedelmezőségben nem is 

feltétlen jelentkezik. 

A T2 tézis a szintetizáló modell RBV irányultságát tesztelte, és erős kapcsolatok révén 

sikerült bizonyítani, hogy ha egy vállalat magasabb szellemi tőkeszinttel rendelkezik, akkor a 

tőketípustól függően nagyobb versenyképességre és magasabb pénzügyi mutatókban 

jelentkező jövedelmezőségre számíthat. Habár a tétel cáfolni látszik az értékérvényesülési 

modell létjogosultságát, a H2 hipotézis tesztelése során nem vizsgáltam, hogy megvalósul-e a 

tudástőke magasabb szintjével együtt a mobilitási korlát kiépülése. 

Az értékérvényesülési modell valódi próbáját a H3 hipotézis jelentette, melyben 

összekapcsoltam a pozícionáló iskolát, valamint az RBV szemléletet, és azt vizsgáltam, hogy 

a két megközelítés szinergikusan, vagy egyszerűen additív módon magyarázza a vállalati 

versenyképességet és jövedelmezőséget. A T3 tézis megerősítette, hogy jelentős interakciók 

vannak, azaz az integrált megközelítés indokolt. Ennek alapján tehát nem lehet eltekinteni a 

porteri stratégiák vizsgálatától, hiszen az erőforrásra alapozott stratégiák csak az output piaci 

stratégiák figyelembevételével vizsgálhatóak. 

T4 tézisben sikerült kimutatni, hogy minden generikus stratégia esetében létezik a stratégia 

tudástőkére alapozott változata, és ezzel sikerült Boda György hipotézisét igazolni, mely 

szerint a tudás alapú működés nemcsak a szolgáltatóvállalatok sajátja lehet, hanem bármely 

cég képes így működni (Boda [2005]). 

A T5 tézis igazolta, hogy a tudástőkére alapozott vállalatok egy jelentős fenyegetéssel néznek 

szembe, mivel a magas humán tőke és az értékes menedzsment árát a vállalatnak 

bérköltségként meg kell fizetni. Ezzel statisztikai mintán sikerült bizonyítani a járadék- 

kisajátítás tényét. A tézis alátámasztja azt a feltételezést, hogy az értékes humán tőke 

birtoklása javíthatja a vállalat versenyképességét, de ennek ellenére a jövedelmezőség akár 

romolhat is. 

A H6 hipotézis az RBV szemléletből fakadó vállalati rugalmatlanságot értelmezte stratégiai 

szinten. Feltevésem az volt, hogy a magasabb szellemi tőkével rendelkező vállalat elsüllyedt 

költségei révén beszűkítik saját stratégiai mozgásterület, azonban a statisztikai vizsgálat 

éppen az ellenkezőjét igazolta, vagyis azt, hogy a magasabb tudástőke új lehetőségeket nyit a 

vállalkozások előtt. 
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KÖVETKEZTETÉSEK , KORLÁTOK , JÖVŐBELI KUTATÁSI IRÁNYOK  

Dolgozatomban alapcélként tűztem ki, hogy a tudástőke szerepét vizsgáljam meg vállalati 

stratégia szempontjából. A stratégiát nem a napjainkban nagyon népszerű erőforrás-alapú 

megközelítésben vizsgáltam, hanem kísérletet tettem egy szintetizáló modell felépítésére, 

mely integrálja a korábban népszerű porteri megközelítést, ugyanakkor épít a modernebb 

RBV szemléletet is. 

Határozott véleményem szerint a kialakított szintetizáló modell nemcsak a dolgozat 

értelmezési keretét biztosítja, hanem a hipotézisek megerősítése során kiállta az empirikus 

tesztelés próbáját is, így joggal tekinthető az RBV szemlélet második generációs elméletének 

is, mely elődjénél jobban képes a vállalati jövedelmezőséget magyarázni. 

A szintetizáló modell fő erőssége, hogy nem egyoldalú, azaz egyszerre tekint a piacra és a 

vállalat belső erőforrásaira. A keret megoldást kínál az RBV elmélet több eddig megoldatlan 

problémájára, például kiküszöböli az erőforrások értékével kapcsolatos fogalmi problémákat, 

illetve a megfogalmazásban rejlő önigazolást is megszünteti. Hasonlóan megoldást kínál az 

erőforrás- alapú elmélet rendkívül nehezen operacionalizálható versenyképességi fogalmára, 

akárcsak a porteri generikus stratégiákban rejlő zavaros pontokra. 

A szintetizáló modell kimondja, hogy egy vállalat versenyképességét és jövedelmezőségét az 

határozza meg, hogy képese-e mobilitási korlátokkal körülhatárolt output piaci stratégiát 

megvalósítani. Ugyanis hiába rendelkezik a kérdéses cég bármekkora tudástőkével, ha azt 

nem képes felhasználni piaci működése során, akkor stratégiai szempontból az erőforrás 

irreleváns lesz. Ha azonban a vállalat nem képes a mobilitási korlátait imitációs korlátokkal 

körülbástyázni, akkor a versenyelőnye kisebb és csak időleges lesz. A vállalatok akkor tudnak 

jelentős versenyelőnyre szert tenni, ha mobilitási korlátokkal körülhatárolt stratégiáikat 

imitációs korlátokkal is körülveszik. Ebben az esetben számíthatnak arra, hogy 

versenyelőnyük és jövedelmezőségük tartós lesz. 

A szintetizáló modell jóval túlmutat Porter stratégia értelmezésén. Nem tekinti a három 

generikus stratégiatípust követendő célnak, nem gátolva ezzel a cégek kreativitás 

kibontakozását. A modell az output piaci stratégiákat csak egy eszköznek tekinti, nem pedig 

célnak. Egy olyan eszköznek, mely alkalmas lehet arra, hogy az erőforrás pozíciókban 

meglevő előnyöket lefordítsa jövedelmezőségi dimenziókra. 
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Nyilvánvaló, hogy a szintetizáló modellben kiemelt szerepe van a tudástőkének, mivel ez az 

az erőforrás, mely kifogástalanul funkcionálhat imitációs korlátként.  

A következtetések lezárása után ki kell térni a kutatás korlátaira. A legnagyobb korlátot a 

statisztikai minta számossága jelentette. Elsősorban a hipotézisek vizsgálata során 

mutatkozott meg, hogy az a 350 vállalkozás adata, melyet sikerült összegyűjtenem, 

behatárolja a statisztikai módszertan kereteit. Habár mindegyik hipotézis esetében sikerült 

szignifikáns eredményeket találni, azonban a kemény pénzügyi mutatókon alapuló érvelés 

biztosan meggyőzőbb eredményt hozott volna, ha a mintám számossága nagyobb lett volna. 

Az összegyűjtött minta területi értelemben nem volt reprezentatív. Habár az egész ország 

területéről tartalmazott vállalkozásokat, azonban döntően a Dunántúl, illetve Budapest 

térségére koncentrálódtak a felmérésben részt vevő vállalatok. 

Feltétlen korlátot jelent az eredmények nemzetközi összehasonlításának hiánya. Mivel ebben 

a szintetizáló keretben ezidáig tudomásom szerint nem készült kutatás, szükség lenne a 

későbbiekben a modellem validitását igazoló további kutatásra is. Mindazonáltal az 

értékérvényesülési modell logikáját, és az itt bemutatott eredményeket ígéretesnek vélem, és 

úgy gondolom, hogy sikerült finomítani az RBV szemlélet elemeit. 

A kutatás erőssége az volt, hogy a pénzügyi és szubjektív vállalatvezetői véleményt tükröző 

mutatókat egyaránt tartalmazott, mely kiváló módszer arra, hogy a kutatást megbízhatóbbá 

tegyük. Sajnos azonban a pénzügyi adatok nem minden vállalkozás esetében voltak 

elérhetőek, részben a működési sajátosságból fakadóan, részben pedig abból, hogy egyes 

vállalatok a törvényi kötelezettségüknek nem tesznek eleget a beszámoló nyilvánossá 

tételekor. Ennek köszönhetően az adatbázisban nem minden esetben állt rendelkezésre a 

szükséges pénzügyi adat, mely szűkítette az pénzügyi elemzések minta elemszámát. 

Ki kell emelni, hogy az „intelligens webes kérdőív” rendszere talán a kutatás legjobban 

sikerült eleme volt, annak ellenére, hogy a költségkorlátaim miatt a számítástechnikai 

feltételek meglehetősen szerények voltak. 

A disszertációm alapját képző kutatás megerősített abban, hogy a webes portálon alapuló 

„intelligens” kérdőíves rendszer rendkívül jól használható megoldás, és szinte csak 

előnyökkel rendelkezik a hagyományos papír formátummal szemben. Az előnyök között az 

interaktivitás fokozás szerepel az első helyen. Megerősített a vállalatvezetők visszajelzése, 

hogy szívesen válaszolnak olyan kérdésekre, melyből azonnali visszajelzést kapnak, és saját 

maguk is tanulhatnak egyúttal. 
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A dolgozat végső üzenete talán az alkalmazott modell mondanivalójával azonos: szükség van 

arra az integrált megközelítésre, melyet a szintetizáló modell képviselt, hiszen a valóságot 

csak a maga komplexitásában lehet megérteni. 
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