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BEVEZETÉS 

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 viselt, 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 kialakult általános üzleti keret, melyet 

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

Vállalkozásunk tudásvállalat volt minden tekintetben, annak ellenére, hogy nem tudásintenzív 

iparágban tevékenykedett. Helyesebben úgy lehet fogalmazni, hogy egy olyan iparágban 

működött, mely igencsak messze áll a high-techtől, amire a tudás szó alapján a legtöbben 

asszociálnak. Cégünk gépjárműjavítással foglalkozott és ízig-vérig magán viselte azokat a 

jegyeket, melyet Karl Erik Sveiby 15 évvel később leírt könyvében a tudásvállalatok 

stratégiájának építőköveként (Sveiby [1997]). Elolvasva Sveiby könyvét, rögtön megértettem 

a tudásmenedzsment lényegét, és személyes tapasztalatokkal felvértezve gyorsan átláttam a 

tudásra alapozott stratégia lényegét. Villámcsapásként ért a felismerés, hogy mi 

tudásstratégiát követtünk éveken keresztül, anélkül, hogy ez megfogalmazódott volna. 

De miért is lehetett a vállalkozásunkat tudásvállalatnak nevezni? Habár alapvetően nem olyan 

iparágnak tűnik a működési terület, ahol nagy a hozzáadott tudásérték, de aki jobban ismeri a 

szűken értelmezett iparágat, az tisztában van vele, hogy a gépjármű javítás a szakma 

mesterfogásainak ismerete nélkül aligha űzhető sikeresen. Valójában a szolgáltatás jelentős 

mértékű hozzáadott tudásértéket tartalmaz, különösen akkor, ha a vállalat minőségi munkát 

végez. 

Cégünk persze visszanézve nem volt mentes a hibáktól, de ma úgy fogalmaznám meg, hogy 

stratégiája teljes mértékig konzisztens volt. Az üzleti modell egy márkanévre épült, amelyik 

nagyon jól csengő név volt akkoriban nemcsak a szakmában, hanem a szülővárosom 

környékén élő autótulajdonosok körében is. Nem valamilyen jól csengő angol kifejezés volt a 

márka, hanem egyszerűen egy családnév mely egybeforrt a minőségi autójavítással. A 

márkanevet nem a klasszikus marketing- reklámok, értékesítés-ösztönzés vagy egyéb 
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marketingfogások alakították ki. Olyannyira nem, hogy reklámra egyáltalán nem költöttünk, 

de ezt bőségesen pótolta a szájpropaganda, mely nagyon gyorsan hírét vitte a cégnek. Az 

igazán egyedi az volt, hogy olyan munkákat is vállalni tudtunk, amelybe máshol nem mertek 

belevágni, pusztán a szakmai tudás és tapasztalat hiánya miatt. Az ilyen munkák persze 

meghozták gyümölcsüket, a jó hírnevet. 

A tudásvállalatok nehézségeit is magán hordozta a vállalkozásunk: alapvető, és permanens 

probléma volt, hogy a kis vállalkozás képtelen volt növekedni. Ennek oka nem az volt, hogy 

nem volt megrendelés, sőt a 90-es évek elején 3- 6 hónapos, sőt 1 éves extrém hosszúnak 

számító várólista sem volt ritka. Sokszor megtörtént, hogy kapacitáshiány miatt nem lehetett a 

munkát vállalni ésszerű határidőn belül. Két ok húzódott meg amögött, hogy a cég nem 

bővítette kapacitásait: a legsúlyosabb, hogy nem talált megfelelően képzett munkaerőt, aki 

képes lett volna a munkáját megfelelően ellátni, a másik ok pedig az volt, hogy a vállalat 

vezetője inkább szakember volt, mintsem menedzser. Olyannyira problémát jelentett a 

munkaerő, hogy a vállalkozás próbálkozott szakmunkásképző intézménnyel közösen képezni 

alkalmazottat, de egyetlen olyan személyt sem sikerült 10 év alatt találni, aki maradéktalanul 

megfelelt volna az igénynek. 

Szembesültünk a tudásvállalatok egy igen húsbavágó jelenségével, mégpedig azzal, hogy meg 

kell a nagy tapasztalattal rendelkező munkatársat fizetni. A 90-es évek végén az a hüvelykujj- 

szabály alakult ki nálunk, hogy a vállalkozás kulcsalkalmazottja, aki a tudástőke nagy részét 

birtokolta legalább akkora fizetést kapjon, mint amilyen fizetésre az akkoriban alakult 

Audinál számíthatna. Ez akkoriban igen magas összeg volt iparági összehasonlításban, így 

nagy terhet rótt a cégre. Persze ez a módszer is csak korlátozottan volt működőképes, és nem 

tudta megakadályozni a kulcsalkalmazott távozását, jóllehet számos más gesztus értékű és 

egyéb anyagi ösztönzővel is próbálkoztunk1. 

Ebben az iparágban rendkívül fontos a naprakész tapasztalat, és persze az sem mindegy, hogy 

az ember milyen terülten szerzi meg, hogy kap-e olyan szakmai kihívást jelentő munkát, 

melyen tényleg meg lehet tanulni a mesterfogásokat. És valóban óriási különbség van két 

szakember munkája között. Gyakran történt meg, hogy a szakszervizek munkáját kellett 

korrekciózni, mert olyan minőségben javították meg a járművet, mely laikusok számára is 

feltűnően gyenge volt. A minőség mellett fontos volt az időfaktor, mégpedig az, hogy a 

szakember mennyi idő alatt képes az adott munkát elvégezni, mely javarészt az alkalmazott 

                                                 
1 Például nyereségrészesedés, a kulcsalkalmazott által saját maga számára vállalt pluszmunka, munkavállaló által 
meghatározott munkakezdési idő. 
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tapasztalatától és egyéni képességeitől függött. Ma erre azt mondanánk, hogy vállalati szinten 

az emberi tőke minőségétől függött a termelékenység. Vagyis egy szakembernek gyorsnak 

kellett lenni, és minőségi munkát kellett végezni. Emellett ez egy bizalmi szakma, ezért a 

vállalatnak teljes mértékig korrektnek kellett tűnni, és annak is kellett lenni. E három tényező 

alapozta meg a hírnevet, mely a modell építőköve volt. 

Aligha lehetett volna azt mondani, hogy nem azt a tudás alapú stratégiát követte a 

vállalkozásunk, melyet Sveiby saját tapasztalatai alapján leírt. Mint a legtöbb vállalkozás 

esetében a működés nem volt hibamentes, de az üzleti modellről egyértelműen állítható, hogy 

egy tipikus erőforrás-alapú stratégia volt, azon belül pedig egy humán tőkére alapozott 

stratégia. 

A családom elsősorban nem piaci indíttatású, de mindenképp tudatos döntés alapján lassan 

felszámolta a vállalkozást, melyben persze nehéz lenne tagadni, hogy az erősödő verseny is 

szerepet játszott. Elsősorban az okozta a problémát, hogy egy új piaci szereplőcsoport, 

nevezetesen a márkaszervizek kerültek versenyelőnybe. Ez éppúgy a gépkocsigyártók tudatos 

politikájának köszönhető, mint annak a ténynek, hogy az általános differenciáló stratégiát 

folytató cégek – mint a mienk - halálra vannak ítélve hosszútávon az egyes autómárkákra 

fókuszáló szakszervizekkel szemben, akik a fókuszálásnak köszönhetően egyszerre tudnak 

költséghatékony és differenciáló stratégiát folytatni. Ennek a stratégiai ténynek a fel nem 

ismerése döntő volt a családi vállalkozásunk szempontjából. 

Mindenesetre ez a példa is felhívja a figyelmet arra, hogy hiába rendelkezik egy vállalat 

magas szintű és értékű erőforrással, emellett hiába játszik konzisztens erőforrás alapú 

stratégiát, ez mit sem ér az output piaci stratégiák ismerete nélkül. Számos más cég példája 

mutatja ennek fordítottját, mely szerint nincs sikeres output piaci stratégia hatékony erőforrás 

stratégia nélkül, vagyis a két stratégia együtt jár egy sikeres vállalat esetében. 

Nem kismértékben köszönhető a személyes hátteremnek, hogy a tudástőke és az erre épülő 

stratégiák néhány évvel ezelőtt az érdeklődési körömbe kerültek. Ennek tükrében a 

disszertációban a tudástőke vizsgálatára vállalkoztam, mégpedig aszerint, hogy milyen 

szerepet játszik a vállalat stratégiájának kialakításában. A stratégia alapkérdése mindig az, 

hogy a vállalat miként képes megtalálni a versenyképes és jövedelmező működés hosszútávú 

modelljét. Dolgozatomban arra vállalkoztam, hogy feltárjam azt, hogy a tudástőkében rejlő 

érték miként, és milyen feltételek érvényesülése esetén képes a vállalat stratégiáját 

befolyásolni, és ezen keresztül a versenyképességét javítani. A nézőpont a figyelmet a 

vállalati stratégiára irányítja, mégpedig speciális megvilágításban. Számtalan értelmezésben 
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találkozhatunk a szakirodalomban a stratégia kifejezéssel, azonban disszertációmban nem 

kialakítási folyamatként fogom értelmezni, hanem kizárólag magára a stratégiai tartalomára 

fogok fókuszálni. 

Ha tudástőkéről beszélünk, adódik, hogy az erőforrás- alapú vállalatelmélet alkalmazzuk 

logikai keretként, mely nagyon leegyszerűsítve azt mondja ki, hogy az értékes, ritka és 

nehezen másolható erőforrások - mint például a tudástőke - alkalmasak arra, hogy a vállalat 

versenyelőnyre tegyen szert és jövedelmezőbben működjön. Ebben az értelmezésben a 

stratégia magával az erőforrás stratégiával lesz azonos, hiszen ha ismerjük az erőforrás- 

ellátottságot, akkor ismerjük azt is, hogy a vállalat mennyire versenyképes. A korábban 

bemutatott személyes példa azonban felhívja a figyelmet, hogy ez a megközelítés bántóan 

leegyszerűsítő, és az erőforrás alapú elméletek nem szentelnek kellő figyelmet az erőforrás 

értékének piaci érvényesüléséhez szükséges egyéb tényezőknek.  

A modellek közös tulajdonsága, hogy leegyszerűsítik a valóságot, mégpedig úgy, hogy a 

lényegtelen aspektusokat elhagyják. A modellek segítségével alkothatunk egy képet a 

világról, és ennek segítségével jobban tudjuk azt leírni. A modellek az egyszerűsítés 

segítségével lehetővé teszik a modellezett folyamat jobb megértését és lehetőséget 

biztosítanak az előrejelzésre.   

A gazdaságtudományok gyakran használnak modelleket a bonyolult folyamatok leírására. Az 

üzleti tudományokban különösen színes a modellek palettája, azonban jellemző hogy az egyes 

tudományos munkák egy- egy iskolához kapcsolódnak, mely iskolák önmagukban is egy- egy 

üzleti paradigmát jelentenek. Disszertációmban sajátos módszertant alkalmazok, és két 

stratégai paradigmát (vagy kvázi- paradigmát) integrálok. 

A módszertanból fakadóan vitába szállok azzal a gyakran le nem írt, de implicit módon 

feltételezett összefüggéssel, hogy a több tudástőke és több tudásmenedzsment 

versenyképesebb vállalatot generál. Véleményem szerint ez az implicit feltételezés helytelen 

és túlságosan leegyszerűsítő. Dolgozatomban reményeim szerint egy újszerű kísérletet teszek 

arra, hogy tudástőke stratégiában elfoglalt szerepét vizsgáljam egy szintetizáló modellben, 

mely magában foglalja az erőforrás-alapú elmélet és Michael Porter pozícionáló iskolájának 

fontosabb téziseit. 
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KUTATÁSI CÉLOK  

A disszertációm tágabb témájával, vagyis a tudásmenedzsmenttel még közgazdász 

hallgatóként találkoztam először. A területet a személyes tapasztalatok miatt rendkívül 

közelállónak éreztem magamhoz, és a tudásmenedzsment embert középpontba helyező 

szemléletével is könnyen tudtam azonosulni. Az elköteleződés gyorsan kialakult, és egyetemi 

tanulmányaim befejezése után kutatóként kezdőlépéseimet is ezen a terülten tettem meg. A 

doktori tanulmányaim alatt foglalkoztam a tudásátadás, tudásmegszerzés témakörével, majd 

érdeklődésem egyre inkább a stratégia irányába mozdult el, mivel itt találkoztam olyan 

kutatási lehetőségekkel, melyek fehér foltnak számítottak. 

A szellemi tőke és a stratégia összekapcsolása elindított az erőforrás-alapú elméletek 

tanulmányozása irányába, mivel ez a stratégiai iskola nyújtotta a legteljesebb magyarázatot a 

szellemi tőke stratégiai szerepének vizsgálatában. A döntő fordulatot az jelentette, amikor egy 

évvel ezelőtt ismét a kezembe került Michael Porter Versenystratégia című könyve, melyet 

újra elolvasva rádöbbentem arra, hogy az erőforrás-alapú vállalatelmélet mellett a porteri 

keretrendszer 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 magyarázzam, hanem komplexebb, többszínű és 

reményeim szerint nagyobb magyarázóerejű modellt hozzak létre, mellyel a vállalati stratégia 

jobban megérthető lesz. Elsősorban a vállalti stratégián belül a tudástőke szerepével 

foglalkozom disszertációmban, azonban a később bemutatandó tudástőke értékérvényesítő 

modell túlmutat ezen, és alkalmas bármely vállalati stratégia jobb magyarázataként szolgálni. 

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

versengő erőforrás- alapú stratégiai elméletek területén. A feldolgozás során döbbentem rá, 

hogy az elméletek sokkal inkább tekinthetők komplementernek, mintsem egymást kioltó 

dogmáknak. 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. 

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

annak érvényességéről is meggyőződni, ezért megterveztem és elkészítettem a szintetizáló 

modellre épülő hipotézisrendszeremet, melynek központi eleme a tudástőke és annak 

stratégiára gyakorolt hatása volt. Ezen a ponton összeért egymással a korábbi kutatói 

érdeklődésem és szintetizáló modell, hiszen tapasztalatom alapján a ma és a holnap 
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stratégiájának az egyik legfontosabb eleme egyértelműen a tudás, mely erőforrásnak pedig 

kiváló keretet biztosított a szintetizáló modellem. 

Kutatásomban tehát kettős célt tűztem ki magam elé: egyrészt tesztelni szerettem volna a 

szintetizáló modellem érvényességét, másrészt pedig szerettem volna vizsgálni, hogy milyen 

mértékben befolyásolja a tudástőke a vállalatok stratégiáját és ezen keresztül azok 

versenyképességét és jövedelmezőségét. 
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A DOLGOZAT MAKRO STRUKTÚRÁJA  

A disszertáció felépítése kissé szokatlan formát ölt, mivel az 1. arra keresem a választ, hogy a 

dolgozatban részletesen vizsgált két stratégiai iskola milyen mértékben képes önmagában a 

vállalati teljesítményt magyarázni. Minél erősebb ez a magyarázó erő, annál értékesebb az 

elméleti koncepció. Ezzel egyúttal megbontom a szokásos deduktív- verifikáló tudományos 

szemléletet, mely az elméleti keret empirikus igazolását tekinti követendő mintának. Az 

alkalmazott szemlélet mögött elsősorban az a gondolat húzódik meg, hogy az elméletek 

használhatóságát az alkalmazott gazdaságtanokon belül nem a modell belső konzisztenciája, 

hanem annak gyakorlati érvényessége adja meg. A módszertan egyúttal lehetőséget ad arra is, 

hogy rámutassak a vázolt elmélet gyengeségeire is, melyek miatt önálló keretként az nem lesz 

alkalmazható a disszertáció érdemi mondanivalójához. 

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 RBV2 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 és premisszái kizáróak, azonban tézisei meglepő módon 

összeegyeztethetők egymással. A fejezet zárásaként kitérek az RBV szemlélet gyengeségeire, 

mely a szintetizáló modellem kiinduló pontját fogja jelenteni. 

Az RBV elmélet bemutatása után visszanyúlok egy régebbi, de a tanácsadók között 

napjainkban is népszerű stratégiai elmélethez, a porteri pozícionáló iskolához. Ennek 

magyarázatára utaltam a bevezetőben, mivel dolgozatom a klasszikus erőforrás- alapú elmélet 

kritikájának is tekinthető. Elsősorban a tudástőkével kapcsolatban azzal szállok vitába, hogy 

önmagában az erőforrásokra alapozott stratégia elég-e a vállalati sikerhez, melyet a modern 

RBV alapokon szerveződő elméletek és a tudásmenedzsment mainstream irányzata sugall3. A 

kérdés úgy is megfogalmazható, hogy az erőforrásokban rejlő gazdasági érték piaci 

érvényesüléséhez milyen feltételek szükségesek, melyet az erőforrás- alapú elméletek 

figyelmen kívül hagynak. 

                                                 
2 A dolgozatomban az erőforrás-alapú elmélet angol megnevezésének rövidítését (Resource- based View- RBV) 
szinonimaként használom fel. 
3 A tudásmenedzsmenten belül is napjainkban kezd utat törne egy új irányzat, mely elfogadja, hogy a több 
tudásmenedzsment nem mindig jobb, vagyis elutasítja a közgazdasági dominancia elvét. A témát bővebben 
tárgyalja (Haas- Hansen [2005]; Haas- Hansen [2007]). 
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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 

részében áttekintem a szellemi tőke mérésével foglalkozó koncepciókat, mivel a disszertáció 

empirikus részének alapját ez fogja képezni. 

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. A szintézis modell kiküszöböli az egyes iskoláknál említett 

fogalmi, illetve tartalmi hiányosságokat. A modell axiómáinak 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 leírását követően bemutatom a kutatás alapmodelljét, mely a szintézis modell 

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

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

bemutatom a hipotézisek statisztikai tesztelést és a tézisek gazdasági következményeit. A 

dolgozatban részletesen kitérek az alkalmazott statisztikai módszertanra, mely a kutatási 

eredmények nyomon követhetőségét szolgálja. 

A tudományos mérés célja az, hogy segítségével jobban megismerjük a körülöttünk zajló 

folyamatokat, és segítsenek elvonatkoztatni, ezért a hipotézisek tesztelése után rendre kitérek 

arra, hogy a feltárt összefüggés milyen gazdasági következményekkel jár együtt.  
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1. ábra: A disszertáció felépítése 
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1. A STRATÉGIA SZEREPE A VÁLLALATI EREDMÉNYESSÉGBEN  

A fejezet elején áttekintő képet adok a téma szempontjából lényeges stratégiai iskolák 

fejlődéstörténetéről, mivel csak ennek tükrében érthető meg az empirikus érvelés lényege, és 

ezzel alapozható meg a későbbiekben bemutatandó szintetizáló szemlélet lényege. 

A stratégiai menedzsment irodalma és gyakorlata nem tekinthető monocentrikusnak, sokkal 

inkább a sokszínű nézetrendszer és tudományos paradigma együttéléséről beszélhetünk. A 

stratégiai menedzsment egyik vezéralakja, Henry Mintzberg megfogalmazásában tíz stratégiai 

iskola létezik, amely iskolák felölelik a stratégiai gondolkodás elmúlt több mint fél 

évszázados történetét. (Mintzberg – Ahlstrand - Lampel [1998]) A stratégia irányzatai – 

nevezhetjük akár iskoláknak is -  különböző történeti időszakokban jelentek meg, és 

különböző mértékben befolyásolták a gyakorlati és elméleti diszciplínát. Elegendő talán a két 

legszélsőségesebb példát kiemelni, a stratégiai tervezés iskoláját, mely az 1970-es években 

élte fénykorát, és mára jelentősen visszaszorult, vagy másik ellenpontként a tanulási iskolát, 

mely napjainkban virágzik. 

A mintzbergi szemléletben bemutatott tíz stratégiai iskola kétségtelenül jól összefoglalja a 

stratégai menedzsment elmúlt fél évszázados történetét, de a szerzők inkább a menedzseri 

szemléletre és gondolkodásmódra koncentrálnak, másodlagossá téve a mögöttes gazdasági és 

tudományos összefüggéseket. 

E disszertációban nyilvánvalóan ez utóbbi elemekre helyezem a hangsúlyt. Mintzbergék által 

említett tíz stratégiai iskola jóval kisebb számú stratégiai menedzsment elméletre épít. A 

következőkben röviden bemutatom ezeket a gazdasági elméleteket, azzal a nem titkolt céllal, 

hogy a későbbiekben a szintetizáló modellem szervesen illeszkedhessen ezen elméletek 

szövetére.  

1.1. Stratégiai iskolák fejlődése- áttekintés 

A bemutatáshoz a logikai kiindulópontot a stratégiai menedzsment – vagy a továbbiakban 

röviden a stratégia- kulcskérdése jelenti. A stratégiai diszciplína az 1960-as évekbeli 

kialakulását követően mindvégig a vállalatok eltérő teljesítménye mögött meghúzódó okokra 

kereste a választ. A kérdés a stratégiában praktikusan a következőképp merült fel: mivel 

magyarázható a vállalatok eltérő teljesítménye és jövedelmezősége (Rumet- Scendel- Teece 

[1991]). A válaszok nem meglepő módon jelentősen eltértek ez alatt az eltelt öt évtized alatt, 

melyben nyilvánvalóan nem csak a megváltozott gazdasági környezetnek volt szerepe. A 
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magyarázatokban mindvégig jóval nagyobb szerepe volt az uralkodó közgazdasági, és a 

későbbiekben a domináns stratégiai gondolkodásnak. 

A stratégia mint diszciplína művelői egyetértenek abban, hogy a hagyományos 

mikroökonómiai szemlélet valóságtól elrugaszkodott feltételezései miatt alkalmatlan arra, 

hogy a gyakorlati döntések alapjául szolgáljanak. (Faulker- Campbell [2003]; Kay [1991]) A 

stratégiai tudományág művelői nemcsak a tökéletes piacok feltevéseit vetik el, hanem egyúttal 

a mikroökonómia módszertanának alkalmazhatóságát is kétségbe vonják. A stratégia a 

menedzsment oldaláról jelentkező gyakorlatorientált igény és a meglevő közgazdasági 

diszciplína közös gyökereiből alakult ki. Úgy is fogalmazhatunk, hogy az üzleti és a 

közgazdasági irodalom határterületén helyezhető el a stratégia. Számos szerző élesen 

elválasztja egymástól a közgazdasági, mikroökonómiai elemzést és a stratégiaalkotást. 

(Rumet- Schendel- Teece [1991]) A két koncepció szétválása az 1950-es évekre tehető, 

amikor a mikroökonómia azon tételeit vették át a stratégia diszciplína művelői, melyek a 

vállalati működés szempontjából lényegesnek mutatkoztak (Dankó [2005]). A közös 

gyökerek egyben a stratégia jövőbeli útjait is meghatározták: a korai stratégia, vagy az akkori 

nevén üzletpolitika4 művelői felhasználták a klasszikus közgazdaságtan alapfeltevéseit. A 

szerzők nem szakítottak a racionalitás, az optimalizálás és korlátlan információfeldolgozás 

elveivel, és ezen paradigma alapján adtak iránymutatást és gyakorlati tanácsot a vállalati 

menedzsereknek, hogy miként növelhető az „extraprofit”. (Dankó [2005]; Faulker- Campbell 

[2003]; Rumet- Schendel- Teece [1991]) 

A stratégiai menedzsment első –még nem önálló- elméleti irányvonala az ipari szervezetek 

gazdaságtana5 (IOE, vagy IO) volt, mely azt állítja, hogy a szervezetek teljesítményét 

egyetlen tényező, mégpedig maga az iparági szerkezet determinálja. A nézet szélsőségesen 

determinisztikus, hasonlóan, mint a klasszikus mikroökonómia, melynek jegyeit az iskola 

magán viseli. (Dankó [2005]; Rumet- Schendel- Teece [1991]) Az IOE a struktúra- 

magatartás- teljesítmény6 (röviden: SCP) paradigmára épül, mely szerint a vállalatoknak nincs 

mozgástere, azok sikerességét kizárólag a piac szerkezete határozza meg, mely következtében 

az iparágak között szignifikáns jövedelmi különbségek adódnak (Mason [1939]; Powell 

[1996]). 

                                                 
4 Az angol nyelvű irodalomban a business policy kifejezést használják. 
5 Industrial Organizational Economics 
6 Structure- Conduct- Performance 
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A stratégiai diszciplína első vitathatatlanul önálló irányzata a Michael Porter nevéhez köthető 

pozícionáló iskola volt. Az iskola gyökerei kétségtelenül az IOE szemléletben gyökereznek, 

azonban az ott fellelhető teljes környezeti determinizmust - mely teljes mértékig megszabja a 

vállalatok elérhető teljesítményét - felváltja a relatív környezeti determinizmus. Ez utóbbi 

szemlélet bár a környezet meghatározó jellégét elismeri, mégis hagy valamekkora szabad teret 

a vállalatoknak, így a porteri szemléletben már van értelme a vállalatoknak stratégiával 

foglalkozni, hiszen ez ténylegesen befolyásolja a jövedelmezőséget. A pozícionáló iskola 

elismeri az iparágak közötti különbséget, azonban hangsúlyozza, hogy egy iparágon belül is 

lehet lényeges eltérés a vállalati teljesítmény között. Az IOE szemlélet múlékony extraprofit 

fogalmát felváltja a stratégiai döntésekből fakadó iparágon belüli versenyképességi és 

jövedelmezőségi különbség, és ezzel párhuzamosan megjelenik a versenyelőny fogalma is. 

(Dankó [2004]) A porteri szemlélet azonban mindezek mellett nem mozdul el az alapvető 

piacközpontúság felől a vállalat belső elemeinek vizsgálata fele. Úgy is lehet fogalmazni, 

hogy a porteri elemzésnek nem szempontja a vállalati belső adottságok elemzése, mivel a 

szemlélet implicit módon azt feltételezi, hogy az erőforrások piacon keresztül 

megvásárolhatók. Ebből fakadóan önmagában az erőforrások birtoklásából a vállalatnak nem 

származhat sem versenyelőnye, sem pedig versenyhátránya (Mintzberg [1998]). 

A pozícionáló iskola piacorientált szemlélete nem meglepő, ha megfigyeljük az ipari 

szervezetek gazdaságtanával való rokonságát. A feltűnően szűk piaci szemlélet nemcsak az 

iskola eredetének köszönhető, hanem annak is, hogy a Porter által megjelölt versenytényezők 

az 1980-as években viszonylag jól magyarázták az iparágon belüli vállalatok közötti 

teljesítménykülönbséget (Dankó [2004]). 

Az 1990-es évek elejéig kellett várni arra, hogy a versenystratégia egy másfajta stratégiai 

szemléletté váljon. A változást elemi erővel indította el a Prahalad- Hamel szerzőpáros 1990 

júniusában megjelent cikke a Harvard Business Manager című folyóiratban (Prahalad- Hamel 

[1990]). Az új szemlélet azonban jóval korábbi eredetű, a stratégiával foglalkozó 

szakemberek egyértelműen Wernerfelt 1984-ben megjelent cikkét tekintik mérföldkőnek 

(Wernerfelt [1994]), mely megalapozta az erőforrás-alapú vállalatelméletet. Nem meglepő 

módon a wernerfelti cikk az uralkodó paradigmával szemben időlegesen háttérbe szorult, 

majd az 1990-es években a stratégák „újra felfedezték” azt, és napjaink uralkodó szemléletévé 

tették. 

Az erőforrás-alapú szemlélet (Resource-based View, RBV) szakítva a porteri hagyománnyal 

elsősorban a vállalat belső adottságaira fókuszál, és az ezekben meglevő különbségekből 
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vezeti le a vállalatok teljesítményében tapasztalható eltéréseket. A szemlélet képes 

megmagyarázni a vállalatok között meglévő tartós jövedelmezőségi különbségeket, legalábbis 

koherens elméleti formába foglalva azt. 

Nem meglepő az erőforrás-alapú vállalatelmélet azon jellemzője, hogy nem az output piaci 

tényezőkben keresi a vállalatok közötti különbségek forrását, hanem a belső tényezőkben. Jól 

megfigyelhető az egyes paradigmák esetén nemcsak a gazdaság, hanem más társadalmi 

folyamatokban is, hogy a követő paradigma az azt megelőző paradigmától való elkülönülést 

hangsúlyozza, és azzal ellentétes megfogalmazására épül. Hasonlóan megfigyelhető ez a 

jelenség az imént említett két iskola esetében is. 

1. Táblázat: Az ipari szervezetek gazdaságtana, a pozícionáló iskola és az erőforrás- 
alapú szemlélet összehasonlítása 

 Ipari szervezetek 
gazdaságtana 

Pozícionáló iskola Erőforrás- alapú 
elmélet 

Kialakulása 1940-es évek 1970-es évek vége 1990-es évek eleje 
Vezéralakja Mason, Bain Porter Wernerfelt, Rumelt, 

Barney 
Kulcstényező(k) Iparág struktúrája Stratégiai csoportok Erőforrások, 

képességek, 
dinamikus 
képességek 

Forrás: a szerző saját szerkesztése a korábban hivatkozott irodalmi források alapján 

1.2. Empirikus eredmények 

Mint a korábbiakban említettem, a stratégia fő kérdésköre a vállalatok eltérő teljesítménye 

mögött meghúzódó okok vizsgálata. A három stratégiai irányvonal, melyet röviden 

áttekintettünk a korábbiakban, szintén erre az alapkérdésre kereste a választ. Mint látható volt, 

a három uralkodó stratégiai teória más- más faktorokkal magyarázta a vállalati 

teljesítménykülönbség mögött meghúzódó okokat. Az alapvető különbség az ipari szervezetek 

gazdaságtana és stratégiai szemlélet között abban ragadható meg, hogy az előbbi iskola az 

iparágak közötti jövedelmezőségkülönbségekkel magyarázza a vállalatok eltérő 

eredményességét, míg a stratégiai iskolák az egyedi, vállalati jellemzőkben látják a különbség 

okát. Az empirikus kutatásokban praktikusan úgy fogalmazódott meg a két iskola vitája, hogy 

a vállaltok eredményességét az iparági vagy az egyedi cégspecifikus hatások okozzák-e. A 

terülten kutató szakemberek a cégspecifikus hatást jellemzően két részre bontják, a vállalati és 
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üzleti egység szintű hatásra.7 A szakirodalom élesen elkülöníti a vállalati szintű és az üzleti 

egység szintű stratégiát. Az előbbi fogalom azokat a menedzsment folyamatokat takarja, 

melyek vállalathoz tartozó üzleti egységek közös irányításával kapcsolatosak. Az üzleti 

egység szintű stratégiák pedig azokat jelentik, melyben egyetlen üzleti egység piaci 

folyamataira koncentrálunk (Grant [1995]). 

A klasszikus ipari szervezetek gazdaságtana és a revizionistaként aposztrofált elméletek 

alaptéziseit elsőként Schmalensee tesztelte empirikusan egy közös adatbázis felhasználásával 

(Schmalensee [1985]). A szerző arra a kérdésre kereste a választ, hogy milyen mértékben 

magyarázza az iparági hovatartozás a vállalatok teljesítményében meglevő különbségeket. Az 

adattömeg sajátossága, hogy az Egyesült Államok legnagyobb vállalatainak jövedelmezőségi 

mutatóit tartalmazza stratégiai üzleti egységekre8 lebontva. Schmalensee a regresszió- 

elemzés technikáját használta fel, melyben vizsgálta az iparág, a vállalati hovatartozás és a 

piaci részesedés hatását a vállalat eredményességi mutatóira. A kutatás úttörő jellegét az 

jelentette, hogy a szerző egy adatbázisban tudta elemezni a vállalati és iparági hatások 

erősségét a jövedelmezőségre. A kutatás eredményei teljes mértékben alátámasztották a 

klasszikus ipari szerkezetek gazdaságtanának téziseit. A legfontosabb megállapítás, hogy a 

szerző nem talált bizonyítékot a vállalati hatás létezésére. Ez annyit jelent, hogy a minta 

adatai alapján egy üzleti egység (SBU) jövedelmezősége nem függ attól, hogy az mely 

anyavállalatnak a tagja. A szerző magyarázata szerint ez nem is meglepő, hiszen 

leegyszerűsítve a céghatás annyit jelentene, hogy ha egy cég az „A” piacon sikeres, akkor egy 

véletlenszerűen választott „B” piacon is sikeresebb lenne, mint versenytársai. 

Érdemes ezen a ponton egy kicsit mélyebben megvizsgálni a kérdéskört. A céghatás 

valójában jóval túlmutat a Schmalensee által megfogalmazottakon. A létező céghatás annyit 

jelentene, hogy egyes cégek olyan eszközökkel és képességekkel rendelkeznek, melyek 

nemcsak egyetlen üzleti területe használhatók fel, hanem más iparágakban is növelik, vagy 

éppen csökkenthetik a jövedelmezőséget. Bowman és Helfat a vállalati hatást hat tényezőből 

eredezteti: a vállalat mérete és tőkeereje, a magkompetenciák megléte, a vállalti struktúra, a 

vállalati kultúra, a tervezési és ellenőrzési rendszer és a vállalati menedzsment tényezői mind 

hat a vállalat üzleti egységtől független teljesítményére (Bowman és Helfat [2001]). Az 

erőforrás alapú szemlélet azt mondja ki, hogy ha egy vállalat bizonyos meghatározott 
                                                 
7 Az angol nyelvű irodalomban a cégspecifikus hatás a „firm effect” formában, míg a disszertációban vállalati 
hatásként aposztrofált tényezőegyüttes „corporate effect”-ként jelenik meg. Sajnos a magyar nyelvben a két 
fogalom nem válik el élesen egymástól, így a továbbiakban a vállalati hatást kizárólag a „corporate effect” 
értelemben fogom használni. 
8 Strategic Business Unit (SBU) 
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erőforrásokkal rendelkezik, akkor képes versenyelőnyre és extra jövedelmezőségre szert 

tenni. A Helfat- Bowman szerzőpáros által megnevezett hat kategória pontosan ilyen 

erőforrásokat jelöl meg.  

Ezek alapján Schmalensee cikke azért számított mérföldkőnek, mivel a szerző valójában a 

stratégiai iskolák (többek között az erőforrás alapú elméletek, a pozícionáló iskola és az ipari 

szerkezetek gazdaságtanának) téziseit vizsgálta implicit módon, anélkül, hogy a szerző 

tudatában lett volna a RBV szemlélet mibenlétének. 

Shmalensee cikke a nemlétező céghatás igazolásán kívül bizonyította, hogy a piaci részesedés 

hatása létezik, de önmagában nagyon elenyésző részét magyaráz a vállalati 

eredményességből. Ezen kívül a szerző megállapította, hogy az iparági hatás létezik, és 

erőteljes mintaként figyelhető meg, a modellezés során 20%-át tette ki a megtérülési ráták9 

varianciájának (Schmalensee [1985]). Ezek alapján a szerző eredményei megerősítik az 

iparágak közötti szignifikáns jövedelmezőségi eltéréseket, és a vállalati hatás semlegességét. 

A kérdés azonban nyitott maradt a továbbiakban is, mivel Schmalensee kutatása nem talált 

magyarázatot a jövedelmezőség varianciájának közel 80%-ára, mely a porteri és az RBV 

szemlélet fontosságát is hangsúlyozza egyúttal, mely szerint az iparágon belül jelentős 

eltérések lehetnek az egyes stratégiai csoportok és az egyes vállalatok eredményességében. 

Schmalensee kutatását Wernerfelt- Montgomery szerzőpáros eredményei is megerősítették 

(Wernerfelt- Montgomery [1988]). A szerzők joggal kritizálták Schmalensee vizsgálatát, 

mivel véleményük szerint a kutatásban függő változóként felhasznált megtérülési ráta 

számviteli torzításokat tartalmaz. A szerzőpáros véleménye szerint ez különösen sebezhetővé 

teszi a több iparágat átfogó kutatásokat. Érdemes megemlíteni a legfontosabb torzító hatások 

között, hogy a megtérülési mutatók nem számolnak az eredmény kockázatával, vagyis nem 

veszik számításba, hogy a vállalat ugyanazt az eredményt óriási kockázattal, vagy kvázi-

kockázatmentesen érte el. Emellett a számviteli eredetű eredmények mindig magán viselik az 

értékcsökkenés elszámolásának problematikáját és a számviteli politika eltéréséből fakadó 

torzítást is, valamint az eszközök bekerülési értéken való számontartásából fakadó torzítást.10  

Habár a Tobin-féle q mutató is számos torzítást vitt a kutatási eredményekbe, ezek részben 

megerősítik Schmalensee téziseit: a Tobin-féle q mutatóra alapozott vizsgálat is kimutatta az 

iparági hatást, mely a szellemi tőkével korrigált modellben 12,30%-os értéket magyarázott a 

                                                 
9 A megtérülési ráta számos hibája ellenére az üzleti egység eredményességét mérő klasszikus pénzügyi 
mutatónak számít. 
10 A szakirodalom emellett számos más potenciális torzító tényezőt tart számon, melyet Becker és munkatársai 
részletesen vizsgálnak (Becker [2005]). 
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vállalatok közötti teljesítménykülönbségből. További 2,65%-ot tett ki a pozitív irányú 

fókuszáló hatás, mely céges hatás egyik fajtájának tekinthető. Ennek értelmében minél 

diverzifikáltabb egy vállalat, annál nagyobb esélye van a jó eredményre. 

Schmalensee úttörő munkáját számos szerző kritizálta, azonban vitathatatlan tény, hogy a 

kutatások új sodrát indította el a szerző 1985-ös cikkével. Kétségtelen, hogy Schmalensee 

kimutatta az iparágak hatását a profitabilitásra, de a vállalti üzleti egységek teljesítményének 

közel 80%-a megmagyarázatlan maradt. Ebből arra lehet következtetni, hogy az iparágon 

kívül vannak olyan lényeges stratégai tényezők, melyek befolyásolják, hogy egy üzleti egység 

milyen teljesítményt ér el. Rumelt nevéhez köthető (Rumelt [1991]) a schmalensee-i kutatás 

kiterjesztése. Rumelt szintén az FTC LB adatbázist használta fel, azonban lényegesen 

kiterjesztette a kutatás horizontját: 

• A szerző négy év üzleti egység szintű megtérülési rátáit vizsgálta meg, szemben 

Schmalensee egyetlen évre vonatkozó adatsorával; 

• Rumelt kibővítette a mintát a kis piaci részesedéssel rendelkező üzleti egységekkel; 

• A stratégiában szokatlan módszert, az ún. variancia komponens (VARCOMP) modellt 

használta fel a szerző az elemzéshez11 

Rumelt kutatása tovább árnyalta Schmalensee eredményeit, és a disszertáció szempontjából 

rendkívül lényeges összefüggésekre irányította rá a figyelmet. Mivel a kutatás négy év adatait 

tartalmazta, lehetőséget adott arra, hogy a szerző megvizsgálja az üzleti egységek esetén 

tapasztalható permanens teljesítménytöbbletet, vagy alulteljesítést. Azok az üzleti egységek, 

melyek mind a négy évben felül- vagy alulteljesítettek versenytársaikon, de ezt nem az 

anyavállalati hovatartozás magyarázta, nyilvánvalóan stratégiai szempontból eltérnek a 

versenytársaktól, melynek oka kizárólag az üzleti egység stratégiájában keresendő. A stratégai 

elméletek nyelvére lefordítva ez annyit jelent, hogy a hagyományos ipari szerkezetek 

gazdaságtanán kívüli tényezők magyarázzák a vállalatok közötti teljesítménykülönbséget, de 

ezek a tényezők nem a véletlen hatásnak köszönhetők, hanem szisztematikus és hosszútávon 

fennálló gazdasági erők eredményei. 

Rumelt eredményei messzemenőleg megerősítik a fenti érvelést. A variancia komponens 

modell becslései alapján a szerző az üzleti-egység hatását találta a legerősebbnek, jelentős 

stabil iparági teljesítménykülönbséget és hasonló nagyságrendű évenként ingadozó iparági 

                                                 
11 A módszerre azért volt szükség, mert az egyszerű regresszióelemzéshez ezres nagyságrendű dummy változót 
kellett volna felhasználni, mely a gyakorlatban kezelhetetlenné tette volna a modellt. 
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hatást mutatott ki. A vállalati hatás statisztikailag kimutatható, de erősségében elhanyagolható 

maradt. A 2. táblázat számszerűen is tartalmazza Rumelt eredményeit. 

2. Táblázat: Rumelt vállalati teljesítményvizsgálatának eredménye 

Komponens „A” minta 
Komponens aránya (%) 

„B” minta 
Komponens aránya (%) 

Iparág- év (ingadozó iparági 
hatás) 

7,84 5,38 

Stabil iparági hatás 8,32 4,03 
Vállalati hatás 0,80 1,64 
Üzleti egység szintű hatás 46,37 44,17 
Hiba 36,87 44,79 
Összesen 100,00 100,00 
Megjegyzés: Az „A” minta Schmalensee mintájának megfelelően csak az 1%-nál nagyobb piaci részesedéssel 
rendelkező üzleti egységeket, míg a „B” minta a kisebb részesedésű üzleti egységeket is tartalmazta. 

Forrás: a szerző saját szerkesztése Rumelt [1991] alapján 

A témám szempontjából figyelemre méltó a 2 táblázat eredményei közül az üzleti egység 

szintű hatás, mely végső soron azt jelzi, hogy az egyes üzleti egységek eredményességében 

meghatározóan jelen vannak az iparágnál szűkebb gazdasági tényezők, melyek nem a véletlen 

hatásának köszönhetők. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egyes cégek minden évben 

jobban teljesítenek, mint a versenytársak, egyesek pedig gyengébben. A dolog természetéből 

fakad, hogy ez nem a véletlennek köszönhető, hanem gazdasági, ezen belül is hosszú távú, 

azaz stratégiai indokokkal magyarázható12. Elgondolkodtató azonban, hogy milyen tényezők 

sorolhatók ide. Nyilvánvaló, hogy az egész vállalatra jellemző faktorok nem tartoznak ide, 

hiszen azok a vállalati hatásban ragadhatók meg. Habár Rumelt és más szerzők sem 

fogalmazzák meg direkt módon az üzleti egység hatás mögött rejlő okokat, logikai úton 

belátható, hogy a vállalat üzleti stratégiájában meglevő eltérés okozhatja, függetlenül attól, 

hogy ez a stratégiai különbség az erőforrásokból, vagy az outputpiaci stratégiákból, vagy 

egyéb eddig nem kutatott tényezőkből fakad. 

A később megjelenő szakirodalmi források a Schmalensee munkájára úgy tekintettek, mint 

amely az ipari szervezetek gazdaságtanának nézeteit támogatja, Rumelt munkáját viszont az 

erőforrás-alapú vállalatelmélet bizonyítékaként említették, kiemelve a jelentős üzleti egység 

hatást (Powell [1996]). Határozott véleményem szerint ez jelentősen leegyszerűsíti a 

valóságot, egyrészt mivel Schmalensee nem vizsgálta az üzleti egység szintű hatást, másrészt 

                                                 
12 A dolgozatomban ezzel összefüggésben a stratégia az az írott vagy íratlan, explicit vagy implicit piaci 
versenyzési módszer, mely a vállalat eredményességét hosszú távon meghatározza. Vagyis a stratégiát tartalmi 
szempontból közelítem meg, és egyaránt értelmezem piaci pozícióként, és vállalati viselkedési mintaként. 
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Rumelt eredménye pedig csupán azt mondja ki, hogy szignifikáns különbségek vannak évről 

évre az egyes üzleti egységek teljesítményében, mely nem köthető az anyavállalati hatáshoz. 

Vagyis nyitva marad az a kérdés, hogy az erőforrások, vagy az output piaci stratégiák 

okozzák-e ezt a szignifikáns különbséget, és az erőteljes üzleti egység hatást. 

A Rumelt és Schmalensee nevével fémjelzett kutatások számos más tudós figyelmét 

irányították a témára (Powell [1996]; Roquebert- Phillips- Westfall [1996]; McGahan- Porter 

[1997]; Mauri- Michaels [1998]; Brush- Bromiley- Hendricx [1999]; Bowman- Helfat [2001], 

Hawawini- Subramnian- Verdin [2003]; Ruefli- Wiggins [2003]). A követő vizsgálatok 

számos ponton különböztek az úttörő munkáktól, melyek közül a legfontosabb különbséget az 

adatbázisok eltérése jelentette (Hawawini- Subramanian- Verdin [2003]). 

A vállalati és iparági hatást három kutatás vizsgálta, mindhárom hasonló módszertant, azaz 

varianciakomponens elemzést (VARCOMP) alkalmazott: McGahan- Porter (1996), 

Roquebert- Phillips- Westfall (1996), Mauri- Michaels (1998) nevéhez köthető kutatási 

eredmények eltérő végkövetkeztetésre vezettek, azonban lényegüket tekintve hasonló 

összefüggéseket emeltek ki: egyrészt mindhárom kutatás megerősítette, hogy az iparági hatás 

statisztikailag kimutatható, másrészt a cégspecifikus hatás szinten tetten érhető. Az 

eredmények az arányok tekintetében ellentmondásosak maradtak, melynek a magyarázata a 

kutatási módszertan adatérzékenységére vezethető vissza. A 3. táblázat összehasonlítja a 

három említett kutatás eredményét a Rumelt nevéhez köthető eredményekkel. 
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3. Táblázat: A Compustat adatbázison elvégzett variancia komponens elemzések 
eredménye 

Tényező Rumelt McGahan- 
Porter 

Roquebert- 
Phillips- 
Westfall 

Mauri- 
Michaels 

Iparág- év 
(ingadozó 
iparági hatás) 

5,38% n.a 2,3% n.a 

Stabil iparági 
hatás 

4,03% 18,7% 10,2% 6,2% (5,8%)13 

Vállalati hatás 1,64% 4,3% 17,9% 36,9% (25,4%)14  
Üzleti egység 
szintű hatás 

44,17% 31,7% 37,1% n.a 

Egyéb15 - -3,11% - - 
Hiba 44,79% 48,4% 32,0% 56,9% (68,8%) 
Összesen 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 

Forrás: Rumelt (1991) McGahan- Porter (1996), Roquebert- Phillips- Westfall (1996), Mauri- 
Michaels (1998) alapján a szerző saját szerkesztése 

 A 3. táblázat adatai alapján látható, hogy a cégspecifikus hatás (mely magában foglalja a 

vállalati és üzleti egység hatását is) skimutatható, sőt meglehetősen jelentős, nagyságrendileg 

30-50% közötti mértékben befolyásolja az üzleti egység jövedelmezőségét. Másodsorban 

figyelemre méltó, hogy a vizsgálatok 30-70%-os nagyságrendben nem tudták megmagyarázni 

a vállalati jövedelmezőség mögött meghúzódó tényezőket. Leegyszerűsítve elmondható, hogy 

30- 70%-ot nem képes sem az iparági hovatartozás, sem egyetlen stratégiai elmélet sem 

megmagyarázni. A sommás összegzés mögött valójában komoly logikai dilemma húzódik 

meg. Az iparági és vállalati hatás szerepe viszonylag könnyen értelmezhető: az előbbi azt 

mutatja meg, hogy pusztán az iparági hovatartozás milyen mértékben határozza meg a 

profitabilitást, míg az utóbbi tényező azt jelzi, hogy az üzleti egység anyavállalathoz tartozása 

milyen mértékben determinálja az üzleti egység eredményességét. 

Az üzleti egység szintű hatás viszont ennél mélyebb magyarázatra szorul. Végső soron 

minden olyan hatást magába foglal, mely csakis az adott üzleti egységre jellemző, tehát a 

vállalat számára rendelkezésre álló erőforrásokat, képességeket, dinamikus képességeket is 

magában foglalja. Vagyis az üzleti egység szintű hatás magas magyarázóereje támogatja az 

erőforrás alapú vállalatelméletet, mely leegyszerűsítve azt jelenti, hogy amelyik vállalat 

értékes, ritka, nehezen másolható és nehezen helyettesíthető erőforrással rendelkezi, az képes 

                                                 
13 A Mauri- Michaels (1998) kutatás eredményeit a szerzők 5 éves és 15 éves idősorokkal is elemezték. A 
zárójelben szereplő értékek a hosszabb időtávú elemzés eredményeit tartalmazzák. 
14 A szerzők nem választották el egymástól a vállalati és az üzleti egység hatást. 
15 Jelen disszertációban nem specifikált, de az eredeti kutatásban megnevezett tényezők összesen. 
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pénzügyi előnyre szert tenni. A szerzők gyakran interpretálják a magas vállalati és üzleti 

egység szintű hatást úgy, mint az erőforrás alapú vállalatelméletet bizonyító összefüggést. 

(Rumelt [1991]) Véleményem szerint ez az álláspont téves, de a legjobb esetben is 

leegyszerűsítő, hiszen a magas üzleti egység hatás azt mondja ki, hogy egyes vállalati divíziók 

évről évre jobban, míg egyes üzleti egységek rosszabbul teljesítenek, vagyis a hatás az üzleti 

egység állandó jövedelmezőségi eltérését méri. Az nem kérdéses, hogy az üzleti egység 

hatása stratégai eltérésből fakadnak, hiszen itt hosszú távú tényezőkről van szó, mivel 3-5-15 

éves időszakra mérték a ROA mutatókat. Az azonban nem jelenik meg egyetlen 

tanulmányban sem, hogy az üzleti egység hatás nemcsak az erőforrások aszimmetriáját, 

hanem az üzletági stratégiák aszimmetriáját is jelentheti. Vagyis az üzleti egység hatás 

egyszerre magában foglalja az erőforrás alapú vállalatelméletekből fakadó eltérő erőforrás 

ellátottság hatását és a porteri pozícionáló szemléletben megjelenő output piaci vállalati 

stratégiák eredményre gyakorolt hatását is. Ha konkrét példán keresztül végiggondoljuk, hogy 

egy üzleti egység hosszútávon meglevő jövedelmezőségét befolyásolja nemcsak az, hogy 

rendelkezik értékes erőforrással, hanem az outputpiaci stratégiája is, akkor belátható a fenti 

érvelés jogossága. Ezek alapján tehát nem lehet csupán az erőforrások számlájára írni azt a 

tényt, hogy ha egy üzleti egység hosszú távon sikeresebb, mint a versenytársak. Figyelembe 

kell venni a porteri értelemben leírt output piaci stratégiákat is, hiszen az is hosszútávon 

határozza meg a vállalati egység jövedelmezőségét. 

A disszertáció szempontjából szintén lényeges megjegyezni, hogy az imént bemutatott 

kutatási eredmények ráirányították a figyelmet arra is, hogy az alkalmazott módszertan 

rendkívül érzékeny a bemenő adatokra. Rumelt eredményei rámutattak, hogy a vállalatok 

piaci részesedése alapján bevont vállalati kör jelentősen módosítja az eredményeket (Rumelt 

[1991]). A befolyásoló tényezők köre azonban nem áll meg itt, Roquebert és munkatársai 

(1996) érzékenységvizsgálattal kimutatták, hogy a vállalati hatást nagymértékben módosítja a 

kutatásba bevont vállalati kör diverzifikáltsága. Ennek értelmében a vállalati hatás fordítottan 

arányos a vállalati kör által birtokolt üzleti egységek számával. Azaz a szerzők annál 

gyengébb vállalati hatást tudtak csak kimutatni, minél több üzleti egységnél húzták meg a 

mintába bekerülő vállalatok határát.    

Mauri és Michaels (1998) rámutatott emellett, hogy minél hosszabb idősort használnak fel a 

ROA mutatók elemzése során, annál kisebb mértékben érhető tetten a vállalati és üzleti 

egység hatás, és annál jobban nő a meg nem magyarázott teljesítményarány (Mauri- Michaels 

[1998]). A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy vállalati stratégiákban megfigyelhető a 
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konvergencia, vagyis a „best practice”-ként ismert elemek elterjednek az iparágban, mely 

csökkenti az extraprofit kialakulásának esélyét hosszú távon. Ez a felismerés inkább a porteri 

iskola szemléletével vethető össze, mint az erőforrás alapú elmélettel, azonban önmagában ez 

utóbbi iskolának sem mond ellent. 

Az előzőekben bemutatott kutatások adatait megerősíti Powell kérdőíves felmérése, melyben 

alternatív megoldással vizsgálta a korábbi kutatók megállapításainak érvényességét (Powell 

[1996]). A szerző joggal kritizálta a korábban említett adatbázisok validitását, hivatkozva a 

reprezentativitás és az adatok számviteli jellegéből fakadó megbízhatatlanságára16. Powell 

alternatív megoldással, vagyis Porter öt erő modelljén nyugvó kérdőíves vizsgálattal 

ellenőrizte a korábbi kutatások eredményét. Kiküszöbölendő a számviteli torzításokat, a 

kutató szubjektív skálákkal mérte a vállalat eredményességét, és megkerülve az iparági 

besorolás problematikáját, közvetett módon vizsgálta meg a versenyerősség és a vállalati 

eredményesség közötti kapcsolatot. Ennek tükrében a szerző hasonló eredményekre jutott, 

mint kollégái, azaz az iparágban érvényesülő strukturális versenyerők 20%-át magyarázták 

meg a vállalatok versenyképességének. A korábbi fogalmi lehatárolásoknak megfelelően ez a 

20%-os hatás megfeleltethető az iparági hatásnak, és hasonló eredményt hozott, mint a 

korábbi szerzők kutatásai. Powell azonban nem vizsgálta az üzleti egység hatását, csupán az 

iparági hatás érvényességének elemzésére fókuszált. 

Nagyon újszerű és gondolatébresztő Hawawini és munkatársainak (Hawawini et. al [2003]) 

megközelítése. A szerzők nemcsak a ROA mutatókon alapuló vizsgálatot végezték el 

újszerűen, hanem a ROA mutatónál modernebb megközelítést alkalmazó EVA és TMV 

mutatókat is függő változóként vonták be az elemzésbe (Ehrbar [2000]; Becker és mts. 

[2005]). 

Az EVA mutató kiszámítása mögött az a pénzügyi logika húzódik meg, hogy a vállalat által 

elért profit pénzügyi értelemben nem fejezi ki helyesen a valós jövedelemtermelő képességet, 

hiszen nem veszi figyelembe, hogy az értékteremtéshez felhasznált saját tőkének alternatív 

költsége van. Az EVA mutató kiszámítása során nemcsak a vállalti profitabilitást kell 

figyelembe venni, hanem a vállalat tőkeköltségét is, és ennek a két tényezőnek a különbsége 

adja meg a vállalat által elért valós gazdasági eredmény értékét.17 Az EVA tehát a vállalat 

                                                 
16 A szerző többek között kiemeli az iparágak közötti számviteli politikai eltéréseket és a transzferárak kérdését, 
valamint az iparágak lehatárolásának problematikáját. 
17 Képletben az EVA=(ROIC-WACC)×CE, ahol a ROIC a befektetett tőke megtérülési rátája, a WACC a 
súlyozott átlagos tőkeköltség, a CE pedig a felhasznált tőkeállomány. Az EVA koncepció részletesen 
bemutatásra kerül a 4. fejezetben. 
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által elért valós gazdasági hozzáadott értéket adja meg. Amennyiben az EVA/CE hányadost 

képezzük, akkor a ROA mutatóhoz hasonló adatot nyerünk, mely egy egységnyi felhasznált 

tőkeállományra vetítve mutatja meg a vállalat valós gazdasági profit generáló képességét.18 

Hawawini és szerzőtársai nemcsak a fajlagos EVA mutatót számították ki, hanem TMV/CE 

mutatót is, mely a vállalat piaci kapitalizációjának és a felhasznált tőkeállomány 

hányadosából képzett mutató. Mivel a TMV felfogható úgy is, mint piac ítélete a vállalat 

értékéről, ezért a TMV/CE hányados azt mutatja meg, hogy a vállalat hányszorosát éri az 

általa felhasznált tőkeállománynak19 (Hawawini és mts. [2003]). 

A szerzők elvégezték a varianciakomponens elemzést a hagyományos ROA, az EVA/CE, és a 

TMV/CE mutatókra is. A módszer logikájából fakadóan sem az EVA, sem TMV mutatók 

nem álltak rendelkezésre üzleti egység szinten, ezért a szerzők nem tudták elkülöníteni a 

cégspecifikus hatás két elemét: a vállalati és üzleti egység hatást. Ennek ellenére a kutatás 

rendkívül sokatmondó eredményt hozott. A 4. táblázat tartalmazza a szerzők elemzésének 

eredményeit. 

4. Táblázat: Hawawini és munkatársai által elvégzett iparági és céges hatás elemzése 

Komponens EVA/CE TMV/CE ROA 
Céges hatás 27,1% 32,5% 35,8% 
Iparági hatás 6,5% 11,4% 8,1% 
Év hatás 1,9% 1,3% 1,0% 
Iparág- év hatás 4,2% 2,9% 3,1% 
Hiba 60,3% 51,9% 52,0% 
Összesen 100,0% 100,0% 100,0% 

Forrás: Hawawini és mts. [2003] 

Mint a táblázatból látható, a függő változó megválasztása csak mérsékelten befolyásolja a 

céges és iparági hatás mértékét. Az arányok viszonylag stabilak, közelítőleg 30%-ot 

magyarázott a vállalati eredményességből a céges hatás, és csupán harmada akkora az iparági 

hatás. 

A szerzők azonban egy sokkal eredetibb kérdést is felvetettek, mégpedig azt vizsgálták meg, 

hogy a céges hatást néhány vállalat kiugró teljesítménye adja-e meg, vagy egyenletesen 

hozzájárul-e ahhoz minden vállalat. A válasz rendkívül elgondolkodtató, mivel a szerzők arra 

a következtetésre jutottak, hogy amennyiben a mintából kizárják az iparág két éllovas és két 

                                                 
 
 
19 A mutató mélyebb elemzése megtalálható a módszertani fejezetben. 
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sereghajtó vállalatát, akkor a korábban bemutatott iparági és céges hatás gyökeresen 

megváltozik. Az 5. táblázat tartalmazza az eredeti, és 2-2 vállalat kizárásával nyert minta 

iparági és céges hatásának összevetését. 

5. Táblázat: Hawawini és munkatársai által elvégzett iparági és céges hatás elemzése az 
eredeti és a módosított mintán 

Komponens EVA/CE 
Eredeti 

EVA/CE 
Módosított 

TMV/CE 
Eredeti 

TMV/CE 
Módosított 

ROA 
Eredeti 

ROA 
Módosított 

Céges hatás 27,1% 17,6% 32,5% 17,0% 35,8% 16,7% 
Iparági hatás 6,5% 12,4% 11,4% 30,2% 8,1% 16,0% 
Év hatás 1,9% 3,2% 1,3% 2,5% 1,0% 1,1% 
Iparág- év 
hatás 

4,2% 5,8% 2,9% 5,0% 3,1% 4,1% 

Hiba 60,3% 61,0% 51,9% 45,3% 52,0% 62,1% 
Összesen 100,0%  100,0%  100,0%  

Forrás: Hawawini és mts. [2003] 

A táblázat eredményein jól nyomon követhető, hogy mindhárom függő változó esetében 

drasztikus módosulást okozott a kiemelkedően jó és rossz teljesítményű cégek kizárása20. A 

komponensek aránya egyértelműen eltolódott abba az irányba, hogy a cégspecifikus hatás 

lecsökkent, míg az iparági hatás fokozódott. Az elemzésből megállapítható egyrészt, hogy az 

„outlier” cégek okozzák a céges hatást, míg azok a vállalatok, melyek egyforma stratégiát 

követnek, azoknak erőteljesen meghatározza a jövedelmezőségét az iparági hovatartozás. A 

kutatás megerősíti, hogy a kiemelkedő stratégia lényegtelenné teszi az iparág hatását 

jövedelmezőség szempontjából. 

A kiterjedt kutatások alapján megfogalmazható, hogy a vállalati és üzleti egység hatás 

egyértelműen létezik, és jelentős mértékben meghatározza a vállalatok eredményességét. A 

hatás mértéke nem tisztázott, de nagyságrendileg 30-60%-ra tehető21. Ennek tükrében 

kijelenthető, hogy a tágan értelmezett vállalati stratégia ilyen nagyságrendben határozza meg 

a vállalat eredményességét. Az iparág nagyságrendileg 17-20%-os mértékben befolyásolja az 

üzleti egység eredményességét (Powell [1996]). 

Mindezek alapján joggal kijelenthető, hogy érdemes mélyebben vizsgálni a vállalati 

stratégiákat, hiszen a vállalatok eredményességét igen jelentős mértékben befolyásolja a 

stratégia milyensége. Hogy a stratégiai felfogás melyik irányzatot támogatja, az természetesen 

nem dönthető el ezen kutatások alapján. Eddig csak azzal foglalkoztam, hogy a vállalati 

                                                 
20 Az 5. táblázat módosított cellái a kiugró eredménnyel rendelkező vállalatok kizárása után keletkezett minta 
adatait tartalmazzák.  
21 A felhasznált kutatások minimális és maximális értékeinek felhasználásával becsült határ. 
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stratégia milyen mértékben befolyásolja a vállalat eredményességét, míg a következő 

fejezetek célja az lesz, hogy a stratégia tartalmát mutassa be. 
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2. AZ ERŐFORRÁS ALAPÚ VÁLLALATELMÉLET  

Mint a korábbiakban utaltam rá, az erőforrás-alapú vállalatelmélet (RBV) napjainkban a 

stratégiai menedzsment egyik legnépszerűbb gondolati sémája. Az RBV szemlélet lényegét 

Barney foglalja össze a legtömörebben: az elmélet a vállalatok erőforrás ellátottságára 

alapozva magyarázza az eltérő vállalati teljesítmény mögött húzódó indokokat (Bareny- 

Arikan [2001]). Az RBV szemlélet nemcsak a szűken értelmezett stratégiai menedzsment 

területén népszerű, hanem a kapcsoló tudományágakban is jelentős magyarázó tényezővé 

lépett elő.22 A szerzőpáros rámutat, hogy örvendetes az RBV ihletettségű cikkek számának 

rohamos emelkedése, és jól mutatja a szemlélet mögött húzódó magyarázóerőt. Nem lehet 

azonban elhanyagolni azt sem, hogy az elemzett cikkekben az RBV szemlélet inkoherensen és 

számos ponton különböző formában jelenik meg. Több szerző is kiemeli, hogy az RBV iskola 

nem egyetlen kutató munkájának jegyeit viseli magán, mely előrevetíti a nézőpontok 

különbözőségéből adódó eltérő fogalmi koncepciókat. Emellett többen hangsúlyozzák, hogy a 

legtöbb szerző nem a fogalmi egységesítésre törekszik, hanem sokkal inkább saját nézőpontját 

próbálja meg elhatárolni a korábbi kutatók munkájától, mely megnehezíti az egységes RBV 

rendszer felépítését. (Barney- Arikan [2001]; Dankó [2004]; Petraf [1993]) 

Habár az erőforrás-alapú vállalatelméletre kétség kívül jellemző a sokszínűség, mégis jól 

kitapintható egy lényeges jellemzőiben egységessé formálódott iskola, mely persze több 

családba sorolható be. Jelen fejezetben az előzőeknek megfelelően elsőként az RBV szemlélet 

eredetét mutatóm be, mivel enélkül nehezen értelmezhető az iskola jelenlegi állapota. Ezután 

az erőforrás alapú vállalatelmélet mögött meghúzódó alapfeltételezéseket mutatom be, majd 

az iskola legfontosabb összefüggéseire térek ki. A komplex bemutatás után röviden kitérek az 

eltérő nézőpontokra, és az RBV szemlélet négy fontosabb alcsoportját vetem össze. A fejezet 

zárásként összefoglalom az elmélettel szemben megjelent kritikákat és kiegészítem saját 

gondolataimmal. 

2.1. Az erőforrás alapú szemlélet gyökerei 

A menedzsment irodalmában ritkán találkozunk olyan elmélettel, iránymutatással, 

menedzsment technikával, mely néhány évvel vagy évtizeddel korábban már ne került volna 

valamilyen formában terítékre (Bencsik [2009]). Nem történt ez másként az RBV szemlélettel 

                                                 
22 Barney az idézett cikkében összegyűjtötte a RBV szemléletben megjelent cikkeket, melyek a stratégiai 
menedzsment, az emberi erőforrás, a marketing, a vállalakozói gazdaságtan, a menedzsment információs 
rendszerek, a folyamatmenedzsment, a technológia és innováció menedzsment terültéről származnak és az RBV 
szemléletben gyökereznek. (Barney- Arikan [2001]) 
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sem, melynek gyökerei négy iskolához vezethetők vissza: a megkülönböztető kompetenciák, 

a penrose-i iskola, a tröszt ellenes közgazdasági iskolák, illetve időben a legtávolabb a 

ricardoi közgazdaságtannal hozható összefüggésbe. (Barney- Arikan [2001]) Néhány szerző a 

penrose-i munkásságot az erőforrás alapú vállalatelmélet részének tekinti (Papp [2006]), mely 

kétségtelenül rendkívül hasonló álláspontot fogalmaz meg, mint a mai RBV személet, 

azonban a nemzetközi szakirodalom Wernerfelt 1984-es hosszú ideig feledésbe merült cikkét 

tekinti az RBV személet első önálló megnyilvánulásának. 

Az erőforrás-alapú szemlélet legősibb gyökere a ricardoi közgazdaságtan elméletében érhető 

tetten. Az erőforrás-alapú vállalatelmélet kései kialakulása következtében meglepő, hogy 

eredete milyen mélyen gyökerezik a közgazdasági gondolkodásban. Ricardo volt a ma ismert 

szerzők közül az első, aki rámutatott a gazdasági járadék keletkezésének egyik formájára. 

Ricardó nyilvánvalóan a saját korában maghatározó termelési tényező, azaz a föld kapcsán 

vizsgálta meg a gazdasági járadék keletkezésének folyamatát, azonban mint a későbbiekben 

látható lesz ez az egész erőforrás-alapú vállalatelmélet járadékképzési módját képes 

magyarázni (Ricardo [1991]). 

Ricardo rávilágított arra, hogy a földjáradék keletkezése során meghatározó szerepe van 

annak, hogy a mezőgazdasági termelés során a földterület mennyisége korlátozott, és a 

különböző földparcellák minősége és ezáltal termelékenysége eltérő. Az eltérő 

termelékenység azt okozza, hogy egységnyi ráfordítás kisebb hozamot produkál, vagy 

másként megfogalmazva egységnyi termék előállítása nagyobb költségvonzatot ró a 

termelőre. Ha a mikroökonómia nyelvére fordítjuk le Ricardo érvelését, akkor azt 

mondhatjuk, hogy a földterület tulajdonosai eltérő átlagköltséggel tudnak termelni (Ricardo 

[1991]).  
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2. Ábra: A ricardoi járadék keletkezése 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése Barney- Arikan [2001], Ricardo [1991] és Samuelson- 
Nordhaus [2008] alapján 

A Ricardo által megfogalmazott gazdasági összefüggés természetesen nemcsak a föld 

esetében képes a járadék keletkezését megmagyarázni, hanem az összes olyan erőforrás 

esetén, amely rugalmatlanul áll rendelkezésre, és emellett a minősége is eltérő, azaz lehetővé 

teszi egyes termelők számára az alacsonyabb átlagköltséggel történő termelést. Azaz a 

ricardoi földjáradék egy sokkal általánosabb összefüggést ír le, mely összefüggés nyomon 

követhető a 2. ábra segítségével. Az elmélet lényege abban ragadható meg, hogy tökéletes 

piaci körülmények között a piacon a termék ára adott minden termelő számára. Amennyiben a 

termelők optimalizálnak, akkor olyan termelési mennyiséget bocsátanak piacra, mely mellett 

profitjuk maximális, ez pedig ott van, ahol a határköltség függvény (MC) megegyezik a piaci 

árral (P). Az ábrán az első számú termelő versenyhátrányban van, mivel a nála rendelkezésre 

álló erőforrás alacsonyabb termelékenységű, ennél fogva az átlagköltség minden termelési 

szintnél magasabb. Ennek következtében ha az első termelő optimalizál, legfeljebb 

normálprofitot tud realizálni23 A második termelő ezzel szemben képes gazdasági profitot 

realizálni, mégpedig az ábrán π-vel jelölt nagyságú járadékra tesz szert, mely abból fakad, 

hogy hatékonyabb erőforrást használ fel, mely az első termelőnél alacsonyabb átlagköltséget 

                                                 
23 Leegyszerűsítve ez annyit jelent, hogy zéró gazdasági profitra tesz szert. 
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ró a termelőre minden termelési szint esetén. Az ábrán π-vel jelölt területet a stratégiai 

szakirodalom nem tekinti profitnak, hanem járadékként definiálja24. A járadékot a 

disszertációmban a stratégiai szakirodalom szóhasználatával egyezően a következőképp 

definiálom: a járadék egy olyan potenciális pénzáramlás, mely képes arra ösztönözni a 

termelési tényező tulajdonosát, hogy használja fel erőforrását a termelésben (Hirshleifer 

[1980]). 

Mint a fenti érvelésből látható, az erőforrás alapú vállalatelmélet mögött markáns 

közgazdasági érvelés húzódik meg, mely tisztán racionalitás alapján is képes magyarázni a 

különböző gazdasági szereplők teljesítménye mögött húzódó okokat. 

Az RBV szemlélet időben jóval közelebbi gyökerei a megkülönböztető kompetenciákban 

keresendők (Barney- Arikan [2001]). Megkülönböztető kompetenciáknak minősülnek 

mindazon vállalati jellemzők, melyek lehetővé teszik a stratégia hatékonyabb követését, mint 

más cégek (Hitt- Ireland [1985]). A megkülönböztető kompetenciák léte, vagy éppen hiánya 

szintén a vállalati erőforrásokban gyökerezik, azonban az iskola követői itt elsősorban a 

menedzseri oldalra koncentráltak, mivel a szerzők elsősorban a vállalati menedzsment 

minőségére vezették vissza a cégek közötti teljesítménykülönbséget. A megkülönböztető 

kompetenciák terültéről kiemelkedi Selznik „Leadership in Administration” című könyve, 

melyben a szerző az elsők között ismeri fel, hogy a menedzserek személye nem kizárólagos 

megkülönböztető kompetencia, melyet egy vállalat birtokolhat, azonban kétségtelenül 

meghatározó (Selznik [1957]). Selznik azt az ajánlást fogalmazza meg, hogy a vezetőknek 

fókuszálni kell a vállalat megkülönböztető képességeire, mely segítségével a vállalat 

versenyelőnyre tesz szert. Ez valójában az erőforrás alapú szemlélet közvetlen előzményének 

tekinthető, mivel végső soron a szerző azt fogalmazza meg, hogy a vállalat erősségeit szem 

előtt tartva kell a vállalati víziót megfogalmazni. 

A korábbiakban említettem, hogy az erőforrás alapú vállalatelméletek legszorosabban a 

penrose-i munkássággal mutatnak rokonságot. Edith Penrose híres könyve 1957-ben jelent 

meg „The theory of the growth of the firm” címmel (Penrose [1957]).  A szerző célja az volt, 

hogy megértse, mely folyamatok járulnak hozzá egy vállalat növekedéséhez, és melyek 

akadályozzák ezt. A szerző igazi érdeme az volt, hogy az uralkodó közgazdasági 

gondolkodással szemben belátta, hogy a vállalatok neoklasszikus mikroökonómiai felfogása 

elégtelen keretet biztosít a növekedés megéréséhez (Barney- Arikan [2001]). Rendkívül 

                                                 
24 A fogalomhasználat nem csak stílusbeli különbség, hanem racionális magyarázat húzódik mögötte, mint ahogy 
a későbbiekben rá is fogok mutatni. 
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eredeti gondolat volt a szerző azon meglátása, hogy a vállalat felfogható csoportok, egyének 

és erőforrások kötelékeként. A koncepcióban a menedzserek és vállalati adminisztratív 

keretek feladata pedig az, hogy a személyeket, csoportokat és erőforrásokat összehangolja. A 

penrose- i szemlélet valójában szakított a neoklasszikus közgazdasági gondolkodással, mely 

kizárólag a piacra figyel, és egyfajta belső céges jellemzőkre való fókuszálásra irányította a 

figyelmet. Penrose azonban további építőkockákat adott az erőforrás- alapú 

vállalatelméletekhez, mégpedig azáltal, hogy elismerte a vállalati erőforrás ellátottságban levő 

különbségeket egyetlen iparágon belül is. Továbbá a szerző kibővítette a ricardoi szemléletet 

azzal, hogy beemelte a járadékképzés elméletébe nemcsak a földet mint termelési tényezőt, 

hanem a vállalat birtokában levő képességeket, és speciális erőforrásokat is, mint például a 

menedzsment vezetési képességét. Harmadsorban Penrose felismerte, hogy nemcsak a 

technológia lehet a versenyelőny forrása, hanem bármely a vállalat által felhasználható 

erőforrás. 

Az RBV elméletek negyedik előzményének Demsetz munkássága tekinthető, aki a korábban 

említett SCP paradigmát kérdőjelezte meg, azzal érvelve, hogy az iparági szerkezet nem 

kizárólagosan határozza meg a vállalatok teljesítményét. Demsetz megemlíti a szerencse, a 

fogyasztói igénykielégítés magasabb fokát, sőt az RBV szemlélet kulcsfogalmát is, az 

utánzást (Demsetz [1973]). 

Mint az előző négy irányzat bemutatása alapján látható, az erőforrás-alapú vállalatelmélet 

legfontosabb építőkövei már évtizedekkel az iskola önálló kibontakozása előtt is 

rendelkezésre álltak. A járadék keletkezésének metodikája egyenesen Ricardoig, vagyis a 

közgazdaságtan gyökeréig vezethetők vissza, míg Penrose és Demsetz munkája ráirányította a 

figyelmet a vállalati erőforrásokra, a megkülönböztető kompetenciák iskolája pedig 

hangsúlyozza az egyediséget a vállalat stratégiájában.  

 

2.2. Definíciók 

 

Habár az erőforrás alapú elmélet nem köthető egyetlen kutató nevéhez, és emiatt a fogalmi 

terminológiában, illetve a megközelítésben számos kisebb eltérés tapasztalható, mégis 

kirajzolódik egy egységes keret, mely elhatárolja az erőforrás- alapú elméleteket a többi 

stratégiai elmélettől. Ebben az alfejezetben bemutatom az RBV nézetrendszer fogalmi 

építőköveit. A fogalmi meghatározásnál a leggyakrabban elfogadott definíciókat ismertetem. 
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Mintzberg rámutat, hogy az egyes stratégiai iskolák magát a stratégia fogalmát is eltérően 

határozzák meg. Az erőforrás- alapú elmélet a stratégiát sajátosan azonosítja: „a vállalat azon 

modelljének tekinti, amellyel az adott piacon magasabb teljesítményt képes elérni, mint 

versenytársai.” (Drucker [1994]; Barney- Arikan [2001]) Ebben az értelmezésben a stratégia 

egy üzleti szemléletet jelent, mely ideális esetben egyedi. 

Az erőforrás-alapú elméletekben közös, hogy mindegyik típusának legvégső építőköve az 

erőforrás. Egyértelműen Barney (1991) volt az első szerző, aki egységes keretbe foglalta az 

erőforrás alapú vállalatelméletet, és ezzel az RBV iskola egyik legtöbbet hivatkozott 

szerzőjévé vált. Barney szerint erőforrásnak tekintendő „minden olyan eszköz, képesség, 

szervezeti folyamat, vállalati jellemző, információ, tudás, stb., melyet a cég képes ellenőrizni 

és kiaknázni a stratégia megvalósítása során” (Barney [1991] hivatkozik Draft [1983] 

definíciójára). Az erőforrás-alapú elmélet azonban mára túllépett Barney 1991-ben 

megfogalmazott definícióján, és a kutatók konszenzusos véleménye alapján erőforrásnak 

nevezünk minden olyan megfogható és nem megfogható eszközt, melyet a vállalat képes 

felhasználni jövedelemtermelésre a stratégiamegvalósítás folyamán (Barney- Arikan [2001]; 

Dankó [2004]). Fontos megemlíteni és elhatárolni, hogy az erőforrások közé nem tartoznak a 

mai fogalomhasználat szerint a képességek, melyek az eredeti definícióban szerepelnek. 

Képességnek tekintjük az erőforrások kombinációit, mely segítségével a vállalat képes 

hozzáadott értéket termelni (Grant [1991]; Amit- Shoemaker [1993]; Dankó [2004]) A 

szerzők véleménye szerint célszerű az erőforrás és a képességek fogalmát szétválasztani, 

mivel a képességek összetettségük révén alkalmasak arra, hogy egy vállalat 

versenyképességét növeljék, míg önagában egy erőforrás erre ritkán képes. Célszerű itt 

megjegyezni, hogy ezt a logikai érvelést az empirikus kutatások is igazolják.25 A képességek 

és erőforrások elhatárolása legtisztább formában Makadok cikkében (Makadok [2001]) 

jelenik meg. Ebben a koncepcióban az erőforrás egy megfigyelhető (de nem szükségszerűen 

megfogható) vállalati eszköz, amely szükség esetén értékelhető és lehet vele kereskedni. A 

képesség másrészről soha sem figyelhető meg önmagában (ennélfogva mindig 

megfoghatatlan) nem értékelhető, és az egész rendszer részei tudnak csak gazdát cserélni. 

Egyes szerzők elhatárolják az ún. magkompetenciák fogalmát, mely olyan speciális 

képességeket jelöl, mely a vállalatot megkülönbözteti versenytársaitól, és ezt a fogyasztók el 

is ismerik (Prahalad- Hamel [1990]). A Prahalad- Hamel szerzőpáros rendkívül érzékletes 

példával mutatja be az erőforrások, képességek, magkompetenciák egymásra épülését. A 

                                                 
25 Lásd a 2.7 alfejezetet. 
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termékek és erőforrások rendszere hasonlóan képzelhető el, mint egy fa. A végtermékek 

megfeleltethetők a fa gyümölcseinek, az ágak és a törzs képviseli a fő termékeket, 

termékcsoportokat. Ezek azok a részek, melyek szem előtt vannak, azonban nem szabad 

elfeledkezni arról, hogy a fa csak akkor lehet egészséges, ha megfelelő és erőteljes 

gyökérzettel rendelkezik. A gyökérzet az analógiában pedig nem más, mint az erőforrások, 

képességek, magképességek tömege. A hajszálgyökerek jelentik az erőforrásokat, melyek 

képességekké szerveződnek, és kialakítják a magkompetenciákat, melyek a legvastagabb 

gyökerek a rendszerben. Természetesen ahogy a gyökérzet minden része szükséges ahhoz, 

hogy egészséges legyen a növény, úgy a vállalat erőforrásaira, képességeire és 

magkompetenciáira is szükség van egy fejlődőképes vállalathoz (Prahalad- Hamel [1990]). 

Érdemes megjegyezni, hogy az evolúciós vállalatelméletek használják az ún. rutinok 

fogalmát, melyet a Nelson- Winter szerzőpáros a következőképp definiál: a rutinok 

„rendszeres és előre jelezhető vállalati viselkedési minták. Állandó jellemzői a szervezeteknek 

és meghatározzák a lehetséges viselkedést, (…) melyek örökölhetők (…) és szelektálhatóak 

is” (Nelson- Winter [1982]). A szerzők által rutinként definiált fogalmak, végső soron 

megfeleltethetők az erőforrás alapú vállalatelmélet képesség kategóriájának. Számos szerző 

rokon elméleteknek tekinti az evolúciós és erőforrás alapú elméleteket, de emellett el kell 

ismerni, hogy az evolúciós elméletek sokkal inkább a szervezeti viselkedési iskoláknak, 

mintsem a stratégiai nyelvén fogalmazza meg állításait. Az evolúciós vállalatelmélet további 

kérdéses pontja, hogy a deskriptív ex-post leírások mellett milyen előrejelző képessége van 

ezen elméleteknek (Kapás [1999]). 

A képességeknek létezik a szakirodalomban még egy viszonylag jól elhatárolható csoportja, 

ezek pedig a dinamikus képességek. A dinamikus képességek fogalma nem konzekvens a 

szakirodalomban, köszönhetően annak, hogy ezen megközelítés még napjainkban is 

viszonylag újnak számít. Az első értelmezés szerint olyan multifunkcionális képességek 

tartoznak közéjük, melyek a turbulens piaci környezetben gyorsan megújíthatók, átalakíthatók 

(Winter [2003]; Dankó [2004]). A korábbi megközelítésben dinamikus képességek olyan 

vállalati szintű kompetenciák, melyek lehetőséget teremtenek a változó piaci környezetben a 

meglevő erőforrások és képességek és erőforrások újrahasznosításának. Ide tartozik a 

termékfejlesztés, a menedzsmentfolyamatok, az innováció, stb. (Teece- Pisano- Shuen [1997]; 

Eisenhardt- Martin [2000], Dankó [2004]).  

Az RBV elmélet a fenti fogalmi elhatárolásokon kívül élesen megkülönbözteti a 

versenyelőny, a fenntartható versenyelőny és a vállalati teljesítmény fogalmát. A három 
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definíció közül a legproblematikusabb a versenyelőny lehatárolása: Barney megfogalmazása 

szerint akkor beszélhetünk versenyelőnyről, ha egy vállalat olyan értékteremtő stratégiát 

folytat, melyet egyetlen más valós vagy potenciális versenytárs sem tesz meg (Barney 

[1991]). Valójában a barney-i definíció szerint akkor van versenyelőnye egy vállalatnak, ha az 

képes erőforrásaival költséget csökkenteni, képes lehetőségeket megragadni, vagy képes 

elkerülni a fenyegetéseket (Newbert [2007]). Véleményem szerint ez a definíció az Achilles-

sarka az RBV szemléletnek. Nem arról van szó, hogy elméleti értelemben nem megalapozott, 

vagy kevéssé körülhatárolt, hanem sokkal inkább arról, hogy absztraktságánál fogva nem ad 

valódi tartalmat. Ha lecsupaszítjuk a definíciót, végső soron azt tautologikus megállapítást 

kapjuk, hogy az a vállalat van versenyelőnyben, amelyik jövedelmező stratégiát folytat és ezt 

egyedül teszi meg a piacon. Vagyis a definíció pont a lényeget kerüli ki, tehát azt, hogy mitől 

lesz értékteremtő a stratégia.26 Emellett kérdésként vetődhet fel, hogy csak azoknak a 

cégeknek lehet versenyelőnyük, melyek egyedüliként folytatják a stratégiájukat? A kérdés 

elvezet bennünket az erőforrásban rejlő érték érvényesülésének problémájához. Vagyis az 

RBV szemlélet számos erőssége mellett nem válaszol arra, hogy milyen feltételek fennállása 

szükséges ahhoz, hogy a versenyelőny kialakuljon. 

Nem meglepő, hogy az imént vázolt problémát a fenntartható versenyelőny fogalma is magán 

viseli: a barney-i koncepció alapján a fenntartható versenyelőnnyel rendelkezik egy vállalat, 

ha olyan értékteremtő stratégiát folytat, melyet egyetlen más valós vagy potenciális 

versenytárs sem tesz meg, és a többi cég nem is képes ezt a stratégiát lemásolni (Barney 

[1991]). 

A versenyelőnyhöz kapcsolódó harmadik fogalom a vállalati teljesítmény. A vállalati 

teljesítmény a versenyelőny jelenben történő pénzügyi realizációját jelenti. Fontos kiemelni, 

hogy az RBV szemléletben a vállalati teljesítmény és a versenyelőny élesen elválik 

egymástól, és a versenyelőny nem jelent automatikusan javulást a pénzügyi eredményekben. 

2.3. Az erőforrás alapú elmélet logikája 

Mint korábban említettem, az erőforrás-alapú nézet viszonylag fiatal stratégiai elméletnek 

számít. Ennek ellenére a szerzők elismerik, hogy a koncepció beágyazott elméleti 

gyökerekkel rendelkezik. Ebben az alfejezetben összefoglalom a legfontosabb építőköveket, 

és a modell működési elvét. A bemutatás során Barney koncepcióját veszem alapul, hiszen a 

                                                 
26 A szintetizáló modellben pontosan ennek a diszkrepanciának a megoldására teszek javaslatot. 
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szakirodalomban széles körben elterjedt vélekedés szerint Barney 1991-es cikke volt, mely 

először foglalta keretbe az RBV rendszerét. 

Az RBV nézetrendszer elsőként Wernerfelt cikkében jelent meg (Wernerfelt [1984]). A 

szerző ebben a cikkében az erőforrások komplementer jellegére hívja fel a figyelmet, vagyis 

az akkoriban uralkodó porteri szemlélet kiegészítésének szánta cikkét. Az RBV nézetrendszer 

kiforrott formájában azonban sokkal inkább tekintendő a porteri koncepció kihívójának, 

mintsem annak kiegészítőjének. 

Az erőforrás alapú szemlélet abból indul ki, hogy a vállalatok stratégiai viselkedését nem a 

piaci pozíciók határozzák meg, hanem ennél sokkal fontosabbak a vállalat által birtokolt 

erőforrások. A vállalat versenyképességét azonban stratégiai értelemben nem pusztán az 

erőforrások halmaza, hanem a stratégiai erőforrások mennyisége és milyensége határozza 

meg. Akkor válhat egy erőforrás stratégiaivá, ha bizonyos speciális feltételeknek megfelel. 

Barney négy feltételt fogalmaz meg az erőforrásokkal szemben: ennek értelmében csak azok 

az erőforrások képesek a vállalat számára versenyelőnyt kialakítani, melyek értékesek, ritkák, 

nem helyettesíthetők és tökéletlenül másolhatók (Barney [1991]). 

A koncepció első láncszeme az értékes erőforrás. Ennek értelmében csak akkor számíthat egy 

vállalat versenyelőnyre, ha az általa birtokolt erőforrás értékes. De mit jelent az értékes 

kitétel? Barney megfogalmazása szerint az az erőforrás értékes, mely lehetővé teszi a vállalat 

számára, hogy javítsa vele eredményességét, azaz alkalmas költségcsökkentésre, veszélyek 

mérséklésére, vagy lehetőségek megragadására. 

3. Ábra: A magasabb vállalati teljesítmény keletkezése RBV szemléletben 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése Barney [1991] alapján 

A versenyképesség eléréséhez szükséges még, hogy a vállalat erőforrása ne csak értékes 

legyen, hanem ritka is. A versenyelőny definíció szerint azt jelenti, hogy olyan értékteremtő 
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stratégiát folytat a vállalat, melyet más versenytárs nem tesz. Ebből fakadóan csakis akkor 

lehet versenyelőnyben a vállalat, ha ezzel az erőforrással nem rendelkeznek azok a 

versenytársak, akik hasonló stratégiát folytatnak. Nyilvánvaló következtetésként adódik, hogy 

ha egy erőforrás a többi vállalat rendelkezésére áll, akkor az nem lehet versenyelőny forrása, 

legfeljebb hiánya versenyhátrányt okozhat. 

Barney harmadik feltétele egy erőforrással szemben, hogy az ne legyen helyettesíthető. A 

szerző a formális tervezési rendszer és a tehetséges vezető példáját hozza fel, melyben 

rámutat, hogy a két eltérő erőforrás ugyanazon eredményt produkálja, ilyen értelemben nem 

tesz versenyelőnyre szert a tehetséges vezetővel rendelkező cég azokkal a versenytársakkal 

szemben, akik hasonló hatékonyságra képes formális tervezési rendszerrel rendelkeznek. 

Barney megjegyzi ugyan, hogy a helyettesíthetőség mindig fokozat kérdése, azaz hogy 

mennyire képes az egyik erőforrás a másik szerepét betölteni. 

Ha az imént említett három jellemző igaz egy vállalati erőforrásra, akkor az legalább 

rövidtávon képes versenyelőnyt garantálni a tulajdonosának. Könnyen belátható – már- már 

evidenciaként kezelhető, hogy mit jelent gazdasági szempontból az, ha egy vállalat 

rendelkezik egy értékes, ritka és nem helyettesíthető termelési tényezővel. Ez az egyszerű 

összefüggés adja az elmélet népszerűségét. A potenciálisan értékes azt jelenti, hogy képes az 

erőforrás gazdasági érték előállítására, a ritka és nem helyettesíthető kitétel pedig azt jelenti, 

hogy más jelenleg nem képes ezt megtenni. Ha ezek a feltételek együttesen fennállnak, akkor 

a vállalat versenyelőnyre tesz szert a piaci versenytársakkal szemben. Az RBV elmélet 

azonban azt is állítja, hogy a versenyképesség és a vállalati teljesítmény közötti kapcsolat 

csak sztochasztikus jellegű, azaz a versenyelőny nem eredményez automatikusan magasabb 

pénzügyi jövedelmezőséget, mivel az erőforrás tulajdonosai a létrehozott gazdasági érték egy 

részét kisajátíthatják (Coff [1999]; Coff [2003]). Coff felhívja a figyelmet, hogy a 

menedzsment és az alkalmazottak alkuerejüknél és információs monopóliumuknál fogva 

nagyobb részét képesek a gazdasági járadéknak kisajátítani, mint részvényesek, akik maradék 

elven részesülnek a járadékból. 
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4. Ábra: A fenntartható vállalati teljesítmény keletkezése RBV szemléletben 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése Barney [1991] alapján 

A fenti összefüggés azonban nem mond semmit sem arról, hogy ez a versenyelőny hosszú 

távú-e, vagy csak időlegesen jelentkezik. A hosszú távú, vagyis a fenntartható versenyelőny 

létezésének egy további feltétele is van. Az erőforrás alapú szemlélet legfontosabb fogalma 

ezzel összefüggésben az erőforrás tökéletlenül való másolhatósága. Ebben az értelemben a 

versenyelőny csakis akkor lehet fenntartható, ha a vállalat valamilyen módszerrel képes a 

versenytársak másolási szándékát megakadályozni. A szakirodalom ezeket a törekvéseket 

összefoglalóan imitációs vagy másolási korlátoknak nevezi. Azaz az imitációs korlát léte azt 

jelenti, hogy az a vállalat, mely ilyen korláttal bástyázza körül üzleti modelljét, számíthat arra, 

hogy a stratégiájában kiemelt szerepet betöltő erőforrását nem tudják a versenytársak 

lemásolni abban az esetben sem, ha a stratégiát magát ismerik. Ez egyfajta stratégiai védelmet 

lát el, és képes biztosítani a vállalat kiépített monopolhatalmát hosszú távon is. Ha a vállalat 

nem rendelkezik imitációs korláttal, akkor a stratégia megismerése után modellje másolható 

lesz, mely a versenyképesség és jövedelmezőség törékenységét okozza. 

Egy erőforrás tökéletlenül való másolhatósága (vagyis az imitációs korlát) számos tényezőben 

gyökerezhet. A szakirodalom négy alapforrást ismer ezzel összefüggésben: 

• A vállalat egyedi történelmi múltja; 

• Jogi korlátok; 

• A versenyelőny és az erőforrás oksági kapcsolata rejtve marad; 

• Társadalmilag komplex az erőforrás. 
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A vállalat egyedi történelmi múltja sok esetben lehetetlenné teszi az adott erőforrás másolását. 

Ezek közé a tényezők közé olyan erőforrások tartoznak, melyek kiépítése hosszú időt vett 

igénybe, és egybeforrt a vállalat történelmével. Valójában a Dierickx- Cool szerzőpáros 

rámutat, hogy önmagában a történelmi múlt nem akadályozza meg egy erőforrás másolását, 

hiszen bármely erőforrás előállítható, ha a szükséges költségfedezet és idő rendelkezésre áll. 

És pontosan ez, vagyis az idő faktora eredményezi azt, hogy nem lesz gazdaságos egyes 

esetekben az erőforrásokat kifejleszteni. A tőkeberuházások során a mainstream 

közgazdaságtan által elismert tény a csökkenő hozadék elve. Ez annyit jelent, hogy az egyik 

termelési tényező szintjét folyamatosan növelve ceteris paribus az output növekszik, de 

monoton csökkenő ütemben. Ezt a konkrét szituációra lefordítva azt kapjuk, hogy hiába 

rendelünk több erőforrást a tőkejószág előállítása mellé, az előállítás időtartam nem csökken 

ezzel arányosan, hanem a csökkenő hozadék miatt minél jobban megpróbáljuk az időt 

sűríteni, annál nagyobb költségáldozatot kell hozni. Másként megfogalmazva a fejlesztési idő 

elvileg szinte korlátlanul lerövidíthető, azonban ez egy határ után horribilis költség- (vagy 

erőforrás-) áldozatot követel meg. Egy egyszerű példával szemléltetve kétszer annyi erőforrás 

felhasználása nem csökkenti a tőkejószág előállításának időtartamát felére (Dierickx- Cool 

[1989]). A szerzők a jelenségre egy szemléletes fogalmat használnak, mégpedig az 

időtömörítés gazdaságtalansága kifejezést. Az időtömörítés gazdaságtalansága kiváltképp a 

kutatás- fejlesztési folyamatokban jelenik meg, melyet empirikus példák meg is erősítenek 

(Scherer [1967]; Mansfield [1968]). Véleményem szerint az időtömörítés gazdaságtalansága 

mögött a szervezési folyamatok aránytalan nehezedése és az emberi tanulási folyamatok 

korlátossága áll. 

Az egyedi történelemben rejlő okok másik forrása az eszközök tömeghatása, mely szerint ha 

egy erőforrásból már rendelkezünk egy meglevő készlettel, akkor a további bővítés 

szinergikus hatásokat vált ki. A szerzők úgy fogalmaznak, hogy a „siker sikert szül” elv 

mögött az eszközök tömeghatása áll. Ez a tömeghatás érvényesül a kutatás- fejlesztés esetén, 

ahol a meglevő tudásállomány halmozódása exponenciálisan növeli az áttörés esélyét 

(Dierickx- Cool [1989]). Számos internetes szolgáltatás köszönheti ennek a tömeghatásnak a 

népszerűségét, elég itt pl. a közösségi portálokra gondolni. A szájpropaganda, illetve hálózati 

szolgáltatások, mint pl. a franchise rendszerek szintén ennek a hatásnak köszönhetik 

sikerüket, mivel minél többen használják a rendszereket, azok annál több embert vonzanak. 
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A harmadik egyedi történelmi múltból eredő korlát abból fakad, hogy az adott erőforrás 

hatékonysága nemcsak a saját mennyiségétől függ, hanem más erőforrásoktól is. Ezt a 

szerzők erőforrások közötti kapcsolati hatásnak hívják.   

A másik nagy csoportot az imitációs korlátok esetében az oksági rejtettség jelenti. Az oksági 

rejtettség azon erőforrás esetében jelentkezik, ahol a versenytársak nem képesek meglátni, 

vagy megérteni a kapcsolatot az erőforrás és a vállalat versenyképessége között (Dierickx- 

Cool [1989]; Barney [1991]). Demsetz felhívja a figyelmet, hogy a versenytársaknak egyes 

esetekben nehéz beazonosítani, hogy miért teljesít jobban egy másik cég (Demsetz [1973]). 

Habár az oksági rejtettség képes arra, hogy a vállalatot megvédje a versenytársak utánzási 

szándékától, gyakran a saját menedzserek sem képesek arra, hogy a vállalaton belül 

megsokszorozzák emiatt a vállalat hatékonyságát pusztán azzal, hogy az egyes szervezeti 

egységek „best practiceit” megosztják vállalaton belül (Reed- DeFillippi [1990]).  

Valójában az okozati rejtettség két dimenziót is magában foglal: egyrészt a kapcsolati 

homályosságot, másrészt a karakterisztikus homályosságot. A szakirodalomban ez nem 

különül el ilyen élesen, azonban a gyakorlatban mégis fontos megkülönböztetni (King- 

Zeithalm [2001]). A kapcsolati homályosság arra vonatkozik, hogy a döntéshozó nem képes 

az ok- okozati viszonyra fényt deríteni, mely rendszerint a folyamatok bonyolultságából 

fakad. A karakterisztikus homályosság pedig magában az erőforrásban rejlik, mely fakadhat 

tacitságból, komplexitásból és specifikusságból (Reed- DeFillippi [1990]). A tacitság a 

legfontosabb forrása a rejtettségnek, mely intuitív és nehezen kifejezhető ismereteket jelöl 

(Reed- DeFillippi [1990]; Godfrey- Hill [1995]; Hart [1995]; Szulanzki [1996]; Simonin 

[1999])27. A komplexitás azt jelenti, hogy a folyamatok sok részfolyamatból rakódnak össze, 

a munkában sok résztvevő van, akik közül egyáltalán nem, vagy csak kevesek látják át teljes 

mélységében a folyamatot. A harmadik tényező pedig a specifikusság, mely szerint a speciális 

tudás és technológiák alkalmazása csökkenti annak esélyét, hogy a versenytársak belelássanak 

a folyamatokba, mivel ehhez speciális tudás szükséges. 

                                                 
27 A téma a szellemi tőkéről szóló fejezetben részletesebb kifejtésre kerül. 
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5. Ábra: A másolási korlátok csoportosítása 

Csoport Tényező Hatásmechanizmus 
Vállalati múlt Időtömörítés 

gazdaságtalansága 
A gyorsabb implementálás 
aránytalanul megnöveli az 
utánzás költségét 

 Tömeghatás „Siker sikert szül” elv 
költséghátrányt ró az 
utánzóra, mivel neki 
költséget jelent az 
erőforrásbázis kiépítése 

 Más erőforrás mennyiségétől 
való függés 

Költséghátrányt ró az 
utánzóra 

Oksági rejtettség Tacitság Nem figyelhető meg a tudás, 
mely fizikailag lehetetlenné 
teszi az utánzást 

 Komplexitás A kapcsolatok bonyolultak, 
nem figyelhetők meg, 
lehetetlenné válik a másolás 

 Specifikusság Kevés a tudás ahhoz, hogy a 
versenytárs megértse 
mélységében a folyamatokat, 
lehetetlenné válik a másolás 

Jogi védelem  Gazdaságon kívüli okból 
lehetetlen a másolás (tiltott) 

Társadalmilag komplex 
erőforrás/ képesség 

 Nem lehet a sok személyt 
tartalmazó rendszert 
reprodukálni még akkor sem, 
ha a kapcsolódást pontosan 
ismerjük. 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Az RBV nézetrendszer feltételezi, hogy a magasabb fokú oksági rejtettség nehezíti az 

erőforrás másolásának lehetősségét. Ezzel kapcsolatban empirikus kutatások is folytak, 

melyek a szervezetek működésének rejtettségét és a jövedelmezőség kapcsolatát vizsgálták. 

Az eredmények azt mutatták, hogy a kapcsolati rejtettség magasabb szintje alacsonyabb 

jövedelmezőséget jelentett, mely egyértelműen mutatja, hogy a másolhatatlanság előnyeit 

felülmúlja a belső kontrollálhatóság hiányából fakadó hatékonyságvesztés. A karakterisztikus 

homályosság azonban kimutathatóan javítja a vállalat eredményességét, és versenyképességét. 

Ezek szerit, az erőforrás minél inkább tacit, komplex és specifikus, annál kisebb a másolás 

veszélye, és annál inkább fenntartható a versenyelőny (King- Zeithalm [2001]). 

Az imitáció gátjának utolsó csoportja a társadalmilag komplex jelző. A társadalmilag 

komplex erőforrások és kompetenciák nemcsak nehezen figyelhetők meg lényegüknél fogva, 

hanem még ha ismerjük is a teljes összefüggésrendszert, akkor sem tudjuk felépíteni újra a 
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rendszert, hiszen a részt vevő személyek annyira más tulajdonságokkal rendelkeznek, mely 

lehetetlenné teszi ilyen oldalról is a másolást (Barney [1991], Dierickx- Cool [1989]). 

Összefoglalva az eddigieket, kijelenthető, hogy számos olyan jellemző lehet egy- egy 

erőforrás esetében, mely lehetetlenné teszi annak másolását. Ez a korlát fakadhat abból, hogy 

nem ismerjük az erőforrások közötti vagy az erőforrás és a teljesítmény közötti okozati 

viszonyt, vagy egyszerűen abból, hogy lehetetlen, vagy költséges az erőforrás reprodukálása. 

Az RBV elmélet lényegében azt állítja, hogy ha egy vállalat rendelkezik értékes, ritka és más 

módon nem helyettesíthető erőforrással, akkor legalább rövidtávon versenyelőnyre tehet szert 

(Barney- Arikan [2001]). Azonban hogy ez a kiharcolt versenyelőny tartós lesz-e az az 

imitációs korlátok magasságától függ. Minél nehezebb egy erőforrást másolni annál nagyobb 

az erőforrást birtokló vállalatnak a potenciálja arra, hogy a kiharcolt versenyelőny 

fenntartható legyen. 

Az értékes, ritka, nehezen másolható és nem helyettesíthető erőforrások azonban csak a 

versenyképesség forrását jelentik az RBV szemléletben. Ha egy vállalat rendelkezik olyan 

erőforrással, mely eleget tesz a VRIN28 elvnek, akkor szert tehet versenyképességre, és 

ricardoi járadékra, azonban ez nem azonos a vállalat jövedelmezőségével. Ricardoi járadék 

akkor képződik, ha az erőforrások szűkösek, és belépnek olyan termelők is a piacra, melyek 

alacsonyabb rendű erőforrással rendelkeznek. Ebből fakadóan azok a cégek, akik 

hatékonyabb erőforrást birtokolnak, versenyelőnybe kerülnek és ricardói járadékra tesznek 

szert. Ez a járadék azonban nem azonos a vállalati profittal, hiszen egy részét az erőforrás 

magasabb költsége felemészti. Habár Barney 1991-es cikkében elhatárolja egymástól a 

versenyképességet és a vállalati jövedelmezőséget (Barney [1991]), Coff elemezte elsőként 

szisztematikusan a versenyképesség és a teljesítmény között meghúzódó különbségeket (Coff 

[1999]; Peggy- Coff [2003]). Coff rámutatott, hogy az értékes és ritka erőforrások 

kétségtelenül részt vesznek a versenyképesség kialakításában, de ennek árát rendszerint meg 

is kell fizetni a vállalatnak. A szerző megvizsgálta, hogy miként vesz részt az értékes 

munkavállalók, a menedzsment (humán tőke) és a tulajdonosok alkuereje a ricardoi 

értelemben keletkezett járadék elosztásában. A szerző arra a következtetésre jutott, hogy a 

jelentős humán tőke állománnyal rendelkező cégek esetében mind a munkavállalók, mind a 

menedzserek komoly alkuerővel rendelkeznek, így a járadék felosztása során képesek arra, 

hogy saját maguk számára nagyobb részt sajátítsanak ki, ezáltal a tulajdonosoknak a járadék 

                                                 
28 A szakirodalom VRIN erőforrásnak nevezi az értékes, ritka, nem másolható és nem helyettesíthető kategóriába 
sorolható termelési tényezőket az angol szavak kezdőbetűiből képezve. 
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maradékával kell beérni. A Coff által felvázolt logika magyarázatot ad arra, hogy az 

erőforrás-alapú szemléletben a versenyképesség és jövedelmezőség külön kezelendő, és 

ennek aránya a felek alkupozíciójától függ (Coff [1999]).29 

Ebben az értelemben azok az erőforrások, melyek kielégítik a VRIN elvet, szükségszerűen 

javítják a vállalat versenyképességét, azonban nem generálnak feltétlen gazdasági hasznot. 

Összefoglalva az RBV elmélet lényegét, ha egy vállalat értékes, ritka, nehezen helyettesíthető 

erőforrással, vagy erőforrások kombinációjával rendelkezik, akkor versenyelőnyre tehet szert, 

amennyiben sikeresen implementálja a stratégiát. Ha emellett jellemző az erőforrásra, illetve 

az erőforrások kombinációjára, hogy a versenytársak képtelenek másolni, akkor ez a 

versenyelőny tartóssá válhat. A versenyelőnyből fakadó gazdasági járadék megoszlása pedig 

függ a vállalati szereplő alkuerejétől. Ha nem túlzottan erős a menedzsment és az 

alkalmazottak alkuereje, akkor a versenyelőny a vállalat jövedelmezőségi mutatóiban is testet 

ölt. 

2.4. Az RBV feltételrendszere 

A tudományos elméletek kvintesszenciáját minden esetben az axiómái adják, melyből 

felépíthető maga az elmélet, abból pedig levezethetők a tudományos következtetések. Hogy 

az elméletet teljes tudományos tisztaságában lássuk, ebben az alfejezetben bemutatom az 

erőforrás alapú vállalatelmélet axiómarendszerét. 

Az erőforrás alapú elmélet számtalan olyan feltételezéssel él, melyet a korábbi stratégiai 

iskolák is magukénak vallottak. A hagyományos mainstream mikroökonómiában is elfogadott 

nézet szerint a vállalatok profitmaximalizáló egységek. Ez a feltételezés megjelenik a RBV 

nézetrendszerben is, hasonlóan, mint a racionalitás fogalma. A racionalitás fogalma az RBV 

szemlélet értelmében a korlátozott racionalitás koncepcióját használja fel (Barney- Arikan 

[2001]). A korlátozott racionalitás szerint a menedzserek döntéseik során nem a matematikai 

optimumot keresik, hanem egy minimálisan elfogadható szint is kielégítheti a döntéshozó 

személy igényeit. A döntés során érvényesül az alternatívák szekvenciális kezelése, mely 

értelmében a döntéshozó az egyes alternatívákat egymás után azonosítja, és a nem megfelelő 

alternatívákat kiszűri. A döntés során gyakran kerülnek alkalmazásra az ún. heurisztikák, 

melyek az információtömeg leegyszerűsítését segítik elő. A harmadik elem a korlátozott 

racionalitás elméletében, hogy a döntéshozók a kielégítésre törekszenek, vagyis egy 

                                                 
29 A téma kifejtésére a 4. fejezetben bővebben kitérek. 
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minimális igényszintnél jobb megoldást fogadnak el, és ezzel megáll a keresési folyamat 

(Zoltayné [2002]). 

A fenti feltételezések mellett az RBV nézet két további axiómával bővül, mely erőteljesen 

elhatárolja a korábbi stratégiai és közgazdasági iskoláktól: 

1. A vállalati erőforrások heterogén eloszlásúak; A versenyző vállalatok eltérő 

erőforrásbázissal rendelkeznek. 

2. Az erőforrások nem tökéletesen mobilak, ezáltal az erőforrás ellátottsági különbségek 

fenn tudnak maradni hosszú távon is. (Barney- Arikan [2001]) 

A RBV nézetrendszer kvintesszenciáját ezen feltételezések teszik ki, minden következtetés 

levezethető ezekből. Ha mélyebben megvizsgáljuk a heterogenitási feltételt, azt mondhatjuk, 

hogy magában foglalja a feltételezés a ritkaság és helyettesíthetetlenség koncepcióját (Barney 

[1991]). Az erőforrás immobilitási axióma pedig kimondja, hogy nem másolhatók korlátok 

nélkül az erőforrások, vagyis az egyediség hosszú távon fennmaradhat. 

2.5. Az RBV elmélet változatai 

Korábban említettem, hogy az erőforrás alapú elmélet nem egységes koncepció, több 

alcsoportba sorolhatók be ezen nézetek. Négy alaptípust azonosítottam be, mely jól lefedi az 

RBV nézetrendszer sokszínűségét: (1) az RBV mint kiegészítő elmélet, (2) a Barney nevéhez 

fűződő klasszikus- statikus iskola, (3) a kompetencia alapú elméletek, (4) dinamikus 

képességek elmélete. 

6. Táblázat: Az RBV nézetrendszer csoportjai 

Irányzat Képviselő Járadék típusa Elmélet lényege 
RBV mint 
komplementer 
elmélet 

Wernerfelt 
(1984), Spanos- 
Lioukas (2001) 

Ricardói és 
monopólium 

Outputpiaci jellemzők mellett a 
stratégiában szerepe van az 
erőforrásoknak is. 

Klasszikus 
erőforrás alapú 
elemélet 

Barney (1991) Ricardói és 
monopólium 

A versenyképesség forrása a 
statikus erőforrások mennyiségében 
keresendő. Azok a vállalatok 
versenyképesebbek, melyek értékes, 
ritka, nehezen helyettesíthető és 
költségesen utánozható erőforrással 
rendelkeznek. 
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Irányzat Képviselő Járadék típusa Elmélet lényege 
Kompetencia 
alapú irányzat 

Prahalad- Hamel 
(1990) 

Ricardói és 
monopólium 

A versenyképesség forrása a 
vállalatok komplex képességeiben 
keresendő. Azok a vállalatok 
versenyképesebbek, melyek értékes, 
ritka, nehezen helyettesíthető és 
költségesen utánozható 
képességekkel rendelkeznek. 

Dinamikus 
képességek 
irányzata 

Teece- Pisano- 
Shuen (1997) 
Eisenhardt- 
Martin (2000) 

Schumpeteri A turbulens piacokon a 
versenyképesség forrása a 
képességek integrálásában, 
átalakításában és gyors 
felépítésében rejlik. Azok a 
vállalatok versenyképesebbek, 
melyek dinamikus képességekkel 
rendelkeznek (termékfejlesztés, 
hálózati kapcsolatok, stratégiai 
döntéshozatal). 

Forrás: a szerző saját gyűjtése 

Az első megközelítés, mely az RBV elméletet a meglevő piaci alapú elemzés kiegészítőjének 

tekinti, nem alkot egységes irányvonalat. Wernerfelt munkája (Wernerfelt [1984]) 

egyértelműen ebbe a kategóriába sorolható, mivel a szerző csak arra hívja fel a figyelmet, 

hogy az erőforrásokat nem lehet figyelem kívül hagyni a stratégiaalkotásban, mint ahogy a 

porteri és az ipari szervezetek gazdaságtana tette. Wernerfelt cikkében fogalmazódik meg az 

az eredeti gondolat, mely szerint a mobilitási és belépési korlátok mellett erőforrás ellátottsági 

pozícióból fakadó korlátok is léteznek. Habár Wernerfelt nem fejti ki, hogy mely erőforrások 

jelenthetnek ilyen korlátot, a szerző rámutat arra a következtetésre, hogy a vállalat csak akkor 

érhet el versenyelőnyt, ha az erőforráskorlátot mobilitási vagy belépési korláttá formálja. A 

mobilitási és belépési korláton alapuló versenyelőny pedig csak akkor lehet tartós, ha mögötte 

egy erőforrás korlát is található.30 

A szakirodalomban nem gyakori a két szemlélet együttes alkalmazása –nevezetesen az RBV 

és az outputpiacra koncentráló szemlélet (Wernerfelt [1984]; Wernerfelt [1994]). Hasonló 

szintetizáló jelleggel fogalmazza meg Spanos és Lioukas az empirikus adatokkal 

alátámasztott téziseit. A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy sem a porteri, sem az RBV 

szemlélet önmagában nem bír olyan magyarázó erővel, mely kizárólagossá tehetné az 

elméletet. Hangsúlyozzák a szerzők, hogy szükség van a kettős szemléletre mind menedzseri 

                                                 
30 A Wernerfelt által megfogalmazott – és azóta elfeledetté vált- tételek a szintetizáló modellem alapját képzik. 
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mind pedig kutatói területen (Spanos- Lioukas [2001]). A görög szerzőpáros azonban adós 

marad azzal, hogy a két szemléletet szintetizáló módon integrálja. 

A klasszikus RBV szemlélet statikus megközelítéssel az erőforrások vizsgálatára helyezi a 

hangsúlyt. Elismeri, hogy ezen erőforrások egyenetlenül oszlanak meg a cégek között és az 

egyenlőtlen eloszlás hosszú távon is fennmaradhat (Amit- Schomaker [1993]; Mahoney- 

Pandian [1992]; Petraf [1993]). Ezeken a feltételezéseken alapulva a kutatók úgy gondolják, 

hogy azok a cégek képesek versenyelőnyt elérni és azt hosszú távon fenntartani, melyek 

rendelkeznek értékes, ritka, nehezen másolható és nehezen helyettesíthető erőforrásokkal 

(Barney [1991]; Conner- Prahalad [1996]; Nelson [1991]; Petraf [1993]; Eisenhardt- Martin 

[2000]). 

A kompetencia alapú irányzat formailag abban különbözik a klasszikus irányzattól, hogy nem 

az erőforrások kulcsszerepét helyezi előtérbe, hanem az erőforrások csokrából felépülő 

képességeket. A formai különbség mellett azonban az irányzat lényegesen eltér abban, hogy 

sokkal erőteljesebben dinamikus és menedzseri szemléletű, azaz tudományos szempontból a 

szervezeti viselkedési31 iskolához köthető. Ebből fakadóan az irányzat kevésbé formalizált, de 

annál inkább gyakorlati szemléletű. 

A legfiatalabb irányzat a dinamikus képességek iskolája, mely abból a feltételezésből indul ki, 

hogy a turbulens piacokon más képességekre van szükség, mint a hagyományos piaci 

színtereken. Mivel itt az időfaktor a meghatározó, ezért a vállalatoknak szükségük van olyan 

speciális képességekre, melyek az időfaktort képesek lerövidíteni. Grant és Pisano ezt úgy 

fogalmazza meg, hogy dinamikus képességek körébe tartoznak mindazon vállalati 

kompetenciák, melyek segítenek megszerezni, integrálni, és újrakombinálni a szükséges 

erőforrásokat, ezáltal lehetőséget adva a vállalatnak új értékteremtő stratégiák létrehozására. 

2.6. Az RBV menedzseri szemlélete: az inside-out elv 

Az erőforrás alapú koncepció nemcsak axiómáiban és téziseiben különbözik a megelőző 

stratégiai elméletektől, hanem abban is, ahogy a gazdaság világát szemléli. Az RBV elmélet 

gazdasági világképét inside- out szemléletnek nevezi a szakirodalom. A kifejezés 

szemléletesen mutatja, hogy az inside- out elv a vállalat falain belülről tekint a gazdasági 

környezetre. Nem meglepő módon az inside- out szemlélet alfája és ómegája az erőforrás, 

ezért az inside- out szemléletű menedzser és kutató gondolkodása, elemzése során mindig a 

vállalat erőforrásaiból indul ki, és a piac csak második helyen áll. Gazdasági döntés során a 
                                                 
31 Organizational behaviour 
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menedzser arra összpontosít, hogy megvan- e a szükséges erőforrás, és hogy milyen lépések 

szükségesek az erőforrásbázis kiépítéséhez. Nem arról van szó, hogy a piac nem lenne fontos, 

csupán arról, hogy az erőforrás az elsődleges. De milyen logika áll emögött? Az inside-out 

szemléletű menedzser tisztában van azzal, hogy a fontos erőforrások szűkösen állnak 

rendelkezésre, ezért sokkal inkább az erőforrásban versenyez minden vállalat, mintsem a 

piacokon. Azaz az inside-out szemléletben mindig az erőforrás az elsődleges kiindulópont. 

Az erőforrások priorizálásával kapcsolatos a nézetrendszer orientációja: ebben a 

koncepcióban az erősségek a dominánsak. A vállalatnak számon kell tartania és tisztában kell 

lennie azzal, hogy melyek erősségei és a stratégiai döntések során az erősségekre kell 

támaszkodni. Itt sem arról van szó, hogy a vállalat lehetőségei ne számítanának, csupán az a 

szemlélet áll az erősségek középpontba helyezése mellett, hogy az erősségek sokkal 

szűkösebb korlátot jelentenek, mint a piaci lehetőségek, és a hosszú távú gondolkodásban az 

erőforrások a meghatározóak (De Wit- Meyer [2005]). Miller és munkatársai három lépést 

azonosítanak az inside-out stratégiák felépítésével kapcsolatban. A szerzők szerint az első 

lépés az aszimmetriák felmérése. Aszimmetriának számít minden olyan tudás, készség, 

képesség, folyamat, kapcsolat, amelyet a versenytársak csak tökéletlenül, vagy költségesen 

tudnak másolni, illetve megvásárolni. A következő lépésben ki kell alakítani a képességek 

konfigurációját mely önmagukat erősítő elemekből állnak. A harmadik lépés, hogy olyan 

piaci lehetőségek kihasználására kell törekedni, melyek segítik a képességek és erőforrások 

fejlesztését (Miller- Eisenstadt- Foote [2005]). 

Illeszkedés tekintetében az inside-out szemlélet úgy tekint a környezet és a vállalat 

viszonyára, hogy nem a vállalat alkalmazkodik a környezethez, hanem a vállalat 

adottságainak megfelelő piaci szegmenst kell megtalálni. A stratégiai fókuszálás tekintetében 

tehát a vállalatnak megkülönböztető képességeket kell megszerezni, mely elhatárolja 

versenytársaitól, biztosítva a jövedelmezőséget. 

Az inside-out szemlélet utolsó megkülönböztető jegye, hogy a vállalati stratégia védelmét az 

utánzás megakadályozása látja el. Amennyiben egy vállalatnak sikerül kiépíteni a 

megkülönböztető erőforrásokból és képességekből egy jövedelmező stratégiát, annak 

védelmét maga az erőforrás látja el, amennyiben nagyon költséges, vagy fizikailag lehetetlen 

azt másolni. 

Az inside- out szemlélet tehát az erőforrás- alapú elmélet menedzseri megközelítését képzi le. 

A szemlélet legfontosabb jellemzőit a 7. táblázat foglalja össze. 
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7. Táblázat: Az inside-out szemlélet 

Szempont Inside- out 
Kiinduló pont Erőforrás bázis 
Hangsúly Erőforrás a piac felett 
Orientáció Erőforrás vezette 
Stratégiai lépés Erőforrás építése 
Taktikai lépés Külső pozíciók megszerzése 
Illeszkedés A környezet adaptálódik 
Stratégiai fókusz Megkülönböztető képesség megszerzése 
Kompetitív fegyver Kiemelkedő erőforrások 

Utánzási akadályok (imitation barriers) 

Forrás: De Wit- Meyer [2005] és Papp [2008]   

2.7. Az erőforrás alapú elméletek empirikus eredményei 

Az erőforrás-alapú vállalatelmélet az utóbbi két évtizedben széleskörűen elfogadott nézetté 

vált (Powell [2001]; Priem- Butler [2001]; Newbert [2007]). Ez alatt az idő alatt az 1984-es 

wernerfelti gondolatmenet egységes nézetrendszerré állt össze, és alkalmassá vált az 

empirikus tesztelésre. Az eltelt 20 év alatt számtalan empirikus kutatás jelent meg az 

erőforrás-alapú vállalatelmélet bizonyítéka és cáfolataként. Godfrey és Hill már 1995-ben 

felhívta a figyelmet arra, hogy az RBV elmélet végső igazolását, vagy cáfolatát nem az 

axiómák, és a logikai konstrukció fogja meghatározni, hanem az, hogy empirikusan mennyire 

képes a valóságot megmagyarázni (Godfrey- Hell [1995]) Bareny és Arikan szerzőpáros 

2001-ben nem teljeskörű gyűjtéssel 166 cikket találtam, melyek az RBV nézetrendszert 

tesztelték empirikusan (Barney- Arikan [2001]). A szerzők a cikkek feldolgozása során arra a 

következtetésre jutottak, hogy a cikkek mindössze 2 százaléka mondott ellent legalább 

részben az RBV nézetrendszernek (Barney- Arikan [2001]; Newbert [2007]). 

Hoopes és munkatársai megjegyzik, hogy az erőforrás alapú nézet érvényességét nem az 

elméleti tézisek, vagy azok ellentmondása fogja eldönteni, hanem maguk az empirikus 

eredmények (Hoopes- Madsen- Walker [2003]). Ebben a tekintetben Barney és Arikan 

érvelése és elemzése meggyőző. Érdemes azonban megvizsgálni a szerzők érvelését. Newbert 

meta-elemzésében felhívja a figyelmet, hogy Arikan és Barney kétségkívül meggyőző 

mennyiségű tudományos munka alapján jutott a következtetésre, de a kiválasztott cikkek 

halmaza a legjobb esetben sem tekinthető a tudományos munkák reprezentatív mintájának, 

mivel szubjektív választási szempontokat tartalmazott. A Priem- Butler szerzőpáros emellett 

kiemeli cikkében, hogy az RBV nézetrendszer empirikusan nem tesztelt megfelelően, mivel a 

munkák java része nem az erőforrás-alapú nézetrendszer explicit vizsgálatára készült, hanem 
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kifejezetten valamely erőforrás - például emberi erőforrás minősége, informatikai rendszerek, 

vagy valamely kompetencia- vállalati eredményességre gyakorolt hatásának elemzésére 

(Priem- Butler [2001]). Érdemes még kiemelni Barney és Arikan gyűjtésével kapcsolatban, 

hogy a szerzők csak azokat az eredményeket tekintik inkonzisztensnek, melyek kifejezetten 

ellentmondanak a RBV szemlélet állításainak. Emiatt nem meglepő, hogy gyakorlatilag 

marginális azon cikkek száma, melyek ellentmondanak, azonban jelentős azok száma, melyek 

nem mutatnak szignifikáns kapcsolatot a versenyképesség és az erőforrások között. Barney és 

Arikan eredményét jelentősen torzítja, hogy ők a nem szignifikáns eredményeket nem 

tekintették az RBV-nek ellentmondó eredménynek (Nebert [2007]). 

Az RBV nézetrendszer magját a Barney által megfogalmazott tézisek alkotják. Ennek 

értelmében a nézetrendszer tesztelése során két kérdésre keressük a választ: (1) Az értékes, 

ritka, nem helyettesíthető erőforrások és képességek segítik-e a vállalatokat a versenyelőny 

elérésében, mely pedig befolyásolja a vállalat teljesítményét. (2) Másrészt ha az erőforrások a 

fenti jellemzőkön kívül még nehezen másolhatók is, akkor az valóban fenntartható 

versenyelőnyt és fenntartható megtérülési többletet képes-e biztosítani. 

6. ábra: Az RBV empirikus tesztelésének sémája 

 

Forrás: Newbert [2007] 

Habár az RBV nézetrendszerben a VRIN elv érvényesülése és a versenyelőny között létezik 

közvetlen kapcsolat, mégis a publikációk jelentős része nem operacionalizálja a 

versenyképességet, mivel nagyon nehezen megragadható fogalomról van szó. Ezekben a 

tanulmányokban a szerzők rendszerint a pénzügyi megtérülés és az erőforrások kapcsolatát 

vizsgálják direkt módszerekkel (Newbert [2007]; Crook- Ketchen- Combs- Todd [2008]). 

Kétségtelenül igaz, hogy a pénzügyi megtérülés közvetlen vizsgálata is igazolhatja az RBV 

nézetrendszer helyességét, mivel a meglevő pénzügyi előny mögött nyilvánvalóan a 
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versenyképesség áll. Ha azonban a kutatások nem adnak szignifikáns eredményt, azok nem 

tekinthetők az RBV nézetrendszer cáfolatának. 

Mindezeket az elméleti megfontolásokat figyelembe véve a következőkben az RBV 

empirikus tesztelésének öt típusát fogom bemutatni: 

1. Meta-analízis: tudományos folyóiratokban megjelent cikkekből készített minta alapján 

vizsgálják a VRIN elv és a versenyképesség, valamint a teljesítmény összefüggéseit. 

2. Az erőforrás heterogenitás megközelítése: a szerzők rendszerint egy erőforrás/ 

képesség mennyiségét mérik, és azt vizsgálják, hogy az erőforrás vagy képesség 

mennyisége milyen viszonyban áll a vállalat versenyképességével. 

3. Szervezési megközelítés: az erőforrások vizsgálata mellett a kutatók figyelembe 

veszik a vállalati jellemzőket is, melyek segítenek kihasználni az erőforrásokban rejlő 

lehetőségeket. 

4. Fogalmi- szintű megközelítés: ebben a koncepcióban nem az erőforrások 

mennyiségére helyezik a hangsúlyt, hanem a Barney által kidolgozott fogalmakkal 

mérik, hogy létezik-e a vállalatnál olyan erőforrás, mely kielégíti a VRIN elvet, és azt 

vizsgálják, hogy a magasabb megfelelés maga után vonja-e a jobb versenyképességet 

és pénzügyi jövedelmezőséget. 

5. Dinamikus képességek: a dinamikus képességek és az erőforrások mennyiségét 

operacionalizálják és ezek együttes hatását vizsgálják az eredményességre és 

versenyképességre (Newbert [2007]). 

2.7.1. Meta-analízis 

A meta-elemzés végső soron a már meglévő tudományos publikációk eredményeit 

felhasználva rendkívül hasznos eszköz, hogy áttekintő képet kapjunk az azonos témakörben 

íródott empirikus eredmények egységes keretbe foglalásával. Módszertanilag sokkal 

megbízhatóbb képet kapunk, mivel a meta-elemzés során az egyes mintában meglévő véletlen 

hibák, másrészt a változókban lévő nem megfelelő operacionalizálásból fakadó torzítások a 

nagy számok törvénye alapján kiegyenlítődnek (Hunter- Schmidt [1990]). Jóllehet, a 

metaanalízissel szemben támasztható ellenérv, hogy az alulreprezentálja a magas minőségű 

publikációkat, hiszen a metaanalízisben minden publikáció azonos súllyal szerepel. Az RBV 

nézetrendszer empirikus tesztelése azonban viszonylag egységes módszertant használ, így a 
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fent említett hatás csak marginálisan jelentkezik, tehát ez esetben a meta-analízis erősségei 

elvitathatatlanok.  

Az első ismert meta-elemzést alkalmazó publikáció 2001-ben íródott. Ebben a cikkében 

Barney és Arikan szubjektív válogatás alapján összegyűjtötte az általuk ismert RBV alapú 

publikációkat (Barney- Arikan [2001]). Eszerint nagyszámú cikk foglalkozik egy- egy 

erőforrás, illetve kompetencia vállalti teljesítményre gyakorolt hatásának elemzésével. A 

vizsgált erőforrások között megtalálhatók a szellemi tőke egyes elemei (Hall [1992], Hall 

[1993]), a vállalati hírnév mint erőforrás (Rao [1994]), vagy az innovációs képesség (Bates- 

Flynn [1995]), hogy csak néhányat említsek.  

Nem elvitatva Barney és Arikan munkájának eredményeit, Newbert joggal kritizálta a cikket 

szubjektivitása miatt (Newbert [2007]). A szerző David és Han (2004) módszertanát 

felhasználva rendkívül szisztematikus és rigorózus kiválasztási folyamattal szűrt ki 55 olyan 

cikket, mely statisztikai módszerekkel teszteli az RBV nézetrendszert. Ez az 55 cikk 549 

statisztikai vizsgálatot foglal magában. Ez az adatbázis alkotta a szerző elemzésének keretét 

(Newbert [2007]). A kiválasztási metodika biztosította, hogy a minta objektívebb és 

megbízhatóbb legyen, mint Barney és Arikan esetében volt. 

Newbert kutatása rámutatott számos kérdéskörre, mely az RBV szemléleten belül nem, vagy 

csak részben került bizonyításra. Elsőként a meta-elemzés felhívta a figyelmet arra, hogy az 

RBV koncepciót a nagy figyelem ellenére a statisztikai elemzések csak 53%-ban támogatták. 

Ez a szerző érvelése szerint marginális támogatottságot jelent (Newbert [2007]). Érdemes 

megemlíteni, hogy a meta-elemzés csak azt vizsgálta, hogy a szignifikáns-e az erőforrás 

hatása, és annak erőssége nem szerepel az elemzési szempontok között. Így a csekély 

magyarázó erő ellenére szignifikáns eredmények is támogatónak minősülnek. Ebben az 

értelemben valóban nevezhető marginálisnak a támogatottság. Meg kell azonban jegyezni, 

hogy hasonló módszertan alapján a tranzakciós költségek elméleténél csak 47%-os 

támogatottságot mért David és Han (2004). 

Newbert további mérföldkőnek számító eredménye, hogy a képességek szignifikánsan jobban 

magyarázzák a vállalatok versenyképességét és eredményeit, mint pusztán egy- egy erőforrás. 

Az eredmény nem meglepő, hiszen többen rámutattak, hogy önmagában egy- egy erőforrás 

nem bír akkora hozzájárulással a pénzügyi jövedelmezőséghez, mivel figyelembe kell venni 

azt is, hogy mennyire tudja egy vállalat kihasználni az erőforrást. Előfordulhat az is, hogy az 

adott erőforrás „alvó” formában fordul elő a vállalatnál (Amit- Schoemaker [1993]; 

Handerson- Cockburn [1994]; Leonard- Barton [1992]; Petraf [1993]; Teece- Pisano- Shuen 
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[1997]). Newbert kiemeli, hogy fontos a RBV nézet szervezési megközelítése, hiszen az 

operacionalizálja a vállalat azon képességét, hogy milyen mértékben képes a vállalat 

kihasználni erőforrásait és képességeit. A szerző szerint hasznos ezeken kívül az 

operacionalizálásnál erőforrások csokrát felhasználni egyetlen kiragadott erőforrás helyett, 

mivel általában a működés sikeressége nem egyetlen tényező szintjétől függ, hanem sok 

egyéb erőforrás is szükséges a transzformációs folyamathoz. 

Newbert vizsgálta azt is, hogy a felsorolt négy kutatási koncepció közül melyik képes a 

teljesítményt a legnagyobb arányban magyarázni. Ebben az értelemben az erőforrás 

heterogenitás típusú megközelítés 51, a szervezési megközelítés 58, a fogalmi szintű 

vizsgálatok 77, míg a dinamikus képességek irányzata 38%-ban támogatta az RBV téziseket. 

Meg kell jegyezni, hogy a dinamikus képességek mindössze 5 statisztikai tesztet foglaltak 

magukban, mely jelentősen csökkenti a dinamikus szemlélettel kapcsolatos következtetések 

erősségét. Az azonban mindenképp látszik, hogy a hagyományos megközelítést mind a 

szervezési, mind pedig a fogalmi szintű megközelítés eredményei felülmúlják, mely a 

korábban megfogalmazottakat jól alátámasztja. 

Russel és munkatársainak kutatása nemcsak azt vizsgálta, hogy támogatja-e az adott 

publikáció az RBV elméletet, hanem a kapcsolat erősségét is számszerűsítette. A szerzők 125 

tanulmányra és 29000 szervezetre kiterjedő meta-vizsgálata kellően megalapozott 

következtetésre vezet bennünket. A szerzők elemzése szerint az eredeti publikációk szerzői 

szerint beazonosított stratégiai erőforrások és a teljesítmény között r=0,22, azaz meglehetősen 

gyenge kapcsolat van. Ez az alacsony átlagos korrelációs együttható alátámasztja Newbert 

azon érvelését (Newbert [2007]), mely szerint az RBV csak mérsékelten támogatott empirikus 

eredményekkel rendelkezik. Amennyiben csak azokat az erőforrásokat vizsgáljuk, melyek 

kielégítik a VRIN elvet, tehát értékesek, ritkák, nehezen másolhatók és nem helyettesíthetők, 

akkor a korreláció 0,26-os értékre emelkedik. Ha figyelembe vesszük, hogy a teljesítmény 

mérése során nemcsak jövedelmezőségi mutatóval, hanem egyéb versenyképességi adatokkal 

is lehet mérni az erőforrás és teljesítmény kapcsolatát, akkor a korrelációs együttható r=0,29- 

es értéket ér el (Russel- Ketchen- Combs- Todd [2008]). 

2.7.2. Erőforrás heterogenitási megközelítés 

Mint a korábbiakban említettem, az erőforrás heterogenitási megközelítés messze a 

legnépszerűbb vizsgálati módszer az RBV elméleten belül. Minden bizonnyal szerepet játszik 

a népszerűségében az, hogy ezt a megközelítést könnyebb operacionalizálni, valamint az, 
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hogy ez a nézetrendszer támaszkodik a legrégebbi koncepcióra, melyet Barney 1991-ben 

fogalmazott meg. A vizsgált erőforrások között egyaránt szerepelnek megfogható és nem 

megfogható tényezők is. Hasonlóan a képességek is rendkívül széles skálán mozognak. A 

függő változóként felhasznált tényezők megtalálhatók a 8. táblázatban, előfordulásuk szerint 

csökkenő sorrendbe rendezve. A táblázatban Newbert (2007) eredményeit foglaltam össze, és 

bemutatom azt is, hogy az adott tényező milyen arányban támogatta az RBV téziseit. 

8. Táblázat: Az erőforrás heterogenitási irányzat által vizsgált erőforrások és 
kompetenciák 

Erőforrás Elvégzett 
teszt (db) 

Támogatás 
aránya (%) 

Képesség Elvégzett 
teszt (db) 

Támogatás 
aránya (%) 

Humán tőke 33 33 Emberi erőforrás 19 63 
Tudás 46 20 Innovativitás 8 63 
Tapasztalat 15 33 Információs 

technológia 
58 81 

Társadalmi 
tőke 

11 73 Technológia 13 85 

Innováció 10 70 Vállalkozói 
hajlam 

7 71 

Hírnév 7 71 Tanulás 5 100 
Szolgáltatás 
atmoszférája 

15 40 Költségcsökkentés 4 0 

Skálahozadék 7 57 Termékfejlesztés 4 50 
Pénzügyi 
források 

7 43 Minőség 4 0 

Kultúra 13 8    
Fizikai tőke 6 17    
Vállalkozói 
képesség 

5 20    

Vásárló 
orientáltság 

4 100    

Szervezet 4 50    
Kulturális 
diverzitás 

4 0    

Összesen 232  Összesen 161  
 
Megjegyzés: Csak azok a tényezők kerültek a táblázatba, melyeket legalább 2 cikkben vizsgálták. Az összesen 
sor tartalmazza azokat a tényezőket is, melyek nem tettek eleget ennek a feltételnek. 

Forrás: Newbert [2007] 

A táblázat adatait a szerző nem elemzi részletesen, de véleményem szerint egy rendkívül 

fontos tényre hívja fel a figyelmet. Az eredeti táblázatban jól tetten érhető, hogy számos 

szerző nemcsak olyan erőforrásokat és képességeket emelt be a vizsgálandó stratégiai 

tényezők közé, melyek nem erőforrások a klasszikus értelemben, hanem az output piaci 
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stratégiák része. Érdemes itt kiemelni többek között a vásárló- orientáltságot, a 

skálahozadékot, vagy a költségcsökkentést. Ezek a tényezők klasszikusan –porteri 

értelemben- nem erőforrások, hanem maguk a stratégiák. Az eredeti kutatás ezeknek az 

erőforrásoknak a mennyiségét és a versenyképesség kapcsolatát vizsgálta. Akkor kaphatott a 

szerző szignifikáns eredményt, ha általában jellemző volt a vállalatokra, hogy azok voltak 

pénzügyileg sikeresek, vagy versenyképesek, melyek például a hírnévre építettek. De vajon 

mennyire befolyásolta a mintát, ha a szerző éppen olyan iparágat vizsgált, ahol nemcsak a 

marketing alapú differenciálásra építő vállalakozások voltak jelen, és nem csak azok voltak 

sikeresek, hanem a költségvezető stratégiájú vállalatok is, mely esetben a hírnév nem döntő 

tényező? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a két változó között nincs korreláció, pedig a 

kapcsolat jelentős. Az egyik csoportnál éppen a magas erőforrás-ellátottság, míg a másik 

esetében az alacsony erőforrás-ellátottság okozza a versenyképességet. Vagyis általánosítva 

az előző gondolatmenetet az erőforrás heterogenitás alapú elmélet és a pénzügyi teljesítmény 

vizsgálata elfedheti a változók közötti kapcsolatot, azáltal, hogy az output piaci stratégiákat 

nem veszi figyelembe. Valamelyest enyhíti ezt a problémát a versenyképesség változóként 

való beemelése a modellbe, de ebben az esetben pedig komoly operacionalizálási problémával 

nézünk szembe. 

Hayton az intellektuális tőke vállalati eredményekre gyakorolt hatását vizsgálta meg a frissen 

alapított hi-tech vállalatok körében. A kutatás a vállalkozói teljesítmény, valamint az 

innováció kapcsolatát vizsgálta szellemi tőke függvényében. A kutatás eredménye szerint az 

top menedzsment emberi tőke diverzifikáltsága és a szervezet hírneve volt a leginkább döntő 

befolyással a vállalkozói aktivitásra (Hayton [2005]). 

Deephouse az Egyesült Államok kereskedelmi bankjain tesztelte az RBV elméletet. A 

tanulmány a bankok sajtóban meglevő hírét és a piaci szereplők jövedelmezősége közötti 

összefüggést vizsgálta. A szerző empirikusan is ki tudta a két változó közötti kapcsolatot 

mutatni (Deephouse [2000]). 

Hatch- Dyer szerzőpáros egyszerre tesztelte a humán tőkébe történő befektetés és a tanulás 

hatását a vállalati teljesítményre a félvezető gyártásban. A szerzők az RBV nézetrendszerrel 

konzisztens eredményt kaptak, mivel a magasabb humántőke befektetés statisztikailag 

kimutatható módon javította a vállalatok eredményét (Hatch- Dyer [2004]). 

Tseng és Goo egy fejlődő gazdaságban tesztelte le az RBV elméletet. A szerzők az 

intellektuális tőke négy elemét vonták vizsgálat alá: a humán, a szervezeti, az innovációs és az 

ügyfél tőkét, és ezek kapcsolatát vizsgálták meg egymással és a vállalat értékével 
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kapcsolatban. Az eredményeik szintén támogatták az RBV elméletet, az innovációs és 

kapcsolati tőke pedig közvetlenül járult hozzá a vállalat értékének növeléséhez (Tseng- Goo 

[2005]). 

Az RBV szemléletre jellemző egyoldalúság azonban már- már bántóan erőteljesen jelen van a 

kutatásokban. Éppúgy, ahogy az ipari szervezetek gazdaságtana elfogultan kezelte a piacot, az 

RBV szemlélet mai formája kizárólag az erőforrásokra koncentrál. Mint ahogy a 

korábbiakban említettem, a porteri értelemben vett stratégiákat a kutatások teljesen figyelmen 

kívül hagyják. Ez persze azt okozza, hogy ezek a kutatások összemossák a gyökeresen eltérő 

költségvezető stratégiát az innováción alapuló differenciáló stratégiával. Az összemosás pedig 

azt okozza, hogy az erőforrások és a teljesítmény között nem lesz erős kapcsolat, hiszen egy 

költségvezető stratégiájú cégnek a teljesítményére az innovációs költések egyes formái éppen 

negatív hatással lesznek. Ugyanez igaz a humán tőkébe történő befektetésre is. Ezzel szemben 

egy differenciáló stratégiát folytató vállalatnál az ilyen irányú befektetés kívánatos, és a 

jövedelmezőséget minden bizonnyal képes növelni. Ha az output piaci stratégiát is figyelembe 

vesszük, akkor valóban lehet vizsgálni egy- egy csoporton belül azt, hogy az erőforrás milyen 

hatással van az eredményességre, és ezáltal a modell magyarázó ereje erőteljesen javulni fog. 

Newbert is felhívja a figyelmet a jelenségre: véleménye szerint az erőforrás alapú 

vállalatelméletet azért nehéz tesztelni, mert az üzleti modellek eltérőek, vagyis nem azonos 

bázison versenyeznek a vállalatok. A szerző a Rolex és a Timex példáját említi, melyben a 

Rolex a minőségre, a státusra és a luxusra koncentrál üzleti modelljében, míg a Timex a skála 

és méretgazdaságosságra (Newbert [2008]). 

2.7.3. Szervezési megközelítés 

A szervezési megközelítés keretében a kutatók nem csupán az erőforrásokra és 

kompetenciákra fókuszálnak, hanem speciális cégjellemzőket is bevonnak az elemzésbe, 

melyek segítik az erőforrások kiaknázását (Newbert [2007]). Wiklund és Shepherd úgy érvel, 

hogy nem elegendő, hogy egy vállalkozás értékes, ritka, nehezen másolható erőforrásokat 

birtokoljon, szükséges még az is, hogy a cég is megfelelő legyen, mivel az erőforrások csak 

ez esetben használhatók fel (Wiklund- Shepherd [2003]). 

Az empirikus kutatások jóval kisebb számban készültek a szervezési megközelítésben. 

Newbert meta-analízise összesen 8 cikkre támaszkodik, mely összességében 80 statisztikai 

tesztet tartalmaz. A kutatásokban vizsgált változókat és az RBV nézet támogatottságát a 9. 

táblázat tartalmazza. 
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9. Táblázat: A szervezési megközelítés empirikus eredményei 

Erőforrás/ képesség Szervezeti 
kontextus 

Statisztikai tesztek 
(db) 

Támogatottság 
aránya (%) 

Technológiai 
képesség 

Integráció 36 56 

Emberi erőforrás 
képesség 

Integráció 24 79 

Minőség mint 
képesség 

Minőségi stratégia 4 25 

Innovációs képesség Innovációs stratégia 4 0 
Költségcsökkentési 
képesség 

Költségcsökkentési 
stratégia 

4 0 

Kulturális diverzitás Növekedési stratégia 3 100 
Kulturális diverzitás Innovációs stratégia 1 0 
Tudás Vállalkozási 

orientáció 
1 100 

Humán tőke Diverzifikáció 1 0 
Tudás Irányítási 

rugalmasság 
2 100 

Összesen  80 58 

Forrás: Newbert [2007] 

Különösen fontos kiemelni, hogy az erőforrás heterogenitási nézetnél kifogásolt problémát, 

nevezetesen a stratégiák összemosását néhány szerző felismerte, és célszerűnek tartotta az 

erőforrás és a stratégiák interakcióját vizsgálni. Habár ez fontos lépés, azonban rá kell 

mutatni, hogy a kutatásokban egyetlen stratégiát vettek a szerzők figyelembe. 

2.7.4. Fogalmi megközelítés 

A fogalmi megközelítést kifejezetten az erőforrás alapú elméletek tesztelése céljából 

alkalmazzák a kutatók. A koncepció lényege, hogy nem előre meghatározott erőforrások 

mennyiségét mérik, hanem arra koncentrálnak, hogy milyen mértékben rendelkezik ritka és 

értékes erőforrással a vállalat, mely nehezen másolható. A megközelítés kiküszöböli az 

erőforrás heterogenitási megközelítés két hibáját. Egyrészt lehetőséget ad a módszer a 

stratégiák és üzleti modellek különbözőségéből fakadó probléma kezelésére, hiszen itt nem 

egyetlen erőforrást mérünk, hanem azt, hogy milyen mértékben rendelkezik értékes és ritka 

erőforrással a cég. Másrészt az erőforrás heterogenitási megközelítés csupán statisztikai 

kapcsolatot keres az erőforrás mennyisége és a vállalati eredményesség között. A statisztikai 

összefüggés azonban nem jelent ok- okozati kapcsolatot, vagyis egy esetleges pozitív irányú 

kapcsolat esetén nem biztos, hogy az adott erőforrás okozza a magasabb pénzügyi 

megtérülést. A kapcsolat akár fordított is lehet a valóságban. 
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10. Táblázat: Az RBV fogalmi szintű kutatási eredményei 

Jellemző Statisztikai tesztek 
(db) 

Támogatottság 
aránya (%) 

Érték 3 100 
Ritkaság 3 100 
Másolási korlát 20 70 

Megjegyzés: A másolási korlátot a kutatások rendkívül sokszínűen operacionalizálták, így ezeket a táblázatban 
külön nem jelöltem. 

Forrás: Newbert [2007] 

Ahogy a 10. táblázat mutatja, bár meglehetősen kis számban születtek eddig fogalmi szintű 

vizsgálatok, ennek ellenére a legmagasabb támogatottságot ezen koncepció biztosította az 

RBV nézetnek. Minden bizonnyal lényeges szerepe van ebben annak, hogy ez a koncepció 

tudja kezelni az üzleti modellek különbözőségéből fakadó problémákat. 

2.7.5. Dinamikus megközelítés 

Korábban már említettem, hogy a dinamikus megközelítés a legfiatalabb terülte az erőforrás-

alapú vállalatelméletnek, ebből fakadóan a legkevésbé letisztultak a fogalmi keretek és a 

következtetései. Nem meglepő tehát, hogy az empirikus tesztelés sem kiforrott. Newbert 

2007-ben megjelent cikkében mindössze 3 ilyen publikációt azonosít be, az ezekben elvégzett 

13 statisztikai teszt 38%-a támogatta az erőforrás- alapú elméletet. A dinamikus közelítés 

rokon vonásokat mutat a szervezési irányzattal, azzal a különbséggel, hogy az erőforrásokat 

és dinamikus képességeket tesztelik a kutatók, figyelmet fordítva a két magyarázó változó 

interakciójának. Zhu és Kraemer például az információs technológia infrastruktúráját teszteli 

a vállalatok e- kereskedelmi képességeivel. Ez utóbbi képességet a szerzők dinamikus 

kompetenciaként azonosították, mely hozzájárul a turbulens környezetben az értékteremtő 

stratégia megváltoztatásához, ilyen értelemben kulcsszerepet tud turbulens körülmények 

között játszani (Zhu- Kraemer [2002]). 

2.8. Az RBV szemlélet gyengeségei 

Már a korábbi kifejtés során érintettem néhány területet, mely tisztázatlan az RBV 

szemlélettel kapcsolatosan. A nézetrendszert számos kritika érte ezzel kapcsolatban, melyek 

közül Priem és Butler szerzőpáros munkája tekinthető a legteljesebbnek, habár a javaslataikon 

kívül egyéb kisebb horderejű kritikai vélemények is napvilágot láttak. Az említett szerzőpáros 

kritikai észrevételeit négy pontban foglalják össze: (1) A legmegalapozottabb érv szerint az 

erőforrás alapú elmélet tautologikus, (2) felveti azt a problémát, hogy több erőforrás is képes 

ugyanazt az értéket megteremteni és ezáltal nem lehet a versenyelőny forrása, (3) Barney 
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stratégiai erőforrás piaci koncepciója kiforratlan, (4) a modell deskriptív és nem alkalmas 

előrejelzésre (Priem- Butler [2001a]; Priem- Butler [2001b]). 

Barney saját véleménye alapján is az imént említett kritikák közül a tautologikus érvelés a 

leginkább megalapozott (Barney [2001]). A Priem- Butler szerzőpáros felhívja a figyelmet, 

hogy az RBV kiinduló feltételei között szerepel többek között az értékes kitétel. Valójában 

mikor lesz értékes egy erőforrás? A válasz kézenfekvő, akkor, ha más erőforrásokkal 

kombinálva képes gazdasági hozzáadott értéket előállítani. Ennek tükrében valóban tekinthető 

Barney hipotézise tautologikusnak és önigazolónak, mivel a koncepció azt állítja, hogy 

amennyiben többek között egy erőforrás értékes, akkor képes versenyelőnyt biztosítani a 

vállalkozásnak. Ebben az értelemben a modell valóban önigazoló. Barney azonban cikkében 

azzal érvel, hogy minden stratégiai menedzsment modell önigazoló jellegű, ha nem 

megfelelően operacionalizáljuk a változókat. Példaként Porter modelljét említi a szerző. 

Porter azt állítja, hogy a vonzó iparágakban magasabb teljesítményt érnek el a vállalatok. Ha a 

piaci attraktivitást pénzügyi jövedelmezőséggel operacionalizáljuk, akkor a porteri modell 

gyakorlatilag azt mondja ki, hogy a pénzügyileg jobban teljesítő iparágakban a vállalatok 

magasabb teljesítményt érnek el. Önmagában tehát nem a modell a helytelen, hanem a 

változók operacionalizálása okozza annak tautologikus jellegét (Barney [2001]). Kétségtelen, 

hogy Barney érvelése logikailag elfogadható, és a gyakorlati megoldás során akár korrekt 

módon is operacionalizálható az érékes erőforrás. Newbert cikkében kísérletet tesz erre, 

melyben a barneyi koncepciót felhasználva az erőforrás értékét azzal operacionalizálja, hogy 

az adott erőforrás mennyire teszi lehetővé a vállalat számára a költségcsökkentést, a 

lehetőségek kihasználását és a stratégiai fenyegetések elkerülését (Newbert [2007]). Habár ez 

logikai szempontból aligha támadható, meg kell azonban jegyezni, hogy meglehetősen 

kiüresedik ezzel az elméletet. Ugyanis ebben az esetben az elmélet mondanivalója arra 

redukálódik, hogy ha egy vállalat olyan erőforrással rendelkezik, mely képes valamilyen 

stratégiai előnyt adni, és ezt meg is ragadja a vállalat, akkor versenyelőnyre tehet szert. A jól 

kimunkált kiinduló feltételeken túl semmilyen plusz információt nem ad az elmélet. Ebben az 

esetben pedig milyen létjogosultsággal bír az RBV szemlélet? 

A Priem- Butler szerzőpáros további három érve az erőforrás alapú elméletekkel szemben 

kevésbé megalapozott, azonban érdemes azokat mégis részletesebben megvizsgálni. A 

szerzők azzal érvelnek, hogy rend szerint több erőforrás is képes ugyanazt a stratégiát 

megvalósítani, így az értékes, ritka, és nehezen másolható jellemző nem elegendő a 

versenyelőny kiépítéséhez. Barney a kritizált 1991-es cikkében megemlíti egy negyedik 
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jellemzőt is, mégpedig azt, hogy erőforrások ne legyenek helyettesíthetők egymással. Ha az 

előző kitételhez hozzátesszük, hogy stratégiai szempontból ne legyenek helyettesíthetőek, 

akkor Barney álláspontja fenntartás nélkül elfogadható, és a kritika alaptalannak tekinthető. 

Hasonlóan kritizálható az a megállapítás, hogy Barney 1991-es cikkében a stratégiai 

tényezőpiac kidolgozatlan. Csakugyan nem erre fókuszált az idézett cikk, azonban Barney 

1986-os cikkében részletesen kifejti a stratégiai tényezőpiac működési elvét (Barney [1986]). 

Kétségtelen tény azonban, hogy ennek az elméletnek is született kritikája, mely kétségbe 

vonja, hogy mennyire tekinthető hatékony piacnak a stratégiai tényező piac (Dierickx- Cool 

[1989]). Ez lehet egy komoly tudományos vita tárgya, azonban a témámhoz nem tartozik 

szorosan hozzá. 

Az RBV szemlélettel szemben megfogalmazott kritikák közül lényeges még kitérni a modell 

preskriptivitására vonatkozó pontra. Eszerint az RBV szemlélet nem képes előíró jellegű 

ajánlásokat megfogalmazni, csupán az események utólagos leírására és magyarázatára 

alkalmas. Példaként az útfüggőséget és az oksági rejtettséget hozzák fel (Priem- Butler 

[2001a], Barney [2001]). Kétségtelen, hogy e két fogalom a leírásra alkalmas csak, de nem 

hanyagolhatók el az RBV-ből következő vezetői szemlélet32, és az RBV nézetrendszer 

vállalati diverzifikációban betöltött szerepének következményei.33 További kritikai észrevétel, 

hogy az RBV nem ad semmilyen kritériumot, vagy nem fejlesztett ki semmilyen listát azon 

célból, hogy azonosítsa a potenciális hosszú távú versenyelőnyt adó erőforrásokat. 

Természetesen ez nem is lehet cél egy átfogó elmélettel szemben, melynek ereje éppen abban 

van, hogy kellően absztrakt és le nem szűkített. 

Az utolsó szerzők által megfogalmazott kritika, hogy a Barney által kidolgozott koncepció 

statikus (Bareny [2001]). Ez valóban számos szerző által megfogalmazott észrevétel, azonban 

az eredeti cikk óta napvilágot látott számos olyan RBV koncepció, mely orvosolja ezt a 

problémát. Ilyen megoldásnak tekinthető a képességek, a magkompetenciák és a dinamikus 

képességek koncepciója. 

További érvként hozható fel az elmélet ellen, hogy önmagában egyetlen erőforrás csak ritkán 

felelős a vállalat eredményességéért. Sokkal inkább arról van szó, hogy több erőforrás 

kombinációja –melyet nevezhetünk képességnek is- járul hozzá a vállalat 

versenyképességéhez (Newbert [2008]). Ez egyben azt is jelenti, hogy a nem önmagában egy- 

                                                 
32 Inside- out szemlélet. 
33 A következő fejezetben erre részletesen kitérek még. 
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egy erőforrást célszerű vizsgálni, hanem a képességekre célszerű fókuszálni. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy az RBV szemlélet alkalmatlan lenne a valóság leírására. 

2.9. Az erőforrás-alapú elmélet összegzése 

Az erőforrás-alapú vállalatelmélet szakít a korábbi iskolák szemléletével, melyben csupán a 

piaci folyamatokra összpontosítanak. Az RBV szemlélet az erőforrások szerepét 

hangsúlyozza az output piaci stratégiák vizsgálata helyett. Ez egyben azt is jelenti, hogy a 

versenyképesség végső forrása nem az output, hanem sokkal inkább az input piacokban rejlik 

ebben az értelmezésben. A felfogás mögött az a gazdasági logika áll, hogy az erőforrások 

szűkösen állnak rendelkezésre, és annak minősége is vállalatonként eltérő. Ebből fakadóan a 

versenyző vállalatoknak abból származik előnye, ha képes megfelelő erőforrásokat 

akkumulálni. Érdemes megjegyezni, hogy az RBV modellben keletkező járadék ricardoi 

járadéknak tekinthető, vagyis a rugalmatlan erőforrás kínálatból és azok minősége közötti 

eltérésből fakad. De milyenek is ezek az erőforrások? 

Az erőforrások akkor válhatnak stratégiailag fontossá, és akkor nyújtanak versenyelőnyt, ha 

megfelelnek a VRIN követelményrendszernek, mely az értékes, ritka, nehezen másolható és 

nehezen helyettesíthető kritériumokat jelöl. Az RBV az első olyan egységes elmélet, mely az 

inputoldal vizsgálatára vezeti vissza a vállalatok versenyképességét és eredményességét. Az 

elmélet kimondja, hogy ha egy erőforrás értékes, ritka és nem helyettesíthető, akkor legalább 

időlegesen versenyelőnyt képes nyújtani. Ha emellett az erőforrás egyáltalán nem, csak 

nehezen, vagy költségesen másolható, akkor az így kiharcolt versenyelőny tartós marad. 

Említésre méltó, hogy az RBV szemléletben elválik egymástól a versenyképesség és a 

vállalati teljesítmény, melynek oka abban keresendő, hogy a versenyelőnyből fakadó 

pénzjövedelem kisajátításánál az értékes erőforrás tulajdonosa alkuerejénél fogva jobb 

pozícióban van. A vállalati profit mindig maradék elvű, vagyis ha az erőforrások tulajdonosai 

kisajátítják a jövedelem egy részét, a vállalatnál és a tulajdonosoknál maradó rész 

szükségszerűen kisebb lesz. 

Az erőforrás- alapú vállalatelméletek – hasonlóan a többi vállalati modellhez – 

gyengeségekkel is rendelkeznek. Ezek közül a legkomolyabb véleményem szerint az 

önigazoló jelleg. Ezen belül is magát az elméleti konstrukciót teszi kérdésessé a VRIN 

koncepcióban az értékes kitétel használata. Hiszen egy erőforrás pontosan attól lesz egy 

vállalat számára értékes, hogy képes azt gazdasági előnyhöz juttatni. Ebből fakadóan a modell 

üressé válik, hiszen azt mondja ki, hogy ha egy erőforrás képes versenyelőnyt teremteni, 
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akkor egyéb feltételek érvényesülése esetén versenyelőnyt okozhat. Az értékes erőforrásokkal 

kapcsolatos kérdés felvet egy másik aggályt, mely a versenyképesség fogalmát érinti. Az 

RBV szemlélet megfogalmazásában akkor versenyképes egy vállalat, ha képes olyan 

stratégiát megvalósítani, melyet a versenytársak nem tesznek meg és a stratégia 

költségcsökkentést, lehetőségek kihasználását vagy a fenyegetések elhárítását segíti elő. Ez a 

versenyképesség fogalom azonban nem tisztázza azt, hogy milyen a versenyképes stratégia, 

csak homályos utalást tesz arra. A versenyképesség fogalmának ilyen zavaros volta ráirányítja 

a figyelmet arra, hogy a versenyképességet nem lehet az outputpiactól elszigetelten 

értelmezni, amelyet az RBV szemlélet egyes csoportjai egyáltalán nem, míg a modernebb 

megközelítései csak részlegesen vesznek figyelembe. Az output piaci stratégiákkal 

kapcsolatban az erőforrás heterogenitási megközelítés felhívja a figyelmet, hogy amennyiben 

mellőzzük a kutatás során az output piaci stratégiák vizsgálatát, akkor a stratégiák 

összemosása elfedi az erőforrások és a teljesítmény kapcsolatát. Barney maga is megjegyzi 

2001-ben született cikkében, hogy „a startégia implementációjának RBV modellbe emelése a 

leggyümölcsözőbb nyitott kérdés” (Barney [2001], 54. old). Dolgozatom egyúttal ennek a 

kutatási irányvonalnak az egyik megnyilvánulásának is tekinthető.  

Mindezen kritikák és az empirikus vizsgálatok eredménye alapján kijelenthető, hogy az RBV 

szemlélet csak egy részleges magyarázatot ad a valóságról, és emiatt a továbbiakban célszerű 

átgondolni az elmélet továbbfejlesztésének lehetőségeit, melyre az 5. fejezetben térek vissza. 
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3. A POZÍCIONÁLÓ ISKOLA  

A pozícionáló stratégiai iskola sokkal inkább ellenpólusának, mintsem az erőforrás- alapú 

elmélet gyökerének tekinthető. Valójában a Mintzberg által azonosított pozícionáló iskola 

tágabb kategória, mint amit Porter munkássága fémjelez. Henry Mintzberg Porterre úgy 

tekint, mint a pozícionáló iskola harmadik hullámára, habár ő is kiemeli, hogy Porter 

kétségtelenül a terültet legbefolyásosabb szereplője volt (Mintzberg és mts. [1998]). 

Mintzberg a következőképp foglalja össze a pozícionáló iskola lényegét: 

1. A stratégiák piaci pozíciónak tekintendők, melyek gazdasági fogalmakkal 

azonosíthatók, és leírhatók. 

2. A stratégiaalkotás ennélfogva az elemzéssel kezdődik, és lényege ezeknek a stratégiai 

pozícióknak az azonosítása, és ezek közül a legvonzóbb terület kiválasztása. 

3. Az elemzők kulcsszerepet kapnak a stratégiaalkotásban, és az ehhez szükséges 

technikai, módszertani apparátus is döntő jelentőségű. 

4. A piaci struktúrák ezáltal meghatározzák a vállalati stratégiákat, mely pedig kiváltja a 

szervezet alkalmazkodását (Mintzberg [1998]). 

A pozícionáló iskola legismertebb és legtöbbet alkalmazott modelljei a porteri öt erő modell, 

az értéklánc és a generikus stratégiák elmélete. Habár a pozícionáló iskola nem azonos a 

porteri koncepcióval, a disszertációmban a könnyebb fogalomhasználat érdekében ezeket a 

fogalmakat szinonimaként használom. 

Érdemes megemlíteni, hogy a Porteri gondolati rendszer az 1970-es évek végén jelent meg, 

melynek első megnyilvánulása Caves és Porter közös cikke volt, melyben a szerzők 

kifejtették, hogy az SCP paradigma számtalan empirikus bizonyítéka ellenére finomításra 

szorul. A szerzőpáros a cikkben lefektette a porteri paradigma alapjait, felvázolva a belépési 

korlátok kibővített értelmezését és a mobilitási korlátok koncepcióját (Caves- Porter [1977]). 

A fejezet további felépítése hasonlít arra, ahogy az RBV paradigmát bemutattam. Először 

kitérek a pozícionáló iskola eredetére, majd bemutatom a Porter által használt definíciókat, 

melyet maga a koncepció és annak tézisei követnek. Mivel a porteri téziseket nagyszámú 

empirikus vizsgálat tesztelte, ezért röviden összefoglalom ennek eredményeit is, míg végül a 

fejezetet az elmélettel szemben megfogalmazott kritikák összefoglalásával zárom le. 
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3.1. A pozícionáló iskola gyökerei 

Az 1. fejezetben röviden érintettem a pozícionáló iskola kialakulásának lényegét. Kiemeltem, 

hogy nem meglepő az iskola hasonlósága az ipari szervezetek gazdaságtanával, hiszen a 

porteri paradigma az IOE szemléletből fejlődött ki. Ahhoz, hogy mélységében meg lehessen 

érteni a porteri keretet, először röviden át kell tekinteni az ipari szerkezetek gazdaságtanának 

legfontosabb tételeit. Az ipari szervezetek gazdaságtana a stratégiai diszciplína fő 

megközelítési módja volt az 1950-es és az 1970-es évek között, melyet az 1980-as évek elején 

a porteri koncepció váltott fel. 

Az ipari szerkezetek gazdaságtanának fő gondolati keretét a korábban röviden érintett 

Structure- Conduct- Performance (SCP) paradigma adja. A koncepció lényege három fő 

pontban foglalható össze: 

1. A vállalati jövedelmezőséget alapvetően az iparág struktúrája adja meg, ezen belül is 

kiemelt szerepe van a koncentrációnak. Azokban az iparágakban tudnak a vállalatok 

jobb teljesítményt elérni, ahol a koncentráció magasabb. 

2. A vállalati teljesítmény második komponense a magatartás, mely magában foglalja a 

cég szélesen értelmezett árazási, marketing, technológiai és egyéb lépéseit. 

3. A vállalati teljesítményt ezek alapján leginkább az iparági struktúra határozza meg. A 

leggyakrabban a teljesítményt valamely jövedelmezőségi mutatóval mérik és az így 

összegyűjtött megtérülési mutató, valamint a piaci koncentráltság kapcsolatát 

vizsgálják (Mason [1939]; Kapás [2003]; Ormanidhi- Stringa [2008]). 

Az SCP paradigma az iparági szerkezetet tekintette a legfontosabb vállalati teljesítményt 

magyarázó faktornak, ezáltal a legfontosabb fogalom az iparági belépési korlát volt. A Mason 

és Bain által felvázolt koncepciót gyakran kritizálták amiatt, hogy a belépési korlátokat 

exogén tényezőnek tekintette, holott a valóságban a vállalatok képesek maguk is befolyásolni 

a belépési korlátokat (Caves- Porter [1977]; Ormanidhi- Stringa [2008]).  

Porter eredeti gondolata éppen az volt, hogy észlelte azt, hogy a belépési korlátok nem csupán 

exogének, hanem a vállalatok által generáltak is lehetnek. Ebből a gondolatmenetből 

egyenesen következik az is, hogy a vállalatok kiépíthetnek maguknak olyan pozíciókat egy- 

egy iparágon belül is, ahol egyrészt exogén korlátok védik azokat az iparág többi 

szereplőjétől, másrészt saját maguk is fokozhatják ezeket a korlátokat, megvédve 

pozíciójukat. A védett pozíció egyben azt is jelenti, hogy azon a stratégiai szegmensen belül a 
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vállalat nagyobb piaci erővel bír, mely az SCP paradigma szellemében magasabb 

jövedelmezőséget generál. 

Mint az eddigi érvelésből látható, ahogy az RBV szemlélet nagyon erőteljes hasonlóságot 

mutat Penrose munkásságával és a megkülönböztető stratégiák koncepciójával, úgy Porter 

logikája erőteljesen épül az ipari szervezetek gazdaságtanára és az SCP paradigmára. Az 

eredetből fakadóan a két iskola két világnak is tekinthető, mely nemcsak két feltételrendszert, 

hanem két igencsak eltérő szemléletet is magában foglal. 

3.2. Definíciók 

A pozícionáló iskola definíciórendszere sokkal kevésbé problematikus, mint az RBV 

szemlélet esetében. Egyrészt a pozícionáló iskola sokkal erőteljesebben kötődik a klasszikus 

közgazdasági és piaci szemlélethez, mint az erőforrás-alapú elmélet. Ennek követeztében a 

fogalmi lehatárolások a közgazdaságtan által jól definiált fogalmakkal operálnak. Másrészt a 

porteri iskola kialakításában nem vett részt annyi szerző, mint az RBV szemlélet esetében, így 

a fogalmi meghatározások sokkal egységesebbek maradtak. 

A pozícionáló iskola szemlélete és emiatt a stratégiáról vallott nézetei is eltérnek az erőforrás-

alapú elmélettől. Porter a stratégiát „egyedi és értékes pozíciónak tekinti, mely számos 

tevékenységet magában foglal” (Porter [1996]). Habár Porter meghatározása a definícióval 

szemben támasztott követelménynek nem felel meg, mivel tautologikus, homályos, és emiatt 

nehezen használható, mégis körvonalazza azt, hogy a porteri értelemben a stratégia piaci 

pozíciónak tekinthető. 

Ahogy az erőforrás- alapú vállalatelmélet kulcsfogalma az erőforrás, és elemzési egysége a 

vállalat, addig Porternél ezt a szerepet az iparág tölti be. A porteri koncepció leggyengébb 

elemét véleményem szerint egyben ez a fogalom jelenti. Az iparágat a szakirodalom 

leggyakrabban öt jellemző alapján határolja el: azok a vállalatok (üzleti egységek) tartoznak 

egy iparágba, melyekben a vállalatoknak jól megragadható közös jellemzőik vannak, a 

gyártott termékek/ nyújtott szolgáltatások egymás közvetlen helyettesítői, a fogyasztói 

célcsoportok fedik egymást, a termékek/ szolgáltatások azonos igényt elégítenek ki, és a 

termékek életciklusa közel azonos (Antal-Markos- Balaton- Drótos- Tari [2000]). Porter meg 

is jegyzi az iparág definíciójával kapcsolatban, hogy az iparágak lehatárolása mindig felveti a 

mérték kérdését, mégpedig a tekintetben, hogy mennyire tekinthető egyik termék/ szolgáltatás 

a másik helyettesítőjének (Porter [1998b]). 
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Célszerű megemlíteni, hogy a porteri koncepcióban nem különül el egymástól a vállalati 

jövedelmezőség, vagyis a teljesítmény és a versenyelőny fogalma. Porter szinonimaként 

használja a két definíciót. Az RBV szemlélet szükségessé tette a versenyképesség elhatárolást 

a vállalati teljesítménytől, azonban erre a porteri szemléletben nincs szükség.34 (Porter 

[1998a]; Porter [1998b]; Newbert [2008]) 

A fent említett definíciókon kívül Porter munkáiban két másik kulcsfogalom is megjelenik: ez 

a belépési korlát, és a hozzá nagyon hasonló mobilitási korlát. E két koncepció szolgál a 

porteri tézisek táptalajául. A belépési korlát fogalma azonos a SCP paradigma 

meghatározásával, vagyis belépési korlátot képez minden olyan piaci tényező, mely 

elriaszthat, vagy távol tarthat egy potenciális versenytársat az iparágban a piacra lépéstől 

(Porter [2006]). Amíg a belépési korlátok az iparágban versenyző vállalatokat védik a belépni 

szándékozóktól, addig a mobilitási korlátok a belépési korlátok „szerényebb változatának” 

tekinthetők (Mintzberg [1998]). A mobilitási korlát az iparágon belül meglevő egymáshoz 

hasonló stratégiát játszó vállalatokat védi a többi iparágon belüli stratégiai csoporttagtól 

(Porter [2006]). A mobilitási korlátank kettős szerepe van a porteri gondolatmenetben: 

egyrészt a piaci verseny korlátozását hivatott ellátni, vagyis felelős azért, hogy a vállalat 

oligopol piaci pozícióra tegyen szert, ezáltal megteremtve a monopol típusú járadék 

képződését. A mobilitási korlát másrészt alkalmas arra, hogy védje a vállalat stratégiáját az 

iparág többi szereplőjétől, mivel annak legyőzése költséghátrányt ró a versenytársakra.  

3.3. A pozícionáló iskola modellje 

Porter koncepciója három elemre épített: (1) egyrészt felhívta a figyelmet az iparági szintű 

elemzés fontosságára, elismerve, hogy az iparágban uralkodó verseny erőssége befolyásolja a 

vállalatok jövedelmezőségét, (2) felhasználta a mobilitási korlátok fogalmát, ráirányítva a 

figyelmet az iparágon belüli eltérésekre az egyes stratégiai csoportok esetében. (3) Porter 

bemutatott olyan generikus versenystratégiákat, melyek iparágtól függetlenül magas 

jövedelmezőséget biztosítanak (Porter [1998a]; Porter [1998b]). A koncepció rendkívül 

népszerűvé vált az 1980-as években, azonban napjainkra erőteljesen háttérbe szorul, nem kis 

mértékben a korábban bemutatott konkurens RBV elmélet megjelenése miatt. Habár a 

tudományos citációk számában jelentős visszaesés volt az elmúlt másfél évtizedben, és 

erőteljesen vesztett az elmélet a népszerűségéből, mégis a porteri gondolatvilág meghatározó 

mértékben befolyásolja napjaink tanácsadó iparágát (Mintzberg [1998]). A pozícionáló iskola 

                                                 
34 A szintetizáló modell bemutatásánál részletesen kitérek ennek indokaira. 
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népszerűsége a gyakorlatban öt jellemzőjének köszönhető: (1) a koncepció három építőköve – 

a strukturális elemzés, a stratégiai csoportok koncepciója és a generikus stratégiák- nagyon jól 

strukturált elméletek, (2) melyek jó alapul szolgálnak az empirikus elemzésnek. Ezeken kívül 

az elmélet minden eleme (3) kellően egyszerű, (4) logikailag tisztázott, melynek 

következtében a gyakorlati életben is számtalanszor hivatkoznak rá, illetve használják 

elemzési keretként (Ormanidhi- Stringa [2008]). Ormanidhi és Stringa egy ötödik 

jellemvonást is megemlít, mégpedig azt, hogy más elméletek komplementereként is 

értelmezhető. 

3.3.1. Az iparági elemzés 

A porteri keretrendszer legelterjedtebb elemzési módszere a strukturális elemzés, vagyis 

Porter öt erő modellje. A módszer lényege, hogy szisztematikusan kell adatokat gyűjteni a 

vizsgálandó iparágról, melyhez kiindulási alapot jelent a modell. A koncepció lényege, hogy 

nem csupán a (1) piacon levő vállalatok befolyásolják egy- egy iparágban a verseny erősségét, 

hanem a (2) potenciális versenytársak, a (3) beszállítók és a (4) vásárlók alkuereje, valamit a 

(5) potenciális helyettesítő termékek. A versenytényezők minél erősebbek, annál nagyobb az 

iparágban a verseny élessége, és ezzel párhuzamosan annál kisebb az elérhető 

jövedelmezőségi szint. 

A strukturális elemzésből nyert iparági versenyerősség azonban csak részben határozza meg a 

vállalatok versenyképességét. Porter eredeti gondolata az volt, hogy rámutatott arra, hogy 

egy- egy iparágon belül is jelentős eltérés van az egyes vállalatok eredményessége között, 

azonban ennek okát nem a vállalat specifikus tényezőkben találta meg, hanem az ún. stratégiai 

csoportokban. 
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7. ábra: Porter öt erő modellje 

 

Forrás: Porter [2006] alapján a szerző saját szerkesztése 

3.3.2. A stratégiai csoportok koncepciója35 

Porter érvelése szerint megfigyelhető az iparágakon belül, hogy egyes vállalatok egymáshoz 

nagyon hasonló versenystratégiát valósítanak meg, míg más csoportoktól lényesen eltér ez a 

stratégia. Felmerül a kérdés, hogy egy vállalat közvetlenül az ő stratégiai csoportjában levő 

vállalatokkal, vagy az iparág egészével versenyez. Porter válasza erre az, hogy elsősorban 

saját stratégiai csoportján belül versenyez. Ebből pedig egyenesen az következik, hogy 

azokon a csoportokon belül lesznek a vállalatok profitábilisek, melyek a többi csoporttól 

jelentősen elkülönülnek és az adott csoportban kevés vállalat foglal helyet. Ebben az 

                                                 
35 Porter szerint a „stratégiai csoport az iparág vállalatainak olyan csoportja, amely hasonló vagy azonos 
stratégiát követ stratégiai dimenziókkal mérve” (Porter [2006]). 
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értelemben nemcsak az endogén és exogén iparági szerkezet, hanem a stratégiai csoporthoz 

való tartozás is determinálja a vállalat jövedelmezőségét. 

8. ábra: Stratégiai csoportok dimenziói 
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Forrás: Porter [2006] 

A belépési korlátokhoz hasonlóan, mely az iparágat védi, a stratégiai csoportokba való 

belépés is korlátokkal védet. A stratégiai csoportot védő gátat Porter mobilitási korlátnak 

hívja. A mobilitási korlát nemcsak az iparágon kívüli vállalatoktól védi a stratégiai csoport 

tagjait, hanem az iparágon belül más stratégiai csoportoktól is. Ennek köszönhetően a 

mobilitási korlátok alkalmasak arra, hogy az egyes stratégiai csoportok védelmét ellássák 

(Caves- Porter [1977]; Porter [2006]). Mindezekből következik, hogy az iparági elemzés 

alkalmazható az egyes stratégiai csoportokra is, így meghatározva a verseny erősségét és az 

elérhető jövedelmezőséget. 

A gondolatmenetből egyenesen az következik, hogy a vállalat jövedelmezősége függ az 

iparági verseny erősségétől, a stratégiai csoport jellemzőitől és végül a vállalat stratégiai 

csoporton belül elfoglalt helyétől. A stratégiai csoport helyzetét meghatározza a mobilitási 

korlát magassága, vagyis az, hogy mekkora költséget ró az iparágban működő másik vállalat 

számára a kérdéses stratégiai csoportba való betörés. A csoport helyzetét determinálja továbbá 

a stratégiai csoport alkupozíciója a vevőkkel, a beszállítókkal és a stratégiai csoport 

helyettesítő termékekkel szemben való sebezhetősége. 
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A vállalat helyzetét meghatározza a stratégiai csoporton belül a versengés mértéke, a vállalat 

mérete, a csoportba belépés költsége, és a vállalat képessége, hogy végrehajtsa a stratégiát 

(Porter [2006]). 

Ha a profit, illetve pontosabban fogalmazva a járadékképződés logikáját vizsgáljuk a porteri 

modellben, akkor tapasztalhatjuk, hogy monopólium típusú járadékképződés jellemző erre a 

szemléletre. A monopólium- típusú járadék akkor keletkezik, ha a vállalat képes a piacon 

monopolerőt felmutatni, vagyis az output piac versenyerősségének szándékos korlátozása 

során keletkezik (Petraf [1993]). A monopólium típusú járadék végső soron iparági 

tekintetben a belépési korlátoknak, míg iparágon belül a mobilitási korlátoknak köszönhető. A 

piaci szereplők a mobilitási korlátok emelésével képesek a verseny korlátozására. Számos 

módszer létezik, amellyel képesek ilyen lépést megtenni a vállalatok (Porter [1998a]; Porter 

[1998b]). Érdemes megemlíteni Petraf kategorizálását, mely szerint monopólium- típusú 

járadék képződhet amúgy homogén, illetve heterogén vállalatok között is. Az előbbire jó 

példa a Cournot- duopólium piacszerkezete, ahol a vállalatok azonosak, mégis képesek hosszú 

távon profitra szert tenni, azonban ennek feltétele, hogy a duopol szerkezet fennmaradjon, 

azaz létezni kell olyan mértékű belépési korlátoknak, melyek nem teszik lehetővé külső 

szereplők belépését. Heterogén vállalatok esetén pedig a mobilitási korlátok tovább szűkítik a 

verseny erősségét, így a magas mobilitási korlátokkal körülbástyázott cégek erőteljesebben 

tudják a versenyt saját pozíciójukban korlátozni, mely növekvő járadékot biztosít számukra 

(Petraf [1993]). 

3.3.3. Generikus stratégiák 

Porter munkásságából kétségkívül a legismertebb és a leginkább kritizált elem a generikus 

stratégiák tipologizálása. Véleményem szerint az általános versenystratégiák ismertsége 

felülmúlja a mobilitási korlátok népszerűségét, azonban jelentősége elmarad attól. Porter 

megfogalmazása szerint a generikus stratégiák a mobilitási korlátokkal felvázolt koncepciót 

szűkítik le olyan speciális stratégiákra, melyek iparágtól függetlenül megfigyelhetők és 

konzisztensen alkalmazhatók. 

A generikus stratégiák elmélete az elmúlt 30 év alatt alig változott. Ahogy Hunt (2000) 

megjegyzi, történt néhány kísérlet az elméleti rendszer módosítására Mintzberg (1988) és 

Miller (1986) részéről, azonban a generikus stratégiák javarészt megmaradtak az eredeti 

Porter által megfogalmazott formában (Miller [1986]; Mintzberg [1988]; Hunt [2000]). A 
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generikus stratégiák bemutatásánál ezért a Porteri koncepciót mutatom be elsőként a szerző 

eredeti munkáinak felhasználásával, majd ezután az elmélet kibővítésére is sort kerítek. 

Porter generikus stratégiái két dimenzióra épülnek: az iparági termékpaletta szélességére 

(fókuszáló vagy széles), és a versenyelőny forrására (költségvezető vagy differenciáló). A jól 

ismert modell alapján Porter három általános versenystratégiát vázol fel: (1) átfogó 

költségvezető, (2) differenciáló, (3) fókuszáló. A modellek mindegyike önmagában belsőleg 

ellentmondásmentes, és alkalmas arra, hogy a vállalat megvalósítva azt ipari átlag feletti 

jövedelmezőségre tegyen szert. Porter megjegyzi, hogy azok a vállalatok, melyek nem 

képesek a három alapstratégia tekintetében egyetlen irányt választani, azok a „középen 

megrekedés” állapotába kerülnek. 

9. ábra: Porter generikus stratégiái 

 

Forrás: Porter [1998a]; Porter [1998b] és Ormanidhi- Stringa [2008] alapján a szerző saját 
szerkesztése. 

A 9. ábrán az első lehetséges stratégia a megkülönböztető pozíció (1). A stratégia lényege, 

hogy a kérdéses vállalat az iparág egészében versenyez, anélkül, hogy egy- egy terültre 

fókuszálná működését. A stratégia szerint a vállalatok versenyelőnye abból származik, hogy 

termékeiket, vagy szolgáltatásukat sajátosnak ismerik el a piacon. Ez a sajátosság fakadhat a 
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márka elismertségéből, technológia specialitásából, a termékjellemzőkből, vagy éppen a 

kiszolgálás sajátosságaiból (Porter [2006]). A hangsúly ennél a modellnél azon van, hogy ezt 

a specialitást a piac elismerje, vagyis a vállalat magasabb költségei következtében a fogyasztó 

hajlandó legyen a termékért többet fizetni, mint a versenytárs termékéért. Porter 

értelmezésében a versenystratégia a védett pozíciók megtalálását jelenti, így a hatékony 

stratégiának egyben jól védettnek is kell lennie. A differenciálás véd a versenytársaktól és az 

új belépőktől, mivel a fogyasztóban kialakuló hűség, és az annak legyőzéséhez szükséges 

erőfeszítés mobilitási korlátot emel a cég köré. A magasabb árrés véd a beszállítók 

alkupozíciójával szemben, míg a vásárlók árérzékenysége csökken a termék speciális volta 

miatt. A megkülönböztetett termék pedig az utolsó versenytényezővel szemben is védett, 

hiszen a helyettesítő termékek kevésbé jelentenek alternatívát a vásárlóknak. 

Szintén a differenciáló stratégiához hasonlóan koherens rendszert alkot a költségvezető (2) 

stratégia. A verseny spektruma itt is az egész iparágra kiterjed, azonban itt a versenyelőnyt 

nem a termék egyedisége, hanem a versenytársaknál alacsonyabb költség biztosítja. Az 

alacsony költség számtalan forrásból fakadhat, melyek között a méretgazdaságosság, a 

tapasztalati görbe, a szigorú költségellenőrzés, a marginális fogyasztók kerülésének 

technikája, a kutatás- fejlesztési és marketingkiadások csökkentése tartozik a legfontosabb 

elemek közé. Rendszerint a költségvezető stratégia együtt jár a nagy volumenben való 

termeléssel és a szigorú kapacitáskihasználásra törekvéssel, mely különösen a nagy fix 

költséggel dolgozó iparágakban okozhat jelentős átlagköltség csökkentést. A költségvezető 

stratégia szintén védelmet nyújt minden versenytényezővel szemben, csak más okból, mint a 

differenciáló stratégia. A költségvezető szerep védi a vállalatot a belépőktől és a már piacon 

lévő versenytársaktól is, hiszen ha az árak a második versenytárs fedezeti pontjáig 

csökkennek, akkor is biztosít a vállalat számára jövedelmezőséget. Emellett a mobilitási 

korlátok védenek a belépni szándékozók ellen. A vevőkkel szemben a védelmet az alacsony 

költség jelenti, hiszen még mindig ez a legjobb alternatíva a fogyasztó számára. A 

beszállítóktól, pedig a nagy tételű vásárlások védenek. A helyettesítő termékek szemszögéből 

is jobban védett a költségvezető pozíció, hiszen jobb alternatívát jelent, mint a versenytárs 

drágább terméke. 

A harmadik stratégiatípus a fókuszáló stratégia (3). A fókuszáló stratégia közös jellemzője, 

hogy a vállalat egy szegmensre koncentrál, de az erőforrások koncentrálása miatt erre az 

egyetlen szegmensre kitüntetett figyelmet tud fordítani. Ennek következtében a vállalat a 

fókuszáló stratégiáját kombinálhatja egy differenciáló, vagy költségvezető, vagy egyszerre 
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akár mindkét szereppel. A fókuszáló stratégia azáltal véd a piaci versenyerők ellen, mivel a 

vállalat képes kiválasztani egy olyan szegmenst, melyet erőteljes mobilitási korlátok vesznek 

körül. 

A 9. ábrában megjelenik a „középen megrekedés” szituációja. Ez nem önálló stratégiát jelent, 

hanem azt, hogy a vállalat nem képes a három stratégia egyikét sem prioritássá tenni vagy 

azért, mert nem meri sem a költségvezetés, sem a differenciálás stratégiáját kizárólagossá 

tenni, vagy azért mert tudatosan egyiket sem választja. A középen megrekedés állapota 

szükségszerűen maga után vonja azt, hogy a vállalat nem képes versenyelőnyre szert tenni a 

stratégiák ellentmondásossága miatt, és ez egyenesen az alacsony jövedelmezőség fele 

mozdítja el a céget (Porter [1998a]; Porter [1998b]; Miller- Friesen [1986a]; Miller-Friesen 

[1986b]). 

A generikus stratégiák és a mobilitási korlátok jellegükből fakadóan képesek arra, hogy 

versenyelőnyt biztosítsanak a vállalat számára, de ezek a versenyelőnyök nem örökérvényűek. 

A 11. táblázatban összefoglaltam az egyes generikus stratégiák veszélyeit, melyek egyúttal a 

versenytársak potenciális támadásának eszközei is lehetnek.  

11. Táblázat: A generikus stratégiák kockázatai 

Költségvezető stratégia 
veszélyei 

A differenciáló stratégiai 
veszélyei 

Fókuszáló stratégia 
veszélyei 

A költségvezetés nem 
fenntartható 

• Versenytárs sikeres 
másolása 

• Technológiai változás 
• Más tényező erodálja 

a stratégiát 

A differenciálás nem 
fenntartható 

• Versenytárs utánzása 
• A differenciálás 

eredménye elveszti 
fontosságát a vásárlók 
szemében 

Fókuszáló stratégiát 
utánozzák 
A célszegmens elveszti 
vonzó tulajdonságait 

• Struktúra erodálódik 
• Kereslet eltűnik 

Differenciálás elveszik Költségszempont elveszik Versenytárs elárasztja a 
piacot termékével: 

• A szegmens 
különbségei 
szűkülnek 

• A széles 
termékválaszték 
előnyei növekszenek 

A fókuszáló költségvezető 
vállalatok alacsonyabb 
költségszintet érnek el 

A fókuszáló differenciáló 
stratégiát folytató vállalatok 
jelentősebb 
megkülönböztetést érnek el 

Új fókuszáló alszegmensek 
jönnek létre 

Forrás: Porter [1998b] alapján a szerző saját szerkesztése 
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A porteri koncepciót a későbbi empirikus vizsgálatok során tovább finomították és árnyalták. 

Ennek eredményeként négy megközelítés alakult ki a generikus stratégiákkal kapcsolatban 

(Hunt [2000]). A legszigorúbb formája a taxonomikus megközelítés, melyben a valóságban 

megjelenő stratégiákat néhány „szabály” segítségével viszonylag kisszámú csoportba sorolja 

be. A taxonomikus megközelítés hasonlít a biológiai tudományok besorolásához. Emiatt az 

allokációs szabályok is hierarchikus rendet követnek, melynek következtében a csoportosítás 

homogén és egymást kölcsönösen kizáró csoportokat hoznak létre (Doty- Glick [1994]). 

10. ábra: A taxonomikus megközelítés a generikus stratégiákban 

 

Forrás: Hunt [2000] 

Az empirista irányzat enyhít a taxonomikus megközelítés szigorán, mely szerint szintén be 

lehet sorolni a valóságban tapasztalható stratégiákat csoportokba, de ez sokkal inkább épít 

arra, hogy a valóságban a stratégiák elkülönülése nem olyan ideáltipikus, mint ahogy az előző 

irányzat feltételezte. Hunt négy különbséget említ meg a taxonomikus és az empirista 

megközelítés között: 

1. Nem az összes stratégia, hanem csak a nagy része sorolható be (Miller [1986b]), 

ezáltal a megközelítés elismeri, hogy nyitott a tér az egyedi vállalati stratégiáknak, a 

megfigyelt általános stratégiák mellett (Hunt [2000]). Valójában ez annak az 

elismerését jelenti, hogy a három általános versenystratégiától függetlenül lehet olyan 

mobilitási korláttal védett pozíciót találni, mely szintén biztosíthat versenyelőnyt. 

2. A vállalatok stratégiai csoporthoz való tartozása nem determinisztikus, hanem 

viszonylagos (Hunt [2000]). 
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3. Az empirista közelítés nem állítja, hogy a legfontosabb jellemző a stratégia 

differenciáló vagy költségvezető jellege. 

4. Az irányzat elismeri, hogy vannak vegyes stratégiák, melyek az adattömegből 

kirajzolódhatnak. 

A nominalista irányzat az előzőekkel szemben elismeri, hogy a valós és Porter által felvázolt 

ideális esetek között lehet eltérés, ebből fakadóan a csoportosítás sem homogén, sem pedig 

kölcsönösen kizáró nem lehet (Hunt [2000]). Ennek tükrében a nominalista szemlélet csak 

néhány ideáltípust próbál meg leírni. Tudomásul veszi a szemlélet, hogy mint minden 

tipológia, ez is leegyszerűsítő, és megpróbálja a stratégiát meghatározó jellemzők közül a 

legfontosabbakat kiragadni és ezzel leírni az ideális stratégia típusokat. Elismeri továbbá, 

hogy ezek mellett a stratégiák mellett nagy számban léteznek más jövedelmező stratégiák is, 

viszont tagadja a költségvezető és differenciáló stratégia vegyíthetőségét (Porter [1998a]; 

Hunt [2000]). 

A negyedik megközelítés a stratégiai dimenziókra építő irányzat, mely a piaci terjedelmet, a 

költség és differenciáló jelleget egy- egy egymástól kölcsönösen független faktornak tekinti, 

melyek szintézise építi fel a stratégia konfigurációját. Ez a megközelítés nem képez 

csoportokat, hanem minden stratégiát önállóan ír le az előbbi három jellemzővel (Miller- Dess 

[1993]; Hunt [2000]). 

A porteri generikus stratégiák imént bemutatott kategorizálását és a legfontosabb jellemzőket 

a 12. táblázat foglalja össze. 
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12. Táblázat: a generikus stratégiák értelmezése 

Jellemző Taxonomikus Empirista Nominalista Stratégiai 
dimenziók 
megközelítése 

Hierarchikus-e a 
jellemzők 
sorrendje? 

Igen Nem Igen Nem 

A csoporttagok 
homogenitása 

Teljesen 
homogén 

Többnyire 
hasonlóak 

Változó Nincs 
csoportosítás 

Kizáró-e a 
csoportosítás? 

Igen Többnyire Többnyire Nem 

Vegyes 
stratégiák 
léteznek- e? 

Nagyon ritkán Igen Nagyon ritkán Igen 

Mindent lefed a 
kategorizálás? 

Igen Nagyrészt  Nem Nagyrészt 

Forrás: Hunt [2003] 

Mint az összefoglaló táblázatból látható a Porteri megközelítés a nominalista szemlélet jegyeit 

viseli magán. Porter rámutat, hogy az általa felvázolt három generikus stratégia csak 

lehetséges stratégiai konfigurációkat jelentenek, amelyek mellett léteznek más jövedelmező 

versenystratégiák is. A mobilitási korlátok koncepciója tekinthető ezen stratégiák 

kiterjesztésének is. 

3.4. Outside- in szemlélet 

A pozícionáló iskola az RBV szemlélettől markánsan eltérő szemszögből tekint a versenyre és 

a stratégiára. Amíg az erőforrás alapú koncepció a vállalat belső erőforrásaira építve szemléli 

a versenyt, addig a porteri pozícionáló iskola a piacok irányából értelmezi a versenystratégiát. 

Éppen ezt szemlélteti az outside-in elnevezés, melyet a szakirodalom a pozícionáló iskola 

gazdaságszemléletére használ. Az outside-in szemlélet pontos tükörképe a RBV 

szemléletének. 

Míg az inside-out szemlélet alfája és ómegája az erőforrás, addig az outside-in a piacra 

fókuszál, és ott próbálja megtalálni azt a stratégiai pozíciót, mely ígéretes, és jól védhető. 

Vagyis az outside-in gondolkodásmód mindig a piaci elemzéssel indul. Ez persze azt vonja 

maga után, hogy a stratégia sokkal kevésbé lesz kreatív és jövőbe tekintő, de annál jobban 

illeszkedik az aktuális piaci igényekhez. Egy outside-in szemléletű menedzser mindig a 

piacból indul ki, és az erőforrás csak a második helyen áll. Azt lehet mondani, hogy a 

pozícionáló szemléletű menedzser a piacot tekinti korlátosabbnak, tehát a piaci lehetőségek 

megragadására törekszik, majd ehhez hozzárendeli a megfelelő erőforrást. Természetesen ez 
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azt a nem elhanyagolható feltételezést rejti magában, hogy az erőforrás megszerezhető, vagy 

megteremthető viszonylag könnyen. Ez az elv az erőforrások egyedi, vagy korlátos voltát 

elveti, így az erőforrás egy szükséges, de semmi esetre sem korlátos jószág (De Wit- Meyer 

[2005]). A pozícionáló szemlélet stratégiaalkotása lényegesen eltér az inside-out stratégia 

készítésétől. Outside-in szemléletben a stratégia piaci elemzéssel kezdődik, majd a védhető 

stratégiai pozíció beazonosítása következik, miközben erősen elválik ettől a gondolati 

folyamattól a stratégiai megvalósítása (Mintzberg [1998]). 

Míg az RBV szemléletben az erőforrások a dominánsak, addig a piacra figyelő outside-in 

szemlélet a lehetőségek megragadására figyel. Hasonlóan az erőforrás-alapú elmélethez, itt a 

vállalatnak számon kell tartania és tisztában kell lennie azzal, hogy melyek erősségei, de nem 

ez a gondolkodásmód kulcsa, hanem a piaci lehetőségek, mivel azok állnak szűkösen 

rendelkezésre, és abban lehet a versenytársakon „túllicitálni”. Az erőforrások bárki által 

megszerezhetőek ebben a modellben, tehát nem lehetnek a versenyelőny forrásai, különösen 

nem hosszútávon. 

Illeszkedés tekintetében az inside- out szemlélet úgy tekint a környezet és a vállalat 

viszonyára, hogy a vállalat adottságainak megfelelő piaci szegmenst kell megtalálni. Ezzel 

szemben egy outside- in menedzser a vállalatot illeszti a piaci igényekhez. A stratégiai 

fókuszálás tekintetében tehát a vállalatot a megfelelő pozícióba kell kormányozni. 

Az outside- in szemlélet utolsó megkülönböztető jegye, hogy a vállalati stratégia védelmét a 

mobilitási korlátok és a belépési korlátok látják el. Minél magasabb mobilitási korlát vesz 

körül egy céget, annál valószínűtlenebb, hogy egy versenytárs beférkőzik a vállalat stratégiai 

csoportjába, és rontja annak jövedelmezőségét. 

Az inside-out és az outside-in szemlélet menedzseri megközelítését együttesen mutatom be a 

13. táblázatban. 
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13. Táblázat: Az inside-out és az outside-in szemlélet összehasonlítása 

Szempont Inside- out Outside- in 
Kiinduló pont Erőforrás bázis Piaci kereslet és iparági 

struktúra 
Hangsúly Erőforrás a piac felett Piac az erőforrás felett 
Orientáció Erőforrás vezette Lehetőség vezette 
Stratégiai lépés Erőforrás építése Külső pozícionálás 
Taktikai lépés Külső pozíciók 

megszerzése 
A megfelelő erőforrás 
megszerzése 

Illeszkedés A környezet adaptálódik Vállalat alkalmazkodik a 
környezethez 

Stratégiai fókusz Megkülönböztető képesség 
megszerzése 

Előnyös pozíció megszerzése 

Kompetitív fegyver Kiemelkedő erőforrások 
Utánzási akadályok 
(imitation barriers) 

Alkuerő 
Mobilitási korlátok 

Forrás: De Wit- Meyer [2005] és Papp [2008]   

3.5. Kutatási eredmények 

A pozícionáló iskola szerteágazó kutatási területét Mintzberg és szerzőtársai négy kategóriába 

sorolják: (1) egytényezős statikus kutatások, melyek egy- egy stratégiákra koncentrálnak és a 

sikeresség feltételrendszerét vizsgálják. (2) A Klaszteres statikus kutatások a stratégiai 

csoportokra és mobilitási korlátokra koncentrálnak, míg (3) az egytényezős dinamikus kutatás 

a külső változásokra adott stratégiai válaszokat, végül a (4) klaszteres dinamikus kutatás a 

stratégiai csoportok időbeli változását követi. Disszertációm szempontjából a legfontosabb a 

klaszteres statikus kutatások (2) eredményeinek bemutatása, így a továbbiakban kizárólag erre 

koncentrálok. Az alfejezet első részében egy 2000-ben készült meta-elemzés segítségével 

áttekintem a stratégia csoportok, illetve ezen belül a generikus stratégiák kutatásának 

eredményeit, majd néhány jelentősebb empirikus kutatás eredményét mutatom be a teljesség 

igénye nélkül az alfejezet végén. 

Hunt (2000) 17 hasonló módszertant követő kutatás eredményeire alapozva végezte el meta-

elemzését. A szerző azokat a cikkeket választotta ki, melyek főkomponens elemzést (PCA) 

alkalmaztak empirikus adatbázison. Hunt megjegyzi, hogy bár a meta-analízis módszerénél 

fogva megbízhatóbb képet fest a valóságról, mint egyetlen tanulmány, mégsem érzéketlen a 

publikációból fakadó hibákra. Emellett a szerző hangsúlyozza, hogy a cikkek java része a 

nyugati gazdaságokból származik, ezen belül is a nagyvállalati körből és főként a 

feldolgozóiparból. A szerző a tanulmányban megvizsgálta, hogy mely versenydimenziók 

különítik el a vállalatok stratégiáját egymástól. A 17 tanulmány alapján Hunt 22 stratégiai 
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dimenziót különítet el, melyek meghatározzák a vállalati stratégiát: (1) reklám, (2) márka 

azonosítás, (3) elosztási csatorna, (4) marketing innováció, (5) promóció, (6) értékesítési 

orientáció, (7) hírnév, (8) árak, (9) új termék, (10) finomított termék, (11) speciális termék, 

(12) termékminőség, (13) minőség-ellenőrzés, (14) szolgáltatás minősége, (15) beszerzés, 

(16) képzett munkaerő, (17) gyártási innováció, (18) működési hatékonyság, (19) gyártási 

költség csökkentés, (20) modern tőkeállomány, (21) termékválaszték szélessége, (22) 

fogyasztói réteg szélessége.36 

A meta-analízis 6 tényezőcsoportot azonosított be, mely dimenziók felfoghatók egyben a 

mobilitási korlátok csoportosításaként is: 

1. Marketing (reklám, márkázás és értékesítési csatorna); 

2. Értékesítés (reklám, promóció, értékesítési orientáció); 

3. Minőség és hírnév; 

4. Termékinnováció; 

5. Működés; 

6. Piaci kiterjedés (Hunt [2000]). 

A második lépésben Hunt csoportosította a tanulmányokban megfigyelt stratégiacsoportokat. 

Ennek eredményeként 6 klasztert sikerült beazonosítni, mely egyben leírja az általános 

versenystratégiák főbb típusait is empirikus minták alapján: 

1. Innováció és technológiai vezető szerep; 

2. Költséghatékonyság; 

3. Minőségi és költséghatékonysági fókusz; 

4. Értékesítési vezető szerep; 

5. Széles minőségi és értékesítési vezető szerep; 

6. Fókuszált minőségvezető szerep (Hunt [2000]); 

Hunt harmadsorban megvizsgálta azt a porteri tézist, hogy a konzisztens stratégiák 

alkalmazása következtében a vállalatok jövedelmezőbb megtérülést érnek-e el, mint azok, 

amelyek a középen megrekednek, és nem tudnak egy tiszta generikus stratégiát megvalósítani. 

A meta-analízis korlátai miatt nem talált a szerző egyértelmű bizonyítékot arra, hogy a 
                                                 
36 Az eredeti tanulmányban szereplő komponens akkor kerülhetett be a meta-elemzésbe, ha legalább 0,5-ös 
faktorsúly szerepelt egynél több tanulmányban. 
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középen megrekedés stratégiája negatívan befolyásolná a vállalat teljesítményét (Hunt 

[2000]). 

A porteri iparágon belüli versenytényezőknek és stratégiáknak hatalmas empirikus bázisa van, 

javarészt az 1980-as és 90-es évek elejéről. A következőkben a teljesség igénye nélkül 

áttekintek néhány jelentősebb kutatást, kiemelve azokat, melyek relevánsak a disszertáció 

témája szempontjából. 

Hambrick (1983) tőkejavakat gyártó vállalatokat stratégiai csoportjait kísérelte meg elemezni. 

A szerző olyan stratégiai csoportokat talált az elemzett mintában, melyek egyszerre csak egy 

pozíciót valósítottak meg: vagy költségvezető, vagy differenciáló fókusszal. A szerző 

empirikus eredményei támogatták Porter koncepcióját, mely szerint a differenciáló és a 

költségvezető stratégia egymást kölcsönösen kizárja (Hambrick [1983]). 

Dess- Davis (1984) festékgyártást mint iparágat vizsgálta meg, hogy mely versenytényezők 

jelentik a legfontosabb mobilitási korlátokat. A szerzőpáros eredménye egybevág Hambrick 

eredményeivel. A versenydimenziókat faktorelemzés segítségével három tényezőcsoportba 

tömörítették, mely megfelel a porteri kategóriáknak: differenciálás, alacsony költség és 

fókuszálás. A szerzők kísérletet tettek arra, hogy körülhatárolják a stratégiai csoportokat. Az 

eredmény megerősítette a porteri kategorizálást: a négyfaktoros megoldás igazolta a vizsgált 

iparágban a költségvezető, a fókuszáló és a differenciáló stratégia meglétét, ezenkívül sikerült 

azonosítani a középen megrekedés stratégiáját is, melyben nincs a vállalatoknak semmilyen 

stratégiai fókusza. A szerzők elemezték az egyes stratégai csoportok pénzügyi teljesítményét 

és növekedési képességét, mely szintén igazolta Porter téziseit. Ennek eredményeként a 

költségvezető stratégia volt a legjövedelmezőbb, míg a középen megrekedés stratégiáját csak 

a fókuszáló stratégiájú cégek múlták alul pénzügyi megtérülés szempontjából. Az 

ellentmondás mögött az húzódott meg, hogy a fókuszáló stratégiát folytató cégek magas éves 

növekedési ütemet produkáltak, mely a szerzők véleménye szerint szükségszerűen okozza az 

aktuális időszak alacsony megtérülést. 

Allen és munkatársai sajátos mikrostratégiai szemszögből próbáltak magyarázatot adni a 

Japán gazdaság utóbbi két évtizedben mutatott gyenge teljesítményére. A cikket Porter és 

Takeuchi munkája inspirálta, melyben felvetették, hogy a Japán gazdaság korábbi sikereit 

nem a gazdaságpolitika jellemzőiben kell keresni, hanem a vállalatok működési 

hatékonyságában (Porter- Takeuchi [1999]). Ennek nyomán Allen és szerzőtársai a Japán 

vállalatok versenystratégiáját vizsgálták meg, és összevetették Porter tipizálásával. A 

versenystratégia dimenziói között négy faktort tudtak a szerzők kimutatni, mely a termék-
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megkülönböztetés, a költségvezető szerep, az ellátási lánc és a tréning stratégiái. A két utóbbi 

kategória nem tartozik a porteri tipológia elemei közé. A tréning kategória valójában nem 

output piaci stratégia, hanem erőforrás alapú, így nem meglepő, hogy a porteri 

kategorizálásban nem kapott korábban szerepet. Az ellátási lánc hatékonyságának stratégiáját 

a szerzők a japán vállalatok ipari hagyományaival magyarázzák. A vállalatok 41,4%-a 

költségvezető stratégiát, 36,2% az ellátási lánc stratégiát, 33,8% a tréning stratégiát és 7,6% a 

differenciálás stratégiáját folytatta a vizsgálat időpontjában (Allen- Helms- Takeda- White 

[2007]).37 

Parnell (1997) szintén egy érett iparágban38 vizsgálta meg a porteri nominalista koncepció és 

a Miles nevéhez köthető empirista álláspont érvényességét. A kutatás egyedi jellegét az 

kölcsönözte, hogy nemcsak a legfelső vezető véleményére alapozta a szerző a kutatási 

eredményt, hanem több személy kollektív véleménye alapján alakította ki a komponensek 

értékelését. A szerző öt stratégiát határolt el, és ezeknek az eredményességre gyakorolt hatását 

vizsgálta. Az öt kategória a védekező- fókuszáló, a felfedező- differenciáló, az analizáló- 

kombináló, és a mindezeket kombináló egyensúlyozó stratégiákat, illetve elkülönítette a 

szerző a porteri középen megrekedés stratégiáját. Parnell megvizsgálta mind a 

jövedelmezőség, mind a bevétel növekedési ütemét, és azt találta, hogy a stratégiák 

szignifikánsan befolyásolják mindkét mutatót. A legjövedelmezőbb stratégia az egyensúlyozó 

volt, mely a porteri nézetet falszifikálja, és támogatja az empirikus iskolát, mely elismeri, 

hogy a differenciálás és a költségvezetés nem kölcsönösen kizáró fogalmak, akkor, ha 

megfelelően kombinálják azokat. A kutatás azonban a középen megrekedés stratégiájának 

alacsony jövedelmezőségét is igazolta, mely aláhúzza, hogy a modellek előzetes koncepció 

nélküli mixelése a versenyképesség kárára megy. 

Miller és Friesen (1986) két cikkében Hambrickkel, Dess- Davis szerzőpárossal és Porterrel 

szemben is ellentmondó eredményre jut. A szerzők a tartós fogyasztási javak piacát vizsgálják 

meg, ahol véleményük szerint rendkívül fontos a marketing. A korábban említett PIMS 

adatbázison végzett klaszterelemzéssel a szerzők nem találtak olyan tiszta stratégiákat, 

melyeket Porter felvázolt. Az adatok azt mutatták, hogy sem a differenciáló, sem pedig a 

költségvezető stratégia nem létezik tiszta formájában, hanem keverten vannak jelen. A 

differenciáló stratégiát folytató cégek általában költségvezetők is, míg a költségvezető cégek 

                                                 
37 Voltak olyan cégek a mintában, melyek egyszerre több stratégiát folytattak, ezért a százalékos arányok 
összege 100% feletti. Habár implicit módon a kutatásból nem derül fény rá, de ezek alapján az empirikus 
megközelítések közé sorolható a tanulmány. 
38 Számítástechnikai eszközgyártás. 
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bizonyos pontokon differenciálnak is. Egyedül a fókuszáló költségvezető stratégia volt a 

tipizálásból az egyetlen, mely megfelelt a porteri csoportosításnak. A szerzők vizsgálták az 

egyes stratégiai csoportok teljesítményét a stratégiában elfogadott két mutatószám 

segítségével: a megtérülési rátával (ROI) és a piaci részesedés növekedési ütemével. Mindkét 

mutatószám azt jelezte, hogy a differenciálatlan fókuszálás és középen megrekedő cégek 

messze alulteljesítenek a költségvezető, a differenciáló és a költségvezető fókuszáló stratégia 

mellett (Mills- Friesen [1986a]; Mills- Friesen [1986b]). 

3.6. A porteri szemlélet gyengeségei 

A pozícionáló iskola kritikája egyrészt a szemlélet, másrészt a porteri tézisek kritikáját 

foglalja magában. Mintzberg és szerzőtársai elsősorban a menedzseri szemléletre 

koncentrálva kritikájukat 6 pontban foglalják össze (Minzberg et al [1998]). Mintzbergék 

szerint a pozícionáló iskola legnagyobb hibája, hogy elválasztja egymástól a cselekvés és a 

gondolkodás folyamatát. A stratégiát gondolati alkotási folyamatnak értelmezi, mely élesen 

elválik a stratégia megvalósításától. Ebből következik, hogy a stratégia absztrakttá válik, és 

emiatt eltávolodik a valóságtól. Részben ebből fakad az iskola második gyengesége, 

mégpedig az, hogy a megvalósítással, és a kreatív folyamatokkal szemben az analízis felé 

fordul a figyelme. Pozícionáló szemléletben a stratégák feladata a helyzet aprólékos elemzése, 

és a legattraktívabb stratégai pozíció megtalálása. Ez az elemző munka a kreativitás rovására 

megy, és beszűkíti a gondolkodás keretét, sematikussá téve a stratégiakészítés folyamatát. 

Mintzberg és szerzőtársai rámutatnak, hogy amennyiben a Honda vezető menedzserei 

stratégái pozícionáló szemléletben gondolkodtak volna, akkor nem lépett volna be a Honda a 

70-es évek végén az autópiacra. 

Amíg az erőforrás-alapú vállalatelmélet szűken a belső céges tulajdonságokra koncentrál, 

addig a pozícionáló iskola ennek épp az ellenkezőjét teszi: elnagyolja a cég egyedi belső 

tulajdonságait, és figyelmét kizárólag a külső, piaci összefüggésekre szűkíti le. Azonban ezek 

közül a piaci jellemzők közül is hajlamos csak a jól számszerűsíthető gazdasági tényezőkre 

koncentrálni, és a puha tényezőket figyelmen kívül hagyni, vagy valós fontosságánál 

marginálisabb szerepben feltüntetni. Tovább szűkíti a pozícionáló iskola fókuszát az is, hogy 

mely iparágakra koncentrál. Jellemző akár Porter műveiben, akár az empirikus kutatásokban, 

hogy az érett iparágakat tekinti elemzendő területeknek. Nem meglepő ez a szűkítés, mivel 

jellemzően ezekben az iparágakban lehet a legnagyobb mennyiségben hozzájutni azokhoz a 
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„kemény” adatokhoz, melyre a szemléletnek szüksége van a stratégiai ajánlások 

elkészítéséhez. 

Mindezeken túl a pozícionáló iskola legnagyobb hibája kétségtelenül a tipológiák keresése. 

Különösen a generikus stratégiák késztetik a stratégákat abba az irányba, hogy univerzális 

versenystratégiákat írjanak le, melyek minden helyzetben alkalmasak arra, hogy 

jövedelmezővé tegyék a vállalatokat (Mintzberg és mts. [1998]). Arról azonban 

megfeledkezik a pozícionáló iskola, hogy mi történik abban az esetben, ha minden iparági 

szereplő azonos következtetésre jut a követendő vállalati stratégiával kapcsolatban. 

Ami a porteri tézisek kritikáját illeti, ezek alapvetően két területre fókuszálnak. Az első az öt 

erő modellel és a mobilitási korlátokkal kapcsolatos. Ezen belül is a legnagyobb kritika amiatt 

éri Porter keretrendszerét, hogy nem alkalmas a mai dinamikus piaci folyamatokat leírni. 

Figyelmen kívül hagyja a piaci változást, túlságosan statikus tényezőkkel írja le a 

folyamatokat, és egyáltalán nem alkalmas a komplex iparágak elemzésére. Ennél azonban 

sokkal jelentősebbek, és jobban dokumentáltak empirikus kutatási eredményekkel azok a 

kritikák, melyek a generikus stratégiákat érintik. Az előző alfejezetben bemutatott generikus 

stratégia megközelítések felfoghatók a porteri tézisek kritikájaként is. 

Wright és Parsinia (1988) a porteri versenystratégiák kritikáját négy csoportba gyűjtötték 

össze: (1) kritizálták a modell feltevését, hogy a vállalatok bármelyik alapstratégiát 

választhatják, (2) az egyetlen generikus stratégiával való versenyzés tézisét, (3) a fókuszáló 

stratégia ellentmondását és (4) fragmentált iparágakkal kapcsolatos tisztázatlanságot. 

A szerzők szerint tisztázatlan a porteri elméletben az a kérdés, hogy milyen mértékben 

korlátozza a stratégiai opciók választását a cégek belső jellemzői. Wright és Parsinia kiemeli, 

hogy nem korlátlan a vállalatok választási lehetősége a generikus stratégiákkal kapcsolatban, 

mivel a kisvállalatok kénytelenek a fókuszáló stratégiát, míg a nagyvállalatok vagy a 

költségvezető vagy a differenciáló stratégiát választani. Sokkal nyomósabb a szerzők azon 

érve, mely szerint számos példa van arra, hogy a vállalatok együtt alkalmazzák a differenciáló 

és a költségvezető stratégiát (Wright- Parsinia [1988]). A fókuszáló stratégiával kapcsolatban 

a szerzők megjegyzik, hogy vannak olyan vállalatok, melyek a differenciáló fókuszáló és az 

átfogó differenciáló stratégiát is játsszák egyszerre. A márkastratégiák kapcsán nagyon nehéz 

egymástól elkülöníteni a fókuszáló differenciáló és az átfogó differenciáló stratégiát. Azaz a 

márkanevek használatával a piaci terjedelem kérdése egyenesen irrelevánssá válik. 

Negyedrészt a szerzők felvetik a fragmentált iparágak stratégiáját, melyben hasonló méretű 
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vállalatok működnek, mely a fókuszáló stratégiákat teszik egyetlen reális alternatívává 

ezekben az iparágakban. 

Datta (2009) munkája a legfrissebb forrásnak tekinthető, mely Porter generikus stratégiáinak 

kritikáját gyűjti össze. A szerző a költségvezető és differenciáló stratégia ellentmondásaira 

hívja fel a figyelmet, és Porter modelljének továbbfejlesztését javasolja. Datta a költségvezető 

stratégiával szemben ellenérvként hozza fel, hogy az alacsony egységköltség csak úgy érhető 

el az iparágban, ha a vállalat a legmodernebb berendezésekbe fektet be. Ez pedig 

költségvonzata miatt kockázatos lépés éppen a költségvezető stratégia miatt. Rávilágít a 

szerző, hogy a tanulási görbében rejlő versenyelőnyben bízni meglehetősen törékeny 

mobilitási korlátot eredményez, mely könnyen vezetheti a vállalatot oda, hogy végzetes 

árversenybe sodródik (Datta [2009]). Wensley megerősíti, hogy mivel a költségcsökkentés 

könnyen utánozható lépés, ezért az ilyen stratégia heves árversenyt okozhat, melyben végül 

egyik szereplő sem nyer (Wensley [1981]). Datta szintén vitába száll azzal a porteri nézettel, 

hogy a vállalatnak szükségszerűen választani kell a költségvezető és differenciáló stratégia 

közül, különben a középen megrekedés csapdájába kerül. Valóban elfogadható a szerző 

érvelése, hogy érdemes a költségcsökkentést három csoportra bontani, mivel hatásuk 

drasztikusan eltér a versenystratégia tekintetében: meg kell különböztetni a kutatás- fejlesztési 

és marketingköltségek csökkentését, a méretgazdaságosságból fakadó költségcsökkentést és a 

szigorú költségkontrollt. Míg az utóbbi két kategória nem inkoherens sem a differenciáló, sem 

pedig a költségvezető stratégiával, addig a marketing és termékfejlesztési költségek 

visszafogása csak a költségvezető stratégiában fogadható el. Valójában ez a distinkció a 

költségcsökkentés a költségelőny fogalmának szétválasztását jelenti. Ha elfogadjuk a fenti 

elhatárolást, akkor a vállalat a költségcsökkentő és differenciáló stratégiát is folytathatja, igaz 

ekkor különbséget kell tenni abban, hogy milyen típusú költségcsökkentésről van szó. 

Kritizálható Porter azon gondolata, hogy a nem differenciált termékszerkezettel rendelkező 

iparágakban az egyetlen ajánlott stratégia a költséggel versenyző. Levitt (1980) rámutat arra, 

hogy minden iparág differenciált, így Porter érvelése kérdésessé válik. 

Datta (2009) rámutat arra, hogy a költségvezető stratégia alapfeltétele Porternél a magas piaci 

részesedés, de Porter nem ad magyarázatot arra, hogy ez a magas piaci részesedés miként 

alakult ki, különösen ott, ahol az előnyös költségpozíció a méretgazdaságosságból fakadt 

(Datta [2009]). Nyilvánvaló, hogy szerepet játszott a korábbi megkülönböztető stratégia, 

ekkor azonban kétséges, hogy létezhet-e tiszta költségvezető stratégia. Datta szemléletes 

példát hoz fel a General Motors és a Whirlpool stratégiájával kapcsolatban, melyet Porter 
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költségvezető stratégiaként azonosít, azonban legalább ennyire tekinthető differenciáló 

stratégiának. 

Mintzberg 1988-as cikkében rendkívül ígéretesen dolgozza át Porter eredeti modelljét 

(Mintzberg [1988]). A koncepció lényege, hogy Mintzberg nem tekinti a költségvezető 

fókuszt külön kategóriának, hanem olyan differenciáló stratégiának, mely a költség alapján 

különböztet meg. Ebben az értelmezésben nem mond ellent egymásnak az alacsony költség 

stratégiája és a megkülönböztetés stratégiája, hiszen költségelőnnyel és egyéb termékelőnnyel 

is differenciálni lehet a vállalatot. Ez utóbbi mintzbergi megközelítés rokon a stratégiai 

dimenziók nézőpontjával is. 

A porteri szemlélet az árat veszi figyelembe a differenciálás és a költségvezetés 

szempontjából. A minőség ebből a dimenzióból teljes egészében rejtve marad a porteri 

koncepcióban. Ennek következtében az ár- minőség szegmensek összemosódnak, és a 

differenciáló stratégia könnyen összekeverhető a költségvezető stratégiával (Datta [2009]). Ez 

azonban véleményem szerint orvosolható, ha az iparágat kellően szűken határozzuk meg. 

3.7. A porteri iskola összegzése 

Amíg ez erőforrás- alapú elmélet figyelme erőteljesen a vállalat belső adottságaira koncentrál, 

addig a pozícionáló iskola szinte kizárólag a piacban keresi a versenyelőny forrását. A porteri 

szemlélet szerint az erőforrások kvázi- homogének, abban az értelemben, hogy a vállalat 

pénzügyi erőforrások keretein belül bármikor megszerezheti a szükséges erőforrást. A 

koncepcióból az következik, hogy az erőforrások puszta megléte nem lehet a versenyelőny 

forrása, legalább is nem hosszú távon. 

A porteri koncepcióban az iparágon belüli jövedelmezőség eltér a stratégiai csoportok között. 

Amely vállalatok stratégiája hasonló, azok hasonló jövedelmezőséggel szembesülnek. A 

jövedelmezőbb stratégiai csoportokat a mobilitási korlátok védik, melyek megakadályozzák 

az iparág többi szereplőjét, hogy ugyanazt a stratégiai pozíciót foglalják el. A stratégiai 

pozíciót védő mobilitási korlátok legyőzhetők, azonban ez költségvonzattal jár a pozíciót 

váltó vállalat számára. Minél jobban védett egy stratégiai pozíció, annál kisebb az esélye, 

hogy egy iparági, vagy azon kívüli szereplő betör oda, és így a jövedelmezőség magasabb 

lesz. A pozícionáló iskolában a gazdasági járadék a piac korlátozásából fakad és monopol 

típusú formát ölt. 

Porter jól ismert generikus stratégiái valójában a mobilitási korlátokra épülő speciális 

pozíciók. Legtipikusabban költségvezető, a differenciáló és a fókuszáló stratégiákként 
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jelentkeznek, melyeknek mindegyike képes a vállalatokat jól védett stratégiai pozíciók fele 

terelni. 

A pozícionáló iskola kritikája egyrészt a szemléletre terjed ki, mely párhuzamba állítva az 

RBV szemlélettel szintén egyoldalú, csak éppen itt az erőforrások szerepe szorul háttérbe. A 

másik sokat kritizált elem nem a mobilitási korlátok léte és milyensége, hanem a generikus 

stratégiák jellemzői. A legtöbbet kifogásolt elem Porter azon állítása, mely szerint a 

költségvezető és a differenciáló stratégia nem vegyíthető egymással. A kutatások sora mutatta 

ki empirikusan is, hogy létezik a két említett tiszta stratégia mixelése is, mely akár 

jövedelmezőbb pozíciót is jelenthet, mint a tiszta stratégiák. 

Összességében elmondható, hogy a kritikák ellenére az empirista pozícionáló iskola alkalmas 

arra, hogy konzisztens outputpiaci stratégiákat azonosítson be a mobilitási korlátok mentén, és 

képes legyen magyarázni a vállalatok versenyképességét. 
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4. A TUDÁSTŐKE MINT STRATÉGIAI ÉPÍT ŐKŐ 

Disszertációm harmadik építőkövét a tudásnak mint tőkeelemneknek a vizsgálata jelenti. 

Ebben a fejezetben elsőként bemutatatom a tudástőke definícióit, elemeit és csoportosítási 

lehetőségeit. Kitérek a tudástőke mérésére és az erőforrás-alapú elmélettel fennálló 

kapcsolatára. 

Polányi, Sveiby, Davenport és Prusak a tudás különböző meghatározását használja, a szerzők 

azonban egyetértenek azzal, hogy a tudás heterogén, komplex és emiatt nehéz rá használható 

definíciót adni. Túllépve a tudással kapcsolatos definíciós nehézségeken, a tudás 

megkerülhetetlen tényezővé vált a gazdaságban, különösen az utóbbi két évtizedben. 

Számtalan tényadat és érv vonultatható fel a tudás felértékelődésével kapcsolatban. Többek 

között ezt igazolja egy 2002-ben megjelent összehasonlítás, mely szerint az Egyesült 

Államokban 1978-ban a vállalatok értékének 95 %-át a könyv szerinti tőkeelemek tették ki, 

míg a cikk írásának idején ez az arány kevesebb, mint 20% volt (Personnel Today [2002]). 

Hasonlóan meggyőző számadatot közölnek Reinhardt és szerzőtársai, akik több tanulmányra 

hivatkozva megjegyzik, hogy többek között Németországban, Svédországban és az Egyesült 

Királyságban már az 1980-as évek derekán meghaladta az „intangible” erőforrásokba való 

befektetés összértéke a fizikai tőkeberuházásokat (Reinhardt- Bornemann- Pawlowsky- 

Schneider [2003]). Hasonlóan kihangsúlyozza a tudás felértékelődését Stewart, aki szerint az 

Egyesült Államokban az információs technológiai befektetések először 1991-ben haladták 

meg a technológiai kiadásokat (Stewart [1997]). 

4.1. A disszertációban alkalmazott tudástőke szemlélet elhelyezése 

A tudás fogalma a gazdasági diszciplínákban sokkal szélesebb értelemben jelenik meg, mint 

csupán a menedzsment, ennélfogva az előbb bemutatott számadat jelentősen alábecsli a tudás 

kutatásban elfoglalt szerepét. Elég csak példaként rámutatni, hogy a mikro- és 

makroökonómiai modellekben például a technológiai tényező is egyfajta tudáselemet jelöl. A 

tudásmenedzsment természetesen csak egy szűk metszetet ad a témáról, azonban még ez a 

metszet is kellően tág ahhoz, hogy akár egy kisebb könyvárat is megtöltsön az ezzel 

kapcsolatos szakirodalom. Mivel a disszertáció szemléletéhez a menedzsment szakirodalom 

tudásdefiníciója áll a legközelebb, ezért ezen irányvonal képzi a fejezet logikai 

kiindulópontját. Tudatosan nem törekszem – és nem is törekedhettem teljességre, így 

kompromisszumos megoldásként nagyon röviden áttekintő képet adok a 
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tudásmenedzsmentről, és több figyelmet szentelek a stratégia tartalmához köthető tudástőke 

fogalmának, koncepciójának és mérésének. 

A tudás szerepének vizsgálata nem újszerű sem a közgazdaságtanban, sem az ületi 

tudományokban. A közgazdaságtanba Theodore Schulz nóbeldíjas közgazdász „Beruházás az 

emberi tőkébe” című könyve irányította rá a figyelmet a területre. Az üzleti tudományokban a 

1990-es évektől kapott a tudás egyre nagyobb szerepet. 

Habár az üzleti és a hagyományos közgazdasági irodalomban is megjelenik a tudás mint 

értékteremtő tényező, mégis eltér a két irányzat szemlélete. A közgazdasági gondolkodás a 

humán tőkét fizikai, lelki és szakmai képességpotenciálnak tekinti, mely alkalmas új érték 

létrehozására. Az üzleti tudományok nemcsak a szorosan emberhez kötődő tudáselemeket, 

hanem az attól elváló tudáselemeket is tudástőkeként definiálja. Így az üzleti tudományok 

szellemi tőkének tekintik a humán tőkét, az egyes emberekhez csak közvetve kötődő 

szervezeti és ügyfél tőkét is, vagyis a humán tőke származékos elemeit is. A továbbiakban az 

üzleti tudományok által használt megközelítéssel fogok dolgozni. Meg kell jegyezni azonban, 

hogy az üzleti diszciplínákban önmagában is számtalan meghatározást alkottak a szellemi 

tőkére, melyeket a továbbiakban ismertetni fogok. 

A tudással az üzleti tudományokban a tudásmenedzsment foglalkozik. Már önmagában a 

tudományágnak a definíciója is - hasonlóan a tudáshoz - szinte megszámlálhatatlan formában 

létezik. A disszertációmban a legtágabb megközelítést fogadom el, mely szerint a 

tudásmenedzsment magában foglalja mindazokat a folyamatokat, melyek a tudás 

létrehozásával, integrációjával, elterjesztésével és felhasználásával kapcsolatosak, az új érték  

(Nonaka [1991]; Sveiby [2001]; Obermayer- Kovács [2007])39 

A tudásmenedzsment heterogenitásánál és interdiszciplináris jellegénél fogva rendkívül 

szerteágazó területté vált. Sveiby ezen belül kétféle megközelítésről beszél: egyrészt a 

szervezeti vagy humán jellegű megközelítésről, mely a filozófia, szociológia, menedzsment és 

pszichológia kérdéseivel foglalkozik, másrészt az informatikai megközelítésről, mely a tudás 

rögzítésével és technikai rendszereken belüli kezelését tekinti fő célnak (Sveiby [2001]; 

Bencsik [2009]). Wiig ennél differenciáltabb kategorizálást használ, melyben a szerző 

stratégiai célok szerint négy iskolát különböztet meg: az emberi erőforrás központú, 

információ technológia központú, a szervezeti hatékonyság centrikus és az intellektuális tőke 

fókuszú megközelítéseket. Az első két irányzat hasonlít Sveiby kategorizálásához, míg a 

                                                 
39 Sok szerzővel ellentétben nem látom értelmét, annak, hogy meddő vitát nyissak a definíciókban meglévő 
különbségekről, mely viták érdemben nem befolyásolnák a dolgozta lényegi mondandóját. 
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szervezeti hatékonyság központú megközelítés a vállalati teljesítmény és hatékonyság 

növelésére, az intellektuális tőke centrikus pedig a vállalat által birtokolt szellemi tőke 

növelését, fejlesztését és ezáltal a versenyképesség javítását tűzi ki célul (Wiig [1999])40. 

A Wiig által javasolt megközelítés alapvetően két koncepciót jelöl ki a 

tudásmenedzsmentben: az első három csoport a tudásmenedzsmenttel mint folyamattal 

foglalkozik, vagyis azokra a menedzsment technikákra fókuszál, melyek a tudás 

megszerzésével, bővítésével, felhasználásával kapcsolatosak. A negyedikként említett 

intellektuális tőke típusú megközelítés nem a folyamatra, hanem az állapotra koncentrál. Ezek 

alapján a korábbi fogalmakat célszerű módosítani, és a tudással mint folyamattal fogalakozó 

diszciplínát tudásmenedzsmentként azonosítani, míg a szellemi tőke irányzatot külön célszerű 

kezelni. 

Nyilvánvaló, hogy a disszertáció szempontjából az utóbbi, vagyis a szellemi tőkére építő 

megközelítésnek van jogosultsága. Ez azzal indokolható, hogy a disszertációmban a 

stratégiára mint tartalomra összpontosítok, melyben mind az erőforrás-alapú, mind pedig a 

porteri szemléletben a meglevő tőkeállománynak van kiemelt szerepe, és nem a menedzselési 

folyamatnak, mely a tőkeképződésig elvezet41. 

4.2. Szellemi tőke fogalma 

A szellemi tőke fogalma döntő fontosságú a disszertáció szempontjából, mivel meghatározza 

a dolgozat mélységét azáltal, hogy a tudástőkét tágan, vagy szűken értelmezzük. A szellemi 

tőke mérésének első problematikája véleményem szerint rögtön a szellemi tőke definíciójában 

keresendő. Nem pusztán arról a jól ismert tényről van szó, hogy a tudástőkével kapcsolatos 

fogalmak átfedik egymást, illetve a különböző szerzők másként definiálják azt (Boda [2005]). 

Ami a fogalmi lehatárolás zavarosságát jelenti, a magyar fordításban gyakran használják a 

tudástőke, immateriális vagyon, szellemi tőke, „intangible” erőforrások kifejezését 

szinonimaként. Én a disszertációmban élesen elkülönítem egymástól az immateriális vagyont 

az előbb említett fogalmaktól. Az immateriális vagyont azonosítom a mérlegben szereplő 

immateriális jószággal, vagyis az immateriális vagyon a számviteli törvény által annak 

                                                 
40 A disszertációnak nem célja, hogy filozófiai és ismeretelméleti vitába bocsátkozzon a tudás eredetével, 
mélységi definíciójával kapcsolatban, de a teljesség kedvéért megemlíthető a Davenport- Prusak szerzőpáros 
meghatározása: "A tudás körülhatárolt tapasztalatok, értékek és összekapcsolt információk heterogén és folyton 
változó keveréke; szakértelem, amely keretet ad új tapasztalatok, információk elbírálásához és elsajátításához, és 
a tudással rendelkezők elméjében keletkezik és hasznosul. A vállalatok nemcsak dokumentumokban és 
leltárakban őrzik azt, hanem a szervezeti rutin részeként, az eljárásokban, gyakorlati tevékenységekben és 
normákban beágyazódva is jelen van." (Davenport- Prusak [2001], 21. old.) 
41 Való igaz, ez az aspektus is vizsgálható lehet a későbbiekben. 
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minősített tőkejavakat jelent a továbbiakban42. A szellemi tőke, tudástőke, intellektuális tőke 

(IC), „intangible” erőforrások kifejezését mereven elhatárolom az immateriális jószágoktól, és 

első megközelítésben olyan tudás-aggregátumoknak tekintem, melyek nem szerepelnek a 

hivatalos beszámolóban. A disszertációban két fogalomcsoportot használok tehát a tudás 

különböző formáinak azonosítására: egyrészt a könyvelésben megjelenő immateriális 

vagyont, másrészt a mérlegben nem szereplő tudástőkét. A tudástőkével egyenértékű 

szinonimaként használom a szellemi tőkét, intellektuális tőkét. 

A szellemi tőke definiálásánál lényegesen eltérek a szakirodalom meghatározásaitól, 

mégpedig nemcsak az immateriális tőke és szellemi tőke kontraszt miatt, hanem a tudástőke 

gyakran előforduló hibás értelmezése miatt. 

Roos és szerzőtársai meglehetősen homályosan fogalmazzák meg a szellemi tőkét: a 

tudástőke nem jelent mást, mint vállalat tagjainál levő „a tudás összességét, és ennek 

gyakorlati hasznosításának módját.” (Roos- Roos- Edvinsson- Dragonetti [1997]) Stewart úgy 

fogalmazza meg a szellemi tőkét, hogy a hasznos tudás összessége egy vállalatnál (Stewart 

[1997]). Salamonné Huszty Anna a szellemi tőkét olyan tudáshalmazként definiálja, mely 

segíti a vállalat versenyképességének fokozását (Salamonné, H. A. [2000]). 

A fent bemutatott definíciók mind input oldalról fogalmazzák meg az intellektuális tőke 

tartalmát, és közös jellemzőjük, hogy nemcsak a tudás mennyiségére hívják fel a figyelmet, 

hanem arra is, hogy a piaci folyamatokban sikeresen lehessen felhasználni. Ebben a 

koncepcióban talán a legteljesebb megfogalmazás Brookingé, aki szerint a „szellemi tőke az 

immateriális javak azon kombinációit jelöli, amely a szervezetet működőképessé teszi. ” 

(Brooking [1996], idézi Gyökér [2004]) Érdemes még megemlíteni ebben a csoportban 

Norton és Kaplan meghatározását, mely szerint az intellektuális tőke a vevői szükségletek 

kielégítésének képessége, melyet a cég alkalmazottai birtokolnak (Kaplan- Norton [2005]). 

A fenti definíciók nem meglepő módon nem vezetnek közelebb bennünket a tudástőke 

megragadásához. Létezik azonban emellett egy pénzügyi nézőpontú megközelítés is, melyben 

a szellemi tőke a vállalat piaci értékének és az eszközállomány könyv szerinti értékének 

különbségét jelenti (Edvinsson- Malone [1997]; Roos és mts. [1997]; Stewart [1997]; Sveiby 

[2001]). A szimpatikusan egyszerű megközelítés mögött az a logika húzódik meg, hogy ha a 

tudás képes értéket előállítani, akkor felfogható aktívaként is. Ha vállalati eszközként 

                                                 
42 Meg kell jegyezni, hogy a számviteli törvényből fakadóan marginális a magyar gazdaságban az immateriális 
jószágok mennyisége. 
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szeretnénk megragadni, akkor meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy miként mérhető a 

mennyisége és az értéke. 

Az érték mérése azonban nem kevésbé problematikus. Pratt hatféle pénzügyi értéket sorol fel, 

mellyel mérhető egy tőkejószág értéke: 

1. Reális piaci érték vagy fair érték olyan árat jelent, melyen ez adott erőforrás gazdát 

cserél, azaz külső kényszer nélkül a vevő és eladó számára is elfogadható. 

2. Méltányos érték, mely a téma szempontjából kevésbé fontos módosításokat tartalmazó 

érték. 

3. Folyamatos működést feltételező érték. 

4. Felszámolási érték, mely rend szerint alacsonyabb, mint a méltányos érték. 

5. Könyv szerinti érték, mely az erőforrás számviteli kimutatásokban szereplő értéke. 

6. Belső érték, mely témánk szempontjából a legfontosabb. A belső érték az erőforrás 

által generált pénzáramlás jelenértéke, mely tartalmazza a várakozásokat is (Pratt 

[1992]; Juhász [2004]). 

Ha a vállalat értékében gondolkodunk, akkor három értéktípust kell megvizsgálni a szellemi 

tőke kapcsán. Az első a belső érték. Ha egy vállalat által generált pénzáramlásokat végtelen 

időszakra kiterjedően diszkontáljuk a jelenre, akkor megkapjuk a vállalat tulajdonosi értékét. 

Ha ehhez hozzáadjuk a vállalat adósságállományának értékét, akkor megkapjuk a teljes piaci 

értéket (Boda [2005]). A teljes pici értékhez tőzsdei cégek esetén úgy is hozzájuthatunk, hogy 

kiszámítjuk a vállalat kapitalizációját43, majd ehhez hozzáadjuk adósságállományt. Ezzel a 

módszerrel szintén hozzájutunk a teljes piaci értékhez44. A szellemi tőke pénzügyi definíciója 

pontosan arra épül, hogy a vállalat piaci értéke eltér a vállalat által birtokolt eszközértéktől, 

vagyis a két érték különbsége a szellemi tőke. Sveiby felhívja a figyelmet a pénzügyi és a 

menedzsment diszciplína közötti szemléletkülönbségre: a pénzügytan a két értékkoncepció 

eltérését a vállalat növekedési lehetőségeivel magyarázza, vagyis ebben az érvelésben azért 

tér el egymástól a piaci érték és a könyv szerinti érték, mivel a piac „beárazza” azt, hogy a 

vállalatnak jó növekedési potenciálja van. Sveiby, Edvinsson, Malone, Roos és Stewart 

érvelése szerint azonban a növekedési lehetőségek nem jelentenek igazi választ a kérdésre, 

                                                 
43 A kapitalizáció a forgalomban lévő részvények darabszámának és aktuális árfolyamának szorzata. 
44 Mivel a részvények árazása piaci kereslet és kínálat egymáshoz való viszonya alapján adódik, ezért a 
diszkontált cash- flow-n alapuló számítás és a kapitalizáció alapú számítás jelentősen eltérhet egymástól, 
különösen válságok és fellendülés esetén. Rendkívül elgondolkodtató és szemléletes példát szolgáltat Soros 
György (1999) „A globális kapitalizmus válsága” című könyvében.  
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mivel nyitva hagyják azt a kérdést, hogy miért jobb az egyik vállalat növekedési lehetősége, 

mint a többié (Sveiby [2001]). Egyet kell érteni az érveléssel, és el kell fogadni azt, hogy a 

növekedési lehetőség mögött a tudástőke áll. 

A koncepcióval szemben azonban súlyos aggályok merülnek fel. Még ha el is fogadjuk 

Sveiby érvelését, akkor is tartalmaz a piaci érték és a könyv szerinti érték koncepciója egy 

logikai tévedést. Juhász (2004) élesen rávilágít erre a problémára. Meg kell ugyanis 

különböztetni egymástól a számviteli kimutatásokban szereplő eszközértéket, az 

eszközállomány pótlási értékét és a vállalat által birtokolt összes eszköz fair értékét. A könyv 

szerinti érték számviteli kategória, ennélfogva nem fogadható el, hogy hűen tükrözi az 

eszközállomány értékét, ugyanis a számviteli rendszer az óvatosság elvére épül, így a 

gyakorlatban a számviteli érték legfeljebb akkora lehet, mint a reális piaci érték. Ez persze azt 

is jelenti, hogy az eszközöket alacsonyabb értéken nyilván lehet tartani a számvitelben. 

Különösen magas inflációs környezetben értékelheti a pótlási értéknél alacsonyabbra az 

eszközt a számviteli kimutatás, vagy szintén torzíthatja az értéket az amortizáció elszámolása 

és az adórendszer. Booth rámutat, hogy az eltérés az alacsony inflációs rátával rendelkező 

országokban is magas lehet, az Egyesült Államokban akár a kétszeres értéket is elérheti 

(Booth [1998]). Ezek mellett még a pótlási érték sem tükrözi az eszközállomány fair értékét, 

mivel nem tartalmaz egyes eszközöket, melyeket a vállalat felhasznál a mérlegben megjelenő 

tételeken kívül (Juhász [2004]). Az értékek közötti eltérést a 11. ábra szemléleti. 
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11. ábra: A számviteli eszközérték, a pótlási érték és a fair eszközérték értelmezése 

 

Forrás: Juhász [2004] munkája alapján a szerző saját szerkesztése 

Tehát a korábban említett pénzügyi szellemi tőke definíció nem tesz különbséget a számviteli 

érték és fair eszközérték között, hanem nagyvonalúan azonosítja a kettőt. Ezért a szerzők által 

javasolt koncepció csak rendkívül durva becslésként fogadható el (Juhász [2004]). 

A tudástőke pénzügyi szemléletű definíciójának van még egy nagyon nagyhatású logikai 

következménye, melyet a szakirodalom egyáltalán nem említ. Ez pedig az a megszorítás, 

mely a diszkontált cash- flow elmélete mögött rejlik. A jelenérték számítás arra épül, hogy a 

vállalat által termelt jövőbeli hozamokat jelenbeli pénzértékre számolja át (Brealey- Myers 

[1999]). Ha ezt két diszjunkt, de az értéket teljesen lefedő részre bontjuk, akkor a jövőbeli 

jövedelmeket teljes mértékben tőkésítjük. Vagyis ezzel kimondjuk az értékmegmaradás 

törvényét, mely szerint a diszkontálásnál felhasznált kamatlábnál nagyobb ütemben nem 

képződhet érték a vállalatnál, csupán az egyik érték alakul át másik értékké a termelés során. 

Mindaddig nem is zavaró ez a tétel, ameddig nem gondolkodunk a vállalatnál nagyobb 

gazdasági egységben. Akkor ez a megállapítás azt elvet is magában foglalja, hogy a vállalat 

nem az értékképzés letéteményese, hanem érték kizárólag a tanulás során jöhet létre a 

kamatlábat meghaladó mértékben45. 

Mindezek alapján az előző gondolatmenetben bemutatott modell alapján a vállalati 

többletértéket azonosítom a szellemi tőkével, vagyis a disszertációmban a szellemi tőkét a 

                                                 
45 A megfogalmazás nem teljesen pontos, hiszen a vállalati életben is folyamatos a tanulási folyamat. 
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következőképp definiálom: a vállalat teljes piaci értékének és a vállalat által használt 

eszközállomány fair értékének különbségét jelentő értéket szellemi tőkének tekintem, annak 

konkrét megjelenési formájától függetlenül. Ebben a felfogásban a szellemi tőke tehát új érték 

létrehozására alkalmas tudásselemeket foglal magába. A fenti definíció azt is jelenti egyben, 

hogy a szellemi tőke definíciója pénzügyi szemléletben meghatározott, mely egyúttal 

jelentősen bővebb, mint a mikro- és makroökonómiai közelítés emberi tőke fogalma, mivel a 

szorosan emberhez köthető tudáselemeket kibővíti az embertől elválasztható tudáselemekkel. 

4.3. A szellemi tőke csoportosítása 

A szellemi tőke kutatása és menedzsment gyakorlata számára azonban a szellemi tőke kissé 

elnagyolt fogalomhasználata nem elégséges mélységű. A legtöbb kutató tehát a szellemi tőke 

egyes elemeit azonosítja, és így teszi mérhetővé és jobban megfoghatóvá a szellemi tőkét. 

Mivel a szellemi tőke nagyon heterogén és nagyszámú alcsoportból álló halmaz, ezért nagyon 

sokféle csoportosítás létezik. Kis túlzással azt lehet mondani, hogy ahány szerző, annyiféle 

csoportosítással találkozhatunk. Roos és munkatársai két csoportba osztják tovább a 

tudástőkét: humán tőkévé és szervezeti tőkévé (Roos és mts [1997]).  Sokkal erjedtebb 

azonban az Edvinsson által kidolgozott tipológia: a szerző a humán tőkét és strukturális tőkét 

különíti el első szinten. Ebben a koncepcióban a humán tőke tartalmazza azokat a 

tudáselemeket, melyek magához az emberhez kötődnek. Többek között a humán tőkét 

gazdagítják az alkalmazotti/ menedzseri kompetenciák, készségek, képességek, a felhalmozott 

tapasztalat, a vállalati filozófia, a kultúra (Harangozó [2007]). Edvinsson a strukturális tőkét 

tovább bontja ügyféltőkére (vevői tőke) és szervezeti tőkére. Az ügyfél tőke pontosabb 

kifejezés, mivel minden olyan tudáselem megtalálható benne, mely a vállalat külső 

kapcsolataihoz tartozik, és nem szerepel az értéke a pénzügyi kimutatásokban. Az utóbbi 

kategóriába beletartozik a vállalat innovációs képessége (innovációs tőke) és a folyamatokkal 

és belső vállalati struktúrákkal kapcsolatos ún. folyamattőke (Edvinsson [2002]; Gyökér 

[2004]; Harangozó [2007]). 
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12. ábra: Az Edvinsson (2002) által alkalmazott szellemi tőke csoportosítás 

 

Forrás: Edvinsson [2002]; Harangozó [2007] alapján a szerző saját szerkesztése 

Kategorizálásában és fogalomhasználatában is kissé eltér az Edvinsson által javasolttól 

Sveiby tipológiája. Sveiby a humán tőke, a strukturális tőke és kapcsolati tőke fogalmát 

használja (Sveiby [2001])46. Lényegében azonos Edvinsson és Sveiby humántőke fogalma 

annyi különbséggel, hogy a szervezeti kultúra és a vállalati filozófia nem része Sveiby emberi 

tőke kategóriájának. A strukturális tőke lényegében megegyezik Edvinsson szervezeti tőke 

fogalmával, kiegészítve a vállalati kultúrával, az ügyfél tőke pedig megfeleltethető a 

kapcsolati tőkének (Sveiby [2001]).  

Leggyakoribbá a Sveibytől származó kategorizálás vált, köszönhetően egyszerűségének. Ezért 

a disszertációmban én is erre a csoportosításra támaszkodom. A legismertebb tipológiákat 

összevetettem egymással, melyet a 13. ábra részletez. 

                                                 
46 Sveibynél valójában az immateriális vagyont használja arra a tőkére melyet a disszertációban a tudástőke és 
immateriális jószágok együttesen képeznek. A strukturális és ügyfél tőkére pedig a belső szerkezet és külső 
szerkezet fogalmait használja a szerző. 
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13. ábra: A legismertebb szellemi tőke csoportosítások összevetése 

 

Forrás: Ricardis [2006] alapján a szerző saját szerkesztése 

A szellemi tőke csoportosítása mellett célszerű megvizsgálni, hogy a szellemi tőke milyen 

tipikusan jellemző elemeket foglal magába. A szellemi tőke legfontosabb eleme a humán 

tőke, mely a többi szellemi tőketípus kialakulásának előfeltételét jelenti. Emellett a humán 

tőke makrogazdasági fontosságát kiemeli Juhász is, amikor idézi az Eurostat adatait, mely 

szerint az Európai Unióban a bérek és bér jellegű költségek a vállalati költségek 75,7%-át 

teszik ki (Juhász [2005]). 

A szakirodalom nem vitatja, hogy az emberi erőforrás értékes a vállalat számára, de az érték 

mérésével kapcsolatban a különböző modellekben több a felvetett, mint a megválaszolt 

kérdés. Az emberi tőke értékelése a vállaltértékeléshez hasonló problémákkal néz szembe. Ez 

elsősorban abból fakad, hogy az érték fogalma több oldalról is megközelíthető. A 

szakirodalom hat módszercsoportot ismer az emberi tőke értékelésére, ezek közül kettő bírhat 

gyakorlati relevanciával: a bekerülési értéken nyilvántartó és a jövedelemtermelő képesség 

alapú (Juhász [2005]). A modelleket mélyebben megvizsgálva azonban arra a következtetésre 

juthatunk, hogy gyakorlati szempontból nagyon korlátozott jelentőséggel bírnak. 

A pénzügyi értékelés azonban csak az érem egyik oldala. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy 

mely elemeket tartalmazza a humán tőke. A legismertebb ilyen felbontás Sveiby nevéhez 

köthető, aki öt részelemre bontja az emberi tőkét: 

• Explicit tudás, mely könnyen kifejezésre juttatható, ezáltal tantermi oktatás során is 

elsajátítható 

• Jártasság, mely a gyakorlati jártasságot jelenti, és munka során sajátítható el; 
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• Tapasztalat; 

• Értékítélet, mely a helyes és helytelen cselekvés közötti különbségtételt foglalja 

magában; 

• Társadalmi közeg hatása, mely a kultúrából átvett tudáselemeket foglalja magában 

(Sveiby [2001]; Boda [2005]). 

A humán tőkén kívül a strukturális tőke szintén ugyanilyen heterogén halmazt testesít meg, 

melyben szerepet játszik a stratégia, a vállalati kultúra, a belső adminisztrációs, ügyintézési, 

információs rendszerek, a biztonsági és kockázatkezelési megoldások is (Day [1990]; Ehrbar 

[2000]; Becker [2005]; Farkas- Szabó [2005]). Tomer a szervezeti tőkét két részre bontja, 

egyrészt tiszta szervezeti tőkéről beszél, mely a munkavállalóktól független (pl. a szervezeti 

struktúra) és ún. hibrid szervezeti tőkéről, mely részben a munkavállalókban ölt testet, részben 

pedig magában a vállalatban (pl. vállalati kultúra) (Tomer [1987]). Habár a kategorizálás 

kritizálható abból a szempontból, hogy nehéz a tiszta formákat megtalálni a szervezeti tőkén 

belül, mégis ráirányítja a figyelmet, hogy az emberi tőke és szervezeti tőke között szoros 

kapcsolat van: az emberi tőkébe való beruházás sok esetben a szervezeti tőke növekedését is 

maga után vonja (Reinhardt és mts. [2001]). 

Az intellektuális tőke harmadik eleme a kapcsolati tőke, mely magában foglalja a vevők és az 

egyéb üzleti kapcsolatok értékét. Végső soron az ügyféltőke kiépülése hozhat a vállalat 

számára pénzügyi jövedelmezőséget, de több szerző is rámutat, hogy az ügyféltőke nem 

képzelhető el humán és szervezeti tőke nélkül, mivel e három tőketípus értékláncként 

kapcsolódik egymásba (Sveiby [2001]; Boda [2005]; Papp [2006]). A vevők értéke mellett az 

ügyféltőke tartalmazza a vállalat más piaci szereplőkkel meglevő kapcsolatainak értékét is, 

például a banki, pénzügyi szervezetekkel, kutatóintézetekkel, egyetemekkel fenntartott 

kapcsolatokat is. Mandják és szerzőtársai vállalati mélyinterjúk segítségével térképezték fel a 

kapcsolati tőke értékképző elemeit, melyet úgy összegeznek a szerzők, hogy „az üzleti 

kapcsolatok értéke meglehetősen bonyolult és összetett jelenség (…) Az üzleti kapcsolat 

értékének számos összetevője létezik. (…) Az összetevők egy része gazdasági, vagy (…) 

„üzleti” jellegű. A másik része társadalmi, (…) emberi jellegű”. A szerzők érvelése szerint a 

kapcsolatok megkönnyíthetik a cserét, csökkenthetik a tranzakciós költséget, vagy bevételi 

potenciált jelenthetnek a vállalatnak (Mandják- Simon- Lantos [2004]). 

A csoportosítást és az egyes kategóriákba tartozó elemeket a 14. táblázat tartalmazza. A 

táblázat összeállítása során tudatosan nem törekedtem arra, hogy egymást kölcsönösen kizáró 
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kategóriákat jelenítsek meg az egyes tőkecsoportokban, hanem a szakirodalom heterogén 

megközelítését gyűjtöttem egy csokorba. 

14. Táblázat: A szellemi tőke csoportosítása Sveiby alapján 

Intellektuális tőke 
Humán tőke Szervezeti tőke Ügyfél tőke 
Explicit tudás 
Tacit tudás 
Jártasság 
Tapasztalat 
Értékítélet 
Társadalmi közeg hatása 
Tudásmegosztás 
Kapcsolati érték 
Kreativitás 
Belső kommunikáció 
Külső kommunikáció 
Önálló munkára való 
alkalmasság 
Csoportmunkára való 
alkalmasság 
Motiváció 

Szervezeti kultúra 
Vezetési filozófia 
Kooperatív vezetés 
Gyors döntéshozatal 
Cégstruktúra rugalmassága 
Belső információs rendszer 
Belső szabályok 
Eljárások 
Belső rendszerek 

Vevői kapcsolat 
Szállítói kapcsolat 
Iparágon belüli 
együttműködés, hálózati 
kapcsolatok 
Befektetői kapcsolatok 
Speciális előnyt biztosító 
szerződések 
Médiakapcsolatok 
Cégimázs 

Forrás: Sveiby [2001] kategorizálása alapján a szerző saját gyűjtése 

4.4. A tudás mint aktíva és passzíva 

A tudástőke eddigi definíciója és ennek alapján a csoportosítása a tudásra mint vállalati 

aktívára fókuszált. Ha klasszikus tőkeelemként fogjuk fel – mely ugyan nem szerepel a 

mérlegben, de hozzájárul az értékteremtéshez – akkor nemcsak arra a klasszikus számviteli 

kérdésre kell válaszolnunk, hogy miként jelenik meg az eszköz, hanem arra is, hogy mi az 

eszköz forrása. Ez nem jelent mást, minthogy a korábban aktívaként definiált tudástőkét 

passzíva oldalról is definiálni kell. A szellemi tőke a mérleg passzíva oldalán ki nem mutatott 

tulajdonosi tőkeként, vagy az alkalmazottakkal szembeni kötelezettségvállalásként 

jelentkezik. Ez végső soron azt jelenti, hogy a tulajdonosok és a vállalat alkalmazottai együtt 

„finanszírozzák” a tudástőke aktíva oldalát. A tulajdonosok nyilvánvalóan azért hajlandóak 

ezt megtenni, mert a mérlegben ki nem mutatott tudástőke a későbbiekben számviteli profitot 

képes generálni azáltal, hogy a „láthatatlan eszközök” segítségével versenyképesebb lesz a 

cég. Végső soron látható-láthatatlan tőkekonverzió zajlik akkor, amikor a vállalat 

alkalmazottait tanfolyamra küldi. Mivel a tanfolyam díja explicit költségként, a kiesett idő 

pedig implicit költségként jelentkezik, a vállalat vagyona számviteli értelemben csökken. A 

láthatatlan tőkeelemek értéke pedig növekszik, mely a jövőben a számviteli eredményt 
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növelheti. Mivel a tudástőkét nemcsak a tulajdonosok birtokolják, hanem az alkalmazottak is, 

ezért a forrás oldalon is meg kell jelenni ennek a tételnek, elkerülve a mérleg „felbillenését”. 

Habár beilleszthető lenne ez a tétel is a mérlegbe, de helyesebben járunk el, ha a klasszikus 

mérleg logikáját követve ezt az idegen tőkéhez hasonlóan láthatatlan kötelezettségvállalásként 

rögzítjük. A kötelezettségvállalás elképzelhető úgy is, hogy a munkavállaló a vállalat 

rendelkezésére bocsátja tudását, képességeit, amennyiben a cég vállalja, hogy megteremt 

néhány munkaszerződésen kívüli feltételt: például stabil munkahely, megfelelő légkör, 

fejlődési lehetőség, stb. 

 14. ábra: Mérlegtételek kiegészítése szellemi tőke elemekkel 

 

Forrás: Shapiro- Balbirer [2000]; Gyökér [2004]; Boda [2005]; Boda [2010] alapján a szerző 
saját szerkesztése 

A fenti gondolatmenet annál is fontosabb, mivel a korábban említett statisztikáknak 

megfelelően a tudástőke napjainkban a vállalati érték 80%-ás is kiteheti. Ekkor pedig nem 

elhanyagolható, hogy milyen forrásból „finanszírozza” egy vállalat a mérlegen kívüli tételeit. 

A legnagyobb kérdés, hogy a szellemi tőke láthatatlan saját tőke, vagy láthatatlan 

kötelezettségvállalás-e. Ha a tudástőke elidegeníthető az alkalmazottaktól, akkor 

nyilvánvalóan saját tőke a finanszírozási oldal, míg amennyiben az alkalmazotthoz köthető 

tudáselemeket tartalmaz, akkor láthatatlan kötelezettségvállalás. Ez azonban mélyebb 
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kérdéseket is felvet: milyen az alkuereje az egyes szereplőknek, és milyen mértékben 

részesülnek a tudástőke hozadékából. 

A kérdés megválaszolásához érdemes Boda György kategorizálását bemutatni, mely szerint 

megkülönböztetünk „hard” és „soft” szellemi tőkeelemeket. Annál inkább „hard” 

tőkeelemnek kell tekinteni a tudást, minél inkább jellemzőek rá a következő vonások: (1) 

kisajátítható, azaz a vállalat képes a munkavállalótól megszerezni, (2) tulajdonolható a 

kisajátítási folyamat végeredményeként, (3) könnyen menedzselhető, (4) hamarabb hoz 

jövedelmet, (5) minél kisebb a kockázata. A leginkább „hard” elemek az immateriális 

jószágok, melyek adott esetben akár adhatók- vehetők, ezt követi az ügyfél tőke, majd a 

szervezeti tőke, és végül a humán tőke számít a leginkább „soft” elemnek (Boda [2005]). 

Nyilvánvalóan minél inkább „hard” tőkeelemnek minősül a tudástőke, annál erősebb lesz a 

tulajdonos alkupozíciója, és annál szűkebb esélye kínálkozik az alkalmazottaknak az RBV 

szemlélet bemutatásánál  kifejtett gazdasági haszon kisajátítására (3. fejezet). 

A szellemi tőke mérés módszereink ismertetése után a 4.6. fejezetben bővebben kitérek a fent 

vázolt összefüggések következményeire. 

4.5. A szellemi tőke mérés módszerei 

A korábbi alfejezetekben már említettem a szellemi tőke növekvő fontosságát. Jelen 

disszertációban a szellemi tőke és a vállalati stratégia kapcsolatát vizsgálom, ezért fontosnak 

tartom megemlíteni a mérési módszertan kérdéseit. A szellemi tőke mérés indokaiként 

Andriessen kiemeli, hogy a tudástőke mérésével (1) javítható a menedzsment színvonala, (2) 

a vállalati beszámoló kiegészíthető plusz információkkal, (3) az üzleti elvárásoknak való 

megfelelést is segíti (Andriessen [2004]). Turner és Jackson- Cox megemlíti, hogy (1) az 

emberi tőke menedzselése javítható, (2) a növekvő és csökkenő szellemi tőkével rendelkező 

vállaltok könnyen beazonosíthatóvá válnak, (3) nyomon követhető a szellemi tőke hosszú 

távú megtérülése (Turner- Jackson-Cox [2002]). 

Mint az a fent felsorolt érvekből látszik a hosszú távon gondolkodó vállalatoknak érdekük, 

hogy tisztában legyenek a szellemi tőke állományukkal, hiszen az stratégiailag is meghatározó 

lehet a működés szempontjából. Mindezek alapján nem meglepő, hogy a szellemi tőke 

mérésének rendkívül széles módszertani bázis alakult ki. A nagyszámú módszer ellenére el 

kell fogadni Boda György érvelését, aki rámutat arra, hogy ezek a mérési módszerek messze 

nem tekinthetők tökéletesnek, sokkal inkább egy kiindulási pontot jelentenek (Boda [2005]; 

Boda [2008]). 
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A szellemi tőke mérésének módszereit Sveiby gyűjtötte össze legteljesebben. A szerző négy 

csoportba sorolta a közel 30 módszert: 

• Közvetlen szellemi tőke mérési módszer (Direct Intellectual Capital- DIC) 

• A piaci kapitalizáció alapú (Market Capitalization Methods- MCM) 

• Eszközmegtérülési mutatón alapuló (Return on Assets- ROA) 

• Scorecard- típusú módszer (Scorecard Methods- SC) 

A négy csoport eltérő logikával méri, és eltérően is értelezi a szellemi tőkét. Az első csoportba 

a közvetlen szellemi tőke mérési módszerek tartoznak. E módszereknek lényege abban van, 

hogy a szellemi tőkét elemeire bontják, és pénzügyi szemléletben értékelik azokat. A módszer 

egyedi vállalati értékelésekre használható fel, így a disszertáció céljainak nem felel meg, ezért 

a továbbiakban a módszertípussal nem foglalkozok. 

A piaci kapitalizáción alapuló módszerek abból indulnak ki, hogy a vállalat piaci értéke és az 

eszközállomány értéke eltér egymástól (Harangozó [2007]). A módszercsoport ezt az eltérést 

a tudástőke érékének tulajdonítja. Az előző alfejezetben utaltam rá, hogy ez a szemlélet két 

problémát is felvet, mégpedig a fair eszközérték és a könyv szerinti érték eltéréséből 

pontatlanságot, és azt, hogy a vállalat által megtermelt extra cash- flowkat a cég piaci értéke 

tartalmazza, ezáltal az extra jövedelmet teljes mértékben az intellektuális tőke számlájára írja 

a módszercsoport47. Juhász emiatt ezt a módszercsoportot „naiv megközelítésnek” nevezi 

(Juhász [2004]). Ebből fakad véleményem szerint a szakirodalom által sokat emlegetett 

anomália, miszerint negatív cash- flow esetén a szellemi tőke értéke negatív lehet, amely 

nehezen értelmezhető. 

                                                 
47 Az intellektuális tőke ilyen irányú számbavétele felveti a kérdést, hogy az extra cash- flow a munka vagy a 
tudás számlájára írható-e, vagy nem tőkésíthetően egyszerű értéktöbbletként fogjuk fel. A hagyományos 
pénzügyi közelítés az egész extra jövedelmet a tőke számlájára, míg a szellemi tőke megközelítés teljes 
egészében a tudástőkének tulajdonítja, míg mindegyik összefüggés erősen vitatható.  
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15. ábra: A szellemi tőke mérésének módszerei 

 

Forrás: Boda [2008] idézi Sveibyt 

Az eszközmegtérülési mutatón alapuló modellek logikája mögött az húzódik meg, hogy a 

pénzügyileg jövedelmező cégek extra jövedelme végső soron a szellemi tőkéből fakad. A 

legegyszerűbb modellben kiszámoljuk egy vállalat ROA mutatóját, ezzel megkapjuk az 

egységnyi tőkére jutó eredményt, mely egyfajta vállalati hatékonyságot jelent. Ha ebből 

levonjuk az iparágra jellemző átlagos ROA mutatót, akkor megkapjuk, hogy mennyivel több 

jövedelmet generál a vállalat egy egységnyi tőkére vetítve egy átlagos vállalathoz viszonyítva. 

Ha ezt az értéket megszorozzuk a vállalat eszközállományával, akkor megkapjuk a vállalat 

által birtokolt szellemi tőke hozadékát. Ennek a hozadéknak a tőkésítésével48 hozzájutunk az 

ipari átlaghoz viszonyított szellemi tőke forintértékéhez49 (Gyökér [2004]). A mutatót a 

gyakorlatban finomítják azzal, hogy az utolsó három év átlagos ROA mutatóit használják fel, 

valamint az adózás előtti eredményt veszik alapul a jövedelmezőségi mutató kiszámításához. 

(Wall- Kirk- Martin [2004]).  

A módszer feltétlen előnye, hogy a piaci érték alapú módszerrel szemben nem az összes extra 

cash-flow diszkontált értékét azonosítja a vállalat szellemi tőkéjével, hanem csak azt a részt, 

amely meghaladja a piaci átlagot. Ezt az értéket logikailag sokkal inkább el lehet fogadni 

szellemi tőke értékként, mint amikor más eszköz termelési tényező hozadékát a szellemi tőke 

                                                 
48 Mely pénzügyi értelemben egy örökjáradék számítást jelent. 
49 Mely adott esetben lehet negatív is,ekkor versenyhátrányt okozó szellemi tőke deficitről beszélhetünk, hiszen a 
piaci átlaghoz viszonyítottunk. 
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számlájára írtuk. Mivel a jövedelmezőségből indul ki a számítás, így ez a módszercsoport sem 

tudja teljes mértékig megoldani azt a problémát, hogy elkülönítse a munka és a szellemi tőke 

értékét a vállalati jövedelmekből. Ezáltal az versenytársakat meghaladó értéktöbbletet teljes 

egészében a szellemi tőke számlájára írja, függetlenül attól, hogy ebben a munka is részt vett, 

és teljes mértékig eltekint attól, hogy termelés során érték keletkezhet. 

Pozitívumként emelném ki, hogy a számítás eredménye lehet negatív is, így felhívja a 

figyelmet arra, hogy amelyik vállalat a módszertan alapján negatív szellemi tőkeértéket ért el, 

az elmarad szellemi tőke szintjében az ipari átlagtól50. A módszer kétségtelen gyengesége, 

hogy a vállalat statikus ROA mutatójából indul ki, és ráadásul csupán három év 

eredményességi mutatójára alapozva teszi ezt, mégpedig úgy, hogy az örökjáradék számítás 

során feltételezi a módszer, hogy a vállalat a jövőben is minden évben azonos ROA mutatót 

fog produkálni. A ROA mutató számviteli kategória, ezáltal az 1. fejezetben említett összes 

ebből fakadó torzítást magán viseli, többek között az amortizáció elszámolását, a 

transzferárazás vagy a rendkívüli tételek torzítását, nem is beszélve a mérlegben szereplő 

eszközállomány értékének alulbecsléséről. 

Az utolsó módszercsoportot az ún. scorecard típusú módszerek jelentik. Ez a csoport teljesen 

eltér az eddig említettektől, mivel nem pénzügyi módszerekkel veszi számításba a szellemi 

tőkét, hanem mutatócsoportokat kialakítva komplex mutatószámrendszerrel térképezik fel a 

vállalat egyes szellemi tőke elemeit. A scorecard módszer nem a pénzügyi mérés céljából jött 

létre, hanem a menedzserek informálása és szellemi tőkejavak hatékony menedzselése ihlette. 

A Sveiby által említett négy kategóriacsoportot két gyökeresen eltérő nézetrendszert tükröz: 

az első csoport szerint a szellemi tőke értékét az outputok felől kell mérni, vagyis a szellemi 

tőke annyit ér, amennyivel több értéket meg tud a birtokosa termelni. Ez a szemlélet ihlette az 

összes pénzügyi alapú mérési módszert. Ez a csoport egy olyan koncepcionális gyengeséggel 

küzd, melyet a dolog lényegéből fakadóan nem lehet orvosolni. Többször utaltam rá, hogy a 

vállalat értékelésénél elfogadható, hogy minden előállított értéktöbblet növeli a vállalat 

értékét. De ha ezt fel akarjuk tényezőkre bontani –mint ahogy erre törekszünk a szellemi tőke 

beazonosítása során- akkor szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az értéket nem csak a 

szellemi tőke állítja elő, viszont azt nem tudjuk megmondani, hogy az érték mekkora részérért 

felelős az intellektuális tőke, mekkora részért a hagyományos tőke, vagy a munka. Egyáltalán 

logikailag helyes-e, hogy az értéktöbbletnek tőke formát adunk, vagy az egyszerűen a 

                                                 
50 Bár meg kell jegyezni, hogy az alapmódszer a negatív számított éréket hibásnak tartja, véleményem szerint 
kiválóan lehet azt is értelmezni, mégpedig az iparág átlagos vállalathoz viszonyított szellemi tőke deficitjeként. 
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termelés során pluszként képződik. Szemléletesen itt az fogalmazódik meg, hogy elfogadjuk-e 

az értékmegmaradás törvényét, vagy sem. 

A másik módszercsoport a szellemi tőkét input oldalról veszi számításba, vagyis nem azt 

figyeli, hogy mekkora érték állítható vele elő, hanem valamely naturális mutatóval ragadja 

meg annak mennyiségét, vagy minőségét. Ezt a logikát követi a scorecard módszer, így jóval 

közvetettebb kapcsolatban áll az eredményességgel. 

4.5.1. MV/BV módszer 

A piaci érték és a könyv szerinti érték hányadosát (MV/BV) nagyon gyakran felhasználják a 

szellemi tőke érékének közelítésére. Minél magasabb a kiszámított arányszám, annál nagyobb 

mértékben a szellemi tőkére épül a vállalat. Dzinkowsik kiemeli cikkében, hogy a módszer 

értéke egyszerűségében rejlik, azonban ez az egyszerűség a valóság komplexitását nem képes 

megragadni (Dzinkowski [2000]). Ez a kissé eufemisztikus megfogalmazás valójában jóval 

kritikusabban megfogalmazva azt jelenti, hogy MV/BV arány ugyan egy egyszerűen 

számítható adat, de a legkevésbé sem mutatja a szellemi tőke arányát. A mutató hibáit 

összefoglaltam a 15. táblázatban. 

15. Táblázat: A MV/BV módszer hibái 

Az MV/BV mutató hibái a szellemi tőke arányának meghatározása során 
Nem a fair eszközértékkel számol, nem vesz figyelembe kvázi- eszközöket és a könyv 
szerinti értéken történő nyilvántartás és a piaci érték különbségét 
A piaci érték vagy „overshooting”51 típusú torzítást tartalmaz, vagy a cash-flow 
előrejelzéséből fakadó durva becslésen alapul 
A vállalat jövedelemtermelését teljes egészében a szellemi tőke számlájára írja, és kihagyja a 
tőke, a munkaerő hatását, és eltekint attól, hogy a termelés során plusz érték keletkezik 

Forrás: a szerző saját szerkesztése Dzinkowski [2000]; Juhász [2004] 

Kérdéses lehet a piaci érték (MV) kiszámítása. Erre a pénzügyi szakirodalom két módszert 

ismer. Az első módszer csak tőzsdei cégek esetén alkalmazható, mégpedig úgy, hogy a piacon 

lévő törzsrészvények darabszámát megszorozzák az aktuális árfolyammal. Ezzel a számítással 

a cég kapitalizációját kapjuk meg, melyet módosítva a vállalat idegen forrásainak piaci 

értékével megkapjuk a vállalat teljes (vagy az eszközök) piaci értékét (Boda [2005]; Becker és 

mts. [2005]). A második módszer alkalmazható nem tőzsdei cégek esetében is, ekkor 

hozambázisú becslést használunk, és a vállalat jövőben várható pénzáramlásainak jelenértékét 

                                                 
51 „Overshooting”- effektusként azonosítom a pénz és tőkepiacok pánik, illetve fellendülés idején meglevő 
ártorzító hatását. 



109. 

számítjuk ki. Ez a módszer a vállalat értékét azonosítja a vállalat által termelt készpénz 

jelenértékével52. 

4.5.2. Tobin- féle q 

A Tobin- féle q mutatót nem a szellemi tőke mérésére alkották meg, hanem a pénzügyi 

döntések támogatása céljából, mivel egyfajta hüvelykujj- szabályként alkalmazva az alacsony 

mutató érték a részvényárak csökkenését jelzi előre, míg magas mutató az értékteremtésre 

utal, így valószínűleg növekvő részvényárakkal jár együtt. A mutató kiszámítása során a 

vállalat piaci értékét (MV) osztjuk az eszközállomány helyettesítési értékének hányadosával 

(Dzinkowski [2000]). Mivel a mutató nagyban hasonlít az MV/BV mutatóra, kizárólag az 

különbözteti meg, hogy kiküszöböli az előző mutató azon hibáját, hogy az a számviteli torzító 

hatásoknak kitett eszközértékkel számol. 

4.5.3. CIV 

A kalkulált „intangible” érték úgy határozható meg, hogy alapul kell venni a vizsgált vállalat 

adózás előtti eredményéből számított ROA mutatót az utolsó három évben, és ennek az 

átlagát kell kiszámítani. Ugyanezzel az eljárással ki kell számítani az iparág ROA mutatóját is 

az elmúlt három év átlaga alapján. Harmadik lépésben a két ROA mutató különbségét kell 

képezni, és ezt szorozni kell a vállalat összes eszközállományával. Az így kapott érték az az 

értéktöbblet, vagy hiány, melyet a vállalat egy év alatt előállít egy ugyanolyan méretű átlagos 

versenytárshoz viszonyítva. Ha ezt az összeget egy minden évben megjelenő értéktöbbletnek 

fogjuk fel, és azt tételezzük, hogy végtelen ideig rendelkezésre fog állni, akkor egy 

örökjáradék képlet segítségével tőkésíthetjük, és meghatározhatjuk nagyságát pénzértékben. 

Ez tehát nem a szellemi tőkeállomány nagyságát határozza meg, hanem az áltagos iparági 

szereplőhöz viszonyított szellemi tőke többlet vagy deficit nagyságát (Dzinkowski [2000]; 

Juhász [2004]; Gyökér [2004]). 

A módszer gyengeségeit a 16. táblázat tartalmazza. 

16. Táblázat: A Calculated Intangible Value módszer hibái 

A CIV módszer hibái 
Mivel a ROA mutató a pénzügyi kimutatásokból számítandó, ezért számtalan – könyvvitel 
módszertanából fakadó - torzítást hordoz magán: a transzferárazás, az amortizáció 

                                                 
52 A számítás többféle finomságú algoritmussal elvégezhető. Jelen disszertációban csak a legegyszerűbb 
algoritmust mutatom be, mely szerint az egyes évek cash-flow-i kiszámíthatóak az adózás előtti 
eredmény+amortizáció- beruházás képlettel. Természetesen a módszernek jóval kifinomultabb változatai is 
léteznek, bővebben megtalálhatók magyar nyelven Becker és mts. [2005] könyvében. 
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elszámolása, az eszközök óvatos nyilvántartásából fakadó alulbecslés, az adóelkerülés 
torzítása. 
A magasabb iparági megtérülésből számított tudástőke nem biztos, hogy teljes mértékben a 
tudás számlájára írható. A modell nem veszi figyelembe a munka értékét, valamint implicit 
módon használja az értékmegmaradás törvényét. 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

4.5.4. EVA™ 

Az EVA™ (Gazdasági Hozzáadott Érték Mutató) hasonló logikai koncepcióból indul ki, mint 

a CIV módszer, azonban itt nem a szellemi tőke értékelése a direkt cél, hanem egy olyan 

mutató megalkotása, mely a vállalat valós értékteremtését méri. Az EVA egy viszonylag 

egyszerű képlettel számítható: 

EVA= (ROIC-WACC)×CE, 

ahol a ROIC a működő tőkére vetített megtérülés, míg a WACC a súlyozott átlagos 

tőkeköltség, végül a CE a működőtőke nagysága. 

Az EVA™ mutató azt mutatja meg, hogy mekkora többletértéket állított elő a vállalat, ha 

figyelembe vesszük azt, hogy a saját tőkéjének van alternatív költsége és az idegen tőkének 

pedig kamatköltsége. Vagyis a mutató a vállalat által nemzetgazdasági értelemben előállított 

tiszta értéket mutatja53 (Becker és mts. [2005]). 

4.5.5. VAIC™ 

A VAIC™ mutató (Values Added Intellectual Coefficient- Hozzáadott Érték Szellemi 

Koefficiens) nem önállóan a szellemi tőke nagyságát, hanem annak hatékonyságát méri. Pulic 

professzor fejlesztette ki, és az első elérhető publikáció 1998-ban jelent meg vele 

kapcsolatban. A szemlélet lényege, hogy az alkalmazottakat nem költségtényezőnek, hanem 

értékteremtőnek tekinti a módszer. A mutató kiszámítása során a vállalati hozzáadott értékből 

indul ki, mely a magyar fogalomhasználat mellett az értékesítés nettó árbevétele csökkentve 

az anyagjellegű ráfordításokkal. Képletben: 

VA=OUT- IN, 

ahol VA a hozzáadott érték, OUT a kibocsátás (nettó árbevétel), IN az anyagjellegű ráfordítás 

Alternatív módon kiszámítható a hozzáadott érték a működési profit, a bér jellegű ráfordítások 

és az amortizáció összegzésével, képletben: 

                                                 
53 A mutató kiszámítása a valóságban ennél jóval aprólékosabb és bonyolultabb folyamat, itt csak a logikai 
megértéhez szükséges lépéseket közöltem. 
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VA=OP+EC+D+A, 

Ahol a VA a hozzáadott érték, az OP az üzleti eredmény, EC a bér jellegű ráfordítás, D+A 

pedig az amortizáció. 

A modell első eleme a VACA tőkehatékonysági mutató, mely meghatározható a  

VACA=VA/CA 

képlettel, ahol VA a hozzáadott érték, CA pedig a vállalat által felhasznált tőkeállomány, 

vagyis az eszközök könyv szerinti értéke. 

A modell második eleme a VAHU humán tőke hatékonysági mutató, mely számolható a 

VAHU=VA/HC 

összefüggés alapján, ahol a VA a hozzáadott érték, míg a HC a bér jellegű ráfordítás összege. 

A harmadik elem54 az STVA strukturális tőke mutató, mely az  

STVA=ST/VA=(VA-HC)/VA 

képlettel számolandó. Érdemes megjegyezni, hogy az STVA tag reciprok elven képződik az 

előzőekkel ellentétben, mivel matematikailag csak így adhat értelmezhető eredményt a 

módszer. 

A VAIC mutató a három hatékonysági mutató összegzésével kapható, vagyis: 

VAIC=VACA+VAHU+STVA. 

Mivel a VAIC mutató additív elven számítandó, ezért a mutató magasabb értéke hatékonyabb 

vállalati működést jelez (Pulic [1998]; Shiu [2006]; Makki- Lodhi [2009]). Eltérés a 

hagyományos jövedelmezőségi mutatókhoz képest, hogy a mutatóban dominánsan van jelen 

az emberi erőforrás, mint értékképző tényező. A modell logikájából fakadóan a mutató 

magasabb pontszámmal jutalmazza azokat a vállalatokat, melyek (1) alacsonyabb 

tőkeállománnyal magasabb hozzáadott értéket (2) alacsonyabb bérköltséggel magas 

hozzáadott értéket teremtenek. 

                                                 
54 Mely az eredeti publikációban nem szerepelt, és csak később került a modellbe 
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17. Táblázat: A Value Added Intellectual Coefficient módszer hibái 

A VAIC módszer hibái 
A módszer a hozzáadott érték kiszámítása során figyelembe veszi az amortizációt. Ez 
inkonzisztens eredményt ad, mert azoknak a vállalatoknak a VAIC mutatója ceteris paribus 
magasabb lesz, melyek tőkeintenzív stratégiát folytatnak, vagy magas leírási kulcsot 
használnak. Ennek oka abban keresendő, hogy mind a VACA, mind pedig VAHU tag 
tartalmazza az amortizáció értékét. 
Saját függvénytani elemzéseim alapján azok a vállalatok rendelkezhetnek magas VAIC 
értékkel, melyek nagyon alacsony bér jellegű ráfordítással működnek. A mutató „bünteti” 
azokat a vállalatokat, melyek ugyanakkora hozzáadott értéket termelnek, viszont kisebb 
strukturális tőkével és magasabb humán tőkével rendelkeznek. Szélsőséges esetben a 
VAIC=∞, ha a bérköltség 0. 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

4.5.6. Skandia Navigator™ 

A Skandia Navigator az első ismert scorecard típusú szellemi tőke értékelő rendszer volt, 

kidolgozása Edvinnson nevéhez fűződik. Nevét a „Skandia Insurance Company Ltd.” társaságról 

kapta, mely a biztosítási és pénzügyi iparágban tevékenykedik. A rendszer egyébként 

kísértetiesen hasonlít a Kaplan- Norton szerzőpáros munkája nyomán ismertté vált Balanced 

Scorecard módszerre, mely egyes kutatók szerint nem a véletlennek, hanem a Norton- Kaplan 

szerzőpáros „plagizálásának” köszönhető (Boda [2005]). 

A modell öt tényezőcsoportot, és ennél jóval nagyobb számú egyedi mutatót tartalmaz, mely 

mindegyike szoros kapcsolatban áll a szellemi tőkével: 

1. Pénzügyi fókusz, melyben a tradicionális könyvelés adatai találhatóak, persze egy 

más, előrehaladottabb látásmód alapján, ami a számítógépekkel kapcsolatos 

befektetéseket vagy az alkalmazottankénti kiadásokat is figyelembe veszi. 

2. Ügyfél fókusz, mely az ügyféltőke fejlődésére vonatkozik, itt olyan adatok játszanak 

szerepet, mint például az ügyfelek száma, illetve megelégedettségük oka. Még a 

különböző részlegek is összehasonlításra kerülnek, hogy melyik az ügyfél-barátabb 

közülük. 

3. Folyamatfókusz, melyben mindenekelőtt az infrastruktúra és modern információ-

feldolgozó technológiák játszanak fontos szerepet. Az üzleti tevékenységek 

hatékonyságát értékelik itt ki. A hiba nélkül lebonyolított folyamatokat százalékban 

fejezik ki, a tranzakciók száma dolgozónként kerül felhasználásra. 

4. Az innovációs képességeket a Skandiánál a megújulási fókusszal reprezentálják. Itt a 

vállalat készségét szeretnék ábrázolni, mennyire is tud a jövőre válaszolni, illetve a 
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jövőben felmerülő problémákra válaszokat találni. Ezt különböző paraméterekkel 

próbálja a Skandia jellemezni, mint például: a dolgozói, az alkalmazottak 

átlagéletkorával illetve a képzettségi fokozatukkal, újabb termékek kifejlesztésének, 

fejlődésének a számával, illetve egy olyan szorzóval, ami kifejezi, hogy ezek az új 

termékek mennyire is járulnak hozzá a vállalat profitjához. 

5. A humánfókuszban a humán tőke kerül kiértékelésre. Skandia abból indul ki, hogy az 

ezen a téren történő megkülönböztetés a kreativitás és ezzel együtt a cég innovációs 

képességeinek a fejlődéséhez vezet. Ezért itt nemcsak a képzettségi fokokat és a 

dolgozók tréningjeit tartják számon, hanem olyan adatokat is, mint például a nők 

aránya a menedzsmenten belül vagy például a motivációs index. 

16. ábra: A Skandia Navigátor felépítése 

 

Forrás: saját szerkesztés esettanulmány alapján 

4.6. A szellemi tőke szerepe az RBV és a porteri szemléletben 

Habár az RBV vállalatelmélet nem speciálisan a tudástőkét mint erőforrást vizsgálja, hanem 

megkötés nélkül minden erőforrásra alkalmazható, a szakirodalom jó része elismeri, hogy a 

tudás kulcsfogalom az erőforrás- alapú elméletekben (Bareny [1991]; Collis- Montgomery 

[1995]; Bierly- Chackrabart [1996]; Conner- Prahalad [1996]; Libeskind [1996]; Spender- 

Grant [1996]). A tudástőke azért rendelkezik ilyen fontos szereppel az RBV elméletben, 

mivel minden eleme tekinthető értékesnek –vagyis képes érték előállításra-, ritka, nehezen 

helyettesíthető és nehezen is másolható. Liebeskind nem is erőforrás-alapú, hanem tudás- 
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alapú vállalatelméletről beszél (Liebeskind [1996]). Grant szintén vizsgálja a tudás-alapú 

vállalatelméletet (Grant [1996]). Barey és Arikan megjegyzi a tudás-alapú elmélet kapcsán, 

hogy bár kétségtelenül az RBV elméletek továbbfejlesztésének tekinthetők, azonban 

lényegüket tekintve alig magyaráznak többet, mint a hagyományos erőforrás-alapú elméletek 

(Barney- Arikan [2001]). 

Az erőforrás- alapú elmélet különös figyelmet szentel a másolhatóság kérdésének, mivel ettől 

függ, hogy a versenyelőny tartós lesz-e. Ebben a fejezetben ezért részletesen megvizsgálom a 

tudástőke másolhatóságával kapcsolatos fogalmakat. A tudástőkével szemben másrészről 

felmerül a járadék-kisajátítás kérdése is. A korábbiakban utaltam rá, hogy ha az erőforrás-

alapú elméletben a termelési tényező tulajdonosa ritka erőforrással rendelkezik, akkor 

alkupozíciója javul a jövedelem-kisajátítás során. Ezért másodsorban megvizsgálom a humán 

erőforrás kapcsán a járadék- kisajátítás folyamatát. 

Az erőforrások, és ezzel kapcsolatban a tudástőke, mely az emberekben gyökerezik nemcsak 

a versenyképesség forrása is lehet, hanem el is merevítheti a vállalatot, mint ahogy Leonard- 

Barton egy 1992-es cikkében megfogalmazta (Leonard-Barton [1992]). A szerző úttörő 

módon rámutat, hogy a képességek és magképességek lebéníthatják a szervezetet, direkt 

módon visszafogva az innovációt és az új termékek fejlesztését, ezért harmadsorban e 

jelenséget vizsgálom meg ebben a fejezetben. 

Az RBV szemlélet elvileg megkülönbözteti az erőforrások és a képességek fogalmát, azonban 

a korábban látott elhatárolás szerint a gyakorlatban, különösen a tudástőkével kapcsolatos 

mérések esetén nem könnyű megállapítani, hogy egy jellemzőt erőforrásnak, vagy 

képességnek kell tekinteni. Mivel hosszú és parttalan vitát lehet nyitni arról, hogy például az 

alkalmazottakhoz köthető szaktudás mennyire erőforrás és mennyire képesség, ezért a 

továbbiakban –és így az empirikus kutatásban sem- teszek különbséget erőforrás és képesség 

között, hanem mindegyiket erőforrás címkével látom el. 

A klasszikus RBV elmélet négy szükséges feltételt fogalmaz meg az erőforrásokkal és 

képességekkel szemben, melyek teljesülése esetén a vállalat versenyelőnyre tehet szert. Ezek 

a feltételek pedig az erőforrás értékességére, a ritkaságára, nehezen való helyettesíthetőségére 

és nehéz másolhatóságára vonatkoznak. A tudásmenedzsment szinte minden forrása 

megjegyzi, hogy a tudástőke értékes erőforrás, hiszen logikailag, empirikusan, és gyakorlati 

tapasztalati érvekkel is alátámasztható ezen tulajdonsága (lásd többek között Bencsik [2008]; 

Sveiby [2001]; Davenport- Prusak [2001]; Reinhardt [2001]; Hatch- Dyer [2004]; Schultz 
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[1983]). A tudástőke ritkasága szintén evidenciaként kezelhető, hasonlóan, mint a nehéz 

helyettesíthetőség (Hatch- Dyer [2004]; Hall [1992]; Hall [1993]; Decarolis- Deeds [1999]). 

Az egyetlen kérdéses pont a másolhatatlanság feltétele. Habár a szakirodalom a tudástőkét 

alapvetően nehezen másolható erőforrásnak tartja, véleményem szerint érdemes itt nem 

összemosni a tudástőke csoportjait. A kutatási modellben 13 komponensre bontottam a 

tudástőkét a korábban említett RICARDIS jelentéssel összhangban. 

18. Táblázat: A kutatásban használt tudástőke komponensek 

Jelölés (RICARDIS) Tartalom 
HC1 Professional Capital (szakismereti tőke) 
HC2 Social Competences (személyiségjellemzők, 

egyéni készségek) 
HC3 Employee Motivation (motiváció) 
HC4 Leadership and Ability (vezetési képességek) 
SC1 Company Culture (vállalati kultúra) 
SC2 Cooperation and Skills Transfer 

(együttműködés) 
SC3 Management Instruments (menedzsment 

eszközök) 
SC4 Information System and Explicit Knowledge 

(információs rendszerek és explicit tudás) 
SC5 Product Innovation (termékinnováció) 
SC6 Process Innovation (folyamatinnováció) 
RC1 Customer Relationship (vevői tőke) 
RC2 Partner Relationship (partneri kapcsolatok) 
RC3 Institutional Relationship (egyéb szervezeti 

kapcsolatok) 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Ahogy a humán tőkétől a kapcsolati tőke irányába haladunk, általánosságban a tudástőke 

tacitsága és komplexitása és a specifikusság is csökken. Ennek következtében a soft 

tőkeelemektől a hard elemek irányába haladva a tőkeelemek másolhatósága nő. Ez egy 

nagyon egyszerű példával is alátámasztható: egy vállalkozásban dolgozó alkalmazott 

szaktudását nagyon időigényes megtanulni, egy motivációs rendszert könnyebb lemásolni, 

viszont egy ügyféladatbázist akár egy adathordozóra másolva is meg lehet szerezni. Az 

általam felvázolt koncepció nagyban egybevág Boda György (2005) meglátásával is. 

Összességében a másolhatóság szellemi tőke elemenként igen eltérő lehet, azonban 

hüvelykujj- szabályként fogalmazható meg, hogy soft elemektől a hard elemek irányába 

növekszik a másolhatóság veszélye. 



116. 

A 4.4 fejezetben utaltam rá, hogy a szellemi tőkét nemcsak aktívaként, hanem passzívaként is 

számításba kell venni, vagyis nem elhanyagolható a szellemi tőke tulajdonosának kérdése. 

Coff is felveti ezt a kérdést, azonban ő arra koncentrál, hogy a versenyelőny miért nem 

figyelhető meg egyes cégeknél a pénzügyi mutatókban. A szerző arra a következtetésre jut, 

hogy ennek oka a járadék- kisajátítás, mely elsősorban a tudástőke azon formáinál jelentkezik, 

melyek szorosan kötődnek a személyekhez, így elsősorban a humán tőkét érintik. Az RBV 

szemlélet csak azt mondja ki, hogy ha megfelelő stratégiai erőforrásokkal rendelkezik egy 

vállalat, akkor járadékot generálhat, azonban azt nem vizsgálja, hogy ezt a járadékot kik 

kapják. Coff rámutat arra, hogy a járadékelosztás esetén a stakeholderek részt vesznek az 

alkufolyamatban, akik közül a legfontosabb szereplők (1) az alkalmazottak, akihez a 

tudástőke kötődik, (2) a menedzsment, aki az irányító szerepet betölti, és a tulajdonos, aki a 

járadék reziduális részével rendelkezik. Coff szerint ha az alkalmazott kellően értékes humán 

tőkével rendelkezik, akkor alkupozíciója erősödik a tulajdonossal és menedzserekkel 

szemben. Ebben a tekintetben a vállalati nyereség képződése maradék elven valósul meg, 

miután az alkalmazottak és a menedzserek bér jellegű juttatásokban kisajátítják a megtermelt 

gazdasági járadék egy részét. A profit nagysága ezek alapján az alkuerő alakulásától függ, 

melynek dimenzióit és befolyásoló szerepét a 19. táblázat tartalmazza. 

19. Táblázat: Az érintettek befolyása a járadékkisajátításra 

Alkuer ő 
dimenziói 

Menedzsment Alkalmazottak Tulajdonosok 

Egységes 
fellépésre való 
képesség 

+ 
Erős, ha kicsi a 
belső harc 

-/? 
Csak erős képviselet 
esetén, vagy kisszámú 
kulcsember esetén 
erős 

- 
Csak akkor erős, ha 
a tulajdonosok 
összetartanak 

Információhoz 
való hozzáférés/ 
kontrollálás 

+ 
Őrizhetik az 
információt a 
járadékról és a 
működésről 

+ 
Tacit tudás birtoklása 
esetén 

- 
A tulajdonosok 
rendelkeznek a 
legkevesebb 
információval 

Kilépés esetén 
pótlási költség 

+ 
Ritka képességek 
és implicit 
megállapodások az 
alkalmazottakkal 

+ 
Ritka képességek, 
melyek esetleg 
nehezen azonosíthatók 
és nehezen 
szerezhetők meg 

- 
A költség korlátozott 
lehet a tőkeköltség 
szintjéig 
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Alkuer ő 
dimenziói 

Menedzsment Alkalmazottak Tulajdonosok 

Stakeholder 
költségei kilépés 
esetén 

- 
Ritka céges 
képességek esetén 
a költség magas 
lehet 

- 
Ritka céges 
képességek esetén a 
költség magas lehet 

+ 
A költség általában 
alacsony 

Képesség a 
járadék 
kisajátításra 

Fenyegethet 
kilépéssel/ 
hatékonyan 
érvényesítheti 
érdekeit 

Fenyegethet 
kilépéssel/ hatékonyan 
érvényesítheti érdekeit 

Erőssége a vállalati 
kormányzáson és a 
tulajdonosi 
koncentráción múlik 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Mint a táblázatból kitűnik, mind az alkalmazottak, mind pedig a menedzserek 

rendelkezhetnek erős alkupozícióval. Az alkupozíció erőssége elsősorban a birtokolt 

tudástőke jellemzőitől függ, ezen belül a tudás egyediségétől, specialitásától és tacitságától. 

Minél inkább jellemzőek az előzőekben felsorolt tényezők, annál erősebb a stakeholder 

pozíciója. 

Coff elmélete végső soron a tudástőke passzíva oldalát írja le: azt mondja ki, hogy 

amennyiben a vállalat által használt tudástőke döntően soft jellegű, akkor annak tulajdonosai 

erősebb alkupozícióval rendelkeznek. Ez pedig növeli annak esélyét, hogy az alkalmazottak a 

szellemi tőke hozadékának nagyobb részét szerezzék meg bér formájában, csökkentve 

egyúttal a tulajdonos befektetésének megtérülését. Vagyis a fenti érvelés azt is magában rejti, 

hogy bár a magasabb tudástőke- szint javítja a vállalat versenyképességét, ez nem feltétlen 

tükröződik annak jövedelmezőségében, mivel a járadék-kisajátítás leronthatja a magasabb 

hatékonyság eredményét. Tehát a pénzügyi megtérülés ezek alapján egyáltalán nem jellemzi 

jól a vállalat versenyképességét. 

Coff koncepciója azonban nem tartalmaz egy elemet, mégpedig a motiváción keresztüli 

visszacsatolást. A soft tőkeelemek tulajdonosai a magasabb tőkéjükért cserébe magasabb 

jövedelem-kisajátítást várnak el. Amennyiben ezt nem kapják meg, akkor kétféleképp 

dönthetnek: elhagyják a szervezetet, vagy csökkentve erőfeszítésüket kevésbé motiváltakká 

válnak, mely önmagában csökkenti a szellemi tőke értékét. Hasonlóan demotiváló hatása van 

annak is, amikor a vállalatok megpróbálják a személyhez kötődő tudáselemeket kisajátítani és 

„hard” típusú tőkeelemmé konvertálni. 



118. 

Az erőforrás alapú elmélet és a tudástőke összekapcsolása még egy kérdést felvet, melyre 

Leonard-Barton hívta fel a figyelmet. A szerző a jelenséget „szervezeti merevségnek”55 hívta, 

mely az erőforrásokból és képességekből ered – különös tekintettel a magképességekre, és 

korlátozza a vállalatok irány és termékváltását, vagyis a megújulást és innovációt. A szerző 

kiemeli, hogy a legkönnyebb egy cégen belül a technológiai váltások lebonyolítása, majd ezt 

követi nehézségi szintben a menedzseri váltások levezénylése. Sokkal problematikusabb a 

tudástőkében elérni változást és a legnehezebb az értékváltást végrehajtani (Leonard- Barton 

[1992]). Leonard- Barton kiemeli, hogy a vállalat kulcskompetenciái behatárolják annak 

működését, mivel egyfajta fókuszálást jelentenek. Emellett a magkompetenciák mindig 

preferálnak bizonyos funkcionális, vagy szakmai területeket, mely beszűkíti a vállalat által 

birtokolt tudás spektrumát, és ezzel fékezi az innovációt. Hasonlóan elmerevíti a vállalatot a 

technikai rendszer, vagy bizonyos menedzsment funkciók, mint például a projekt 

menedzsment feladatot. Hasonló eredményt okoz az alacsonyabb státuszú funkciók és 

sikertelen projektek elbátortalanító ereje. 

A porteri koncepció az RBV szemlélettel szemben nem fordít különösebb figyelmet az 

erőforrásoknak, így explicit módon a tudástőkének sem. Mindemellett a porteri modelltől nem 

idegen teljes mértékben a tudástőke, hiszen a tanulási görbe végső soron a felhalmozott 

tapasztalat, azaz a humán és szervezeti tőke megnyilvánulási formája. Ezen kívül a termék-

megkülönböztetés és az ennek nyomán kialakuló vásárlói lojalitás felfogható az ügyféltőke 

megnyilvánulási formájának. Való igaz, hogy ezeken az eseteken kívül a tudástőke a porteri 

elméletben nem jelenik meg. Az empirikus kutatások között Hunt [2000] megemlíti, hogy 2 

kutatásban megtalálható a szakértelem, mint stratégiai dimenzió, azonban a gyakorlati 

kutatások is szinte teljes mértékben mellőzik a tudástőke szempontjait. 

                                                 
55 Az angol nyelvű irodalomban a fogalom „core rigidity”-ként terjedt el, melynek tükörfordítása helyett 
szervezeti merevségként hivatkozok rá. 
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5. AZ ÉRTÉKÉRVÉNYESÜLÉSI MODELL  

5.1. Az értékérvényesülési modell kialakításának okai 

Az erőforrás-alapú vállalatelmélettel és a pozícionáló iskolával foglalkozó fejezetben utaltam 

rá, hogy a két iskola által vázolt modellek további finomításra, módosításra szorulnak. Az 

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

homályos elméleti megalapozására, másodsorban a szemlélet gyengeségeire, harmadsorban a 

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

egyetértek azzal az állásponttal, hogy az RBV szemlélet tekinthető önigazoló jellegűnek, 

melyet az erőforrás értékességére vonatkozó feltétel okoz. Mint korábban rámutattam, az 

érték abból fakad, hogy az erőforrás alkalmas egy outputpiaci stratégia megvalósítására. Ez a 

felfogás pedig azt jelenti, hogy az erőforrás-alapú vállalatelmélet önmagában nem mond el túl 

sokat a valóságról, hiszen azt állítja, hogy azok az erőforrások, melyek alkalmasak lehetnek a 

versenyképesség javítására – és a jövedelmezőség növelésére, azok egyéb feltételek 

megvalósulása esetén javítják a versenyképességet. A meta-elemzések kimutatták, hogy a 

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

teljesítményét magyarázni az RBV szemlélet. 

Felvetődik a kérdés, hogy miért ilyen alacsony a modell magyarázóereje. 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 

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

stratégiát fordítani output piaci stratégiává. Véleményem szerint az RBV szemlélet 

gyengesége és alacsony magyarázó ereje pontosan ebben ragadható meg, vagyis abban, hogy 

nem foglalkozik az erőforráson kívül az output piaccal. Ha közgazdasági érveléssel szeretném 

indokolni, az erőforrás- alapú elmélet csak a ricardoi járadékot veszi figyelembe. Pontosabban 

nem zárja ki a monopólium típusú járadékot, de nem is tartalmazza explicit módon azt: 

homályosan tesz utalást arra, amikor kimondja, hogy az erőforrásnak értékesnek kell lenni. 

Egy erőforrás csak akkor lehet értékes, ha az a piacon eladható terméket vagy szolgáltatás 

előállításban vesz részt. Ezek alapján még ha elméleti szinten el is fogadjuk az értékes 

erőforrás kitételt az RBV elméletben, az operacionalizálásnál gyakorlatilag leküzdhetetlen 

akadályokba ütközünk, mivel nagyon nehéz az értékes jellemzőt behatárolni. Ezzel összefügg, 
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és hasonlóan súlyos 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 versenyképességre56, ez kellően homályos marad a 

gyakorlati kutatónak, aki operacionalizálni szeretné a fogalmat. 

Az erőforrás- alapú elmélet fő gyengesége tehát az, hogy nem vizsgálja explicit módon az 

outputpiaci stratégiákat, és szinte csak a belső erőforrásoknak szentel figyelmet. Különösen az 

erőforrás- heterogenitás megközelítés kapcsán válik ez a probléma szembetűnővé, amikor a 

különböző üzleti modellek különbözőképp kezelik a vizsgált erőforrás mennyiségét. 

Példaként említhető az innovációra épülő 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 adódóan 

a stratégiák különbsége miatt más- más erőforrások lesznek értékesek a vállalatok számára, 

lehetetlenné téve az erőforrás heterogenitás szemléletű elemzést, különösen a több iparágat 

átfogó kutatásokban.57 

A pozícionáló iskolával szemben is számos kritika sorakoztatható fel. Itt nem az 

operacionalizálási hibák, hanem a 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 „kevert” 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 

                                                 
56 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. 
57 Természetesen erre is létezik megoldás, ahogy a fogalmi- szintű megközelítésnél bemutattam. 
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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 a cég belső tulajdonságaira, addig a porteri szemlélet csak a piaci jellemzőkre 

fókuszál. Közgazdasági értelemben Porternél monopólium típusú járadék keletkezik, mely az 

output piac korlátozásából fakad. Való igaz, hogy a porteri gondolatmenet sem zárja ki a 

ricardoi járadék keletkezést, de explicit módon a figyelem nem afelé fordul.58 

A pozícionáló iskola eredményeit azonban a modell gyenge magyarázóereje árnyalja be 

leginkább. A korábban bemutatott Hunt által elvégzett meta-elemzés kimondja, 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. 

Az 1. fejezetben bemutatott kutatások azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a vállalati 

stratégia az imént vázolt elméleteknél jóval nagyobb mértékben magyarázza a vállaltok 

eredményességét. Emlékeztetőül idézem fel azt a több kutatásból levont következtetést, hogy 

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

melyek hosszú távon állnak fent. További 20%-ot magyaráz az iparági különbözőség. A céges 

stratégiai jellemzők szerepe nem szorul magyarázatra, azonban az iparág szerepe igen. Ha 

porteri értelemben vizsgáljuk az iparági jövedelmezőségi eltérések szerepét, akkor az ok az öt 

versenytényezőben keresendő, ezen belül is kiemelt szerepe van a belépési korlátoknak. Ha 

tehát beemeljük a stratégiai tényezők közé az iparágat is, amit a vállalat többé- kevésbé tud 

kontrollálni, hogy belép-e az iparágba vagy sem, akkor a stratégia 50-80%-ban határozza meg 

a vállalat eredményességét.59 

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 részét 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 

                                                 
58 A költségvezető stratégiánál például a tanulási görbe végső soron ricardói járadékot generál. Ettől azonban 
élesen nem válik el a monopólium típusú járadék sem, mivel az alacsonyabb termékár és az így differenciált 
termék tekinthető output piaci korlátozásnak és monopoljáradéknak is.  
59 Meg kell jegyezni, hogy ez a lehető legtágabb stratégiaértelmezés, melybe minden olyan működési faktor 
beletartozik, amely a vállalatot hosszú távon jellemzi. Ebben az értelemben a stratégia definíciójába minden 
tevékenység beleértendő, mely a vállalatot hosszú távon jellemzi. 
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modelleknél felsorolt kritikák egymás komplementerei. Felmerül az a merész kérdés, hogy az 

inside- out és az outside- in szemléletek ellentmondásai ellenére szintetizálható-e a modell. 

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

találkoztam, ezért a következő alfejezetekben saját modellemet mutatom be, melyet a 

erőforrás értékérvényesülési modelljének neveztem el. 

5.2. Az erőforrások értékérvényesülési modelljének premisszái 

Az értékérvényesülési modell pozitívuma, hogy egyszerre tekinthető a porteri modell 

megújításának és egyben az RBV szemlélet kibővítésének, ezért a modell premisszáinak 

kialakítása során mindkét elméletre támaszkodtam. A modell előfeltevései 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. 

Az értékérvényesülési modell öt premisszája a két stratégiai iskola legfontosabb 

posztulátumait tömöríti magában. Ezen öt feltétel segítségével felépíthető egy olyan modell, 

mely a két eredeti irányzat fogalmi gyengeségeit kiszűri, és adekvált keret nyújt a jelenkor 

gazdasági terének elemzéséhez. 

Ha az értékérvényesülési modellt a közgazdasági elméletekkel állítjuk párhuzamba, akkor a 

modell egy olyan gazdaságot ír le, melyre jellemzőek az oligopol és monopol piacok, és a 

vállalatok képesek olyan üzletpolitikát folytatni, mellyel fenntartják, sőt erősítik 



123. 

monopolerejüket. Ha jelenkorunk gazdaságára tekintünk, akkor ez teljes mértékben egybevág 

tapasztalatunkkal.  

5.3. Az értékérvényesülési modell felépítése 

Két olyan kulcsfogalomra épül a szintézis modell, mely egyedileg megjelent Porternél is és az 

RBV szemléletben is, mégpedig a mobilitási korlát és imitációs korlát. Az erőforrás 

értékérvényesülési modell tekinthető egyben az RBV szemlélet és a porteri iskola 

szintézisének is. A modell sémáját a 17. ábra mutatja be. 

17. ábra: Az erőforrás értékérvényesülési modellje 

 

Forrás: a szerző saját koncepciója 

Az értékérvényesülés modelljének 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 
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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 a szintetizáló 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 

vállalat kombinálja egy imitációs 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 gondolatmenet végső 

soron az erőforrás értékékének gazdasági járadékká történő konverzióját írja le.  

A mobilitási és imitációs korlátok védik a vállalat pozícióját, és lehetővé teszik a nagyobb 

versenyképességet. A mobilitási korlátok felépítésének természetesen megvan a maga 

alternatív költsége: mégpedig abban a beruházási költségben ölt testet, melyet a vállalat ennek 

kiépítésére áldozott. Hasonlóan az imitációs korlátok felépítése sincs ingyen: egyrészt 

költségként, másrészt kisajátított járadékként csökkenti a vállalat jövedelmezőségét. Imitációs 

korlátot szinte kivétel nélkül a tudástőke valamely formája képes létrehozni. Ezek az 

erőforrások speciális tulajdonságokkal rendelkeznek, melyek közül a legfontosabb, hogy a 

tulajdonosa csak részben, vagy egyáltalán nem a vállalat. Ebből fakadóan ennek az 

erőforrástípusnak rendszerint meg kell az árát fizetni, így nagyobb mértékű járadék-

kisajátítással néz szembe az a vállalat, mely ilyen erőforrással rendelkezik. A járadék 

kisajátításának mértéke függ az erőforrás tulajdonosának alkuerejétől, hasonlóan mint a 

klasszikus RBV szemléletben. Az alkuerőre pedig hatással vannak az erőforrás keresleti- 

kínálati viszonyai. 

Egy visszacsatolást is tartalmaz a modell, mégpedig amennyiben a szellemi tőke tulajdonosa 

nem kapja meg a járadék fair részét, a motiváció csökkenésén keresztül leértékeli a vállalat 

szellemi tőkéjét, egyfajta amortizációt idézve elő, mely értelemszerűen csökkenő 

járadékképződést von maga után. A szintézis modellben tehát a szellemi tőke passzíva oldala 
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két szálon is kapcsolódik a stratégiai kialakításához, egyrészt az imént említett motivációs 

visszacsatoláson, másrészt a járadék-kisajátításon keresztül. 

A modellnek van még egy működési sajátossága, 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 útfüggőségnek is, 

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

és a vállalat más stratégiai 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. Hosszú távon ezáltal a vállalat nemcsak stratégiát választ, hanem stratégiai 

„ösvényt” is, mely meghatározza a későbbi stratégia-kialakítás lehetőségeit. 

A szintetizáló modell tovább finomítható, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a vállalati 

stratégiai csoport versenyképessége és jövedelmezősége nemcsak a mobilitási korlát 

magasságától, hanem a stratégiai csoporton belül jellemző többi versenytényező erősségétől is 

függ. Ennek akkor van kiemelt szerepe, ha az iparágon belüli stratégiai csoportok között 

eltérés van a versenytényezők erősségében, mivel akkor ezeket is figyelembe kell venni a 

jövedelmezőség tekintetében. 

5.4. Az értékérvényesülési modell sajátosságai 

Az előző alfejezetben felvázolt szintézis modell jó néhány olyan következetést fogalmaz meg, 

mely jól képes a jelenkor a gazdaságának összefüggéseit magyarázni. Ezek a jellemzők 

elsősorban a korábbi iskolák egyoldalúságát, másrészt azoknak az elméleti és koncepcionális 

gyengeségeit ellensúlyozzák. 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]). További bizonyítékot szolgáltatnak Hawawini és 

munkatársai, akik kimutatták, hogy iparáganként egy- két olyan cég van, amelyek 

kiugró eredményességet érnek el, a többi vállalat teljesítménye konvergál egymáshoz. 

(Hawawini és mts [2003]). 
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2. Figyelembe veszi a modell a különleges erőforrással rendelkező vállalatok esetében 

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

valamint a motiváción keresztül befolyásolja a szellemi tőke értékét és ezáltal magát 

az értékteremtést is. 

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

magyarázóerejének puszta összegzéséről van szó, amikor a jövedelmezőséget 

vizsgáljuk, hanem a lehetséges interakcióknak köszönhetően van esély a modell 

magyarázóerejének jelentős emelkedésére. 

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

táv 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. A versenyképesség fogalma kiváltható 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 már meglevő mobilitási korlátok kiépítéséhez. 



127. 

10. Lehetővé válik az eddigi kategorizálásnál finomabb stratégiatípusok bemutatása, mint 

ahogy a következő alfejezetben erre ki is térek. 

5.5. Tipikus tudásstratégiák az értékérvényesítési modell alapján 

Mint a tudástőkével foglalkozó fejezetben kiemeltem, a legfontosabb olyan erőforrás, mely 

megfelel a VRIN elvnek, az a tudástőke. Így ebben a fejezetben részben szekunder, részben 

pedig korábbi kvantitatív és kvalitatív kutatások alapján60 bemutatom a feltárt stratégiákat, és 

kitérek azoknak a szintetizáló modellel kapcsolatos összefüggéseire. Az itt bemutatott 

eredmények tartalmazzák dr. Papp Ilona kutatásában fellelt stratégiák újbóli tipologizálást, 

mely 31 kis- és középvállalkozással készített mélyinterjú alapján négy tipikus tudásstratégiát 

azonosított. Emellett 2007-ben általam készített 133 kis- és középvállalkozásra kiterjedő 

kutatás során fellelt stratégiák tovább finomították a tipológiáját. A két kutatás tipikus 

stratégiáit ebben a fejezetben a szintézis modell segítségével értelmezem újra és mutatom be. 

A kis és középvállalatoknál a mélyinterjúk során fellelt tudás alapú stratégiákat három 

alapvető csoportra bontottam (Lőre [2007]; Lőre [2008]; Lőre- Bencsik- Polyákné [2009]): 

1. tranzakciós költségek csökkentésére alapozott stratégia, kitolt vállalati határok; 

2. a verseny részleges vagy teljes elkerülése; 

3. olyan szegmensen versenyezni a nagyvállalatokkal, ahol versenyelőny61 van. 

20. Táblázat: Tipikus vállalati stratégiák értelmezése a szintetizáló modellben 

STRATÉGIA ALAPJA Tranzakciós vagy 
transzformációs 

költség csökkentése 

A verseny teljes vagy 
részleges elkerülése 

Kompetitív előny a 
nagyokkal szemben 

INTELLEKTUÁLIS 

TŐKE SZEREPE 
Ügyféltőke és az 

ahhoz kapcsolódó 
immateriális javak 

maximalizálása 

Tudás alapon olyan 
piaci rés megcélzása, 

ahol a verseny 
korlátozott 

Olyan tudás alapú 
ágban versenyezni, 

ahol a kicsiknek 
kompetitív előnyük 

van 

Forrás: a szerző saját elemzése 

A 21. táblázat tartalmazza a konkrét stratégai utak típusait, és azokat a vállalatokat, ahol 

megfigyeltem azokat. 

                                                 
60 Melyben szerzőként, társszerzőként, kutatóként részt vettem 
61 Vagyis ahol a transzformációs költségek alacsonyabbak. 
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21. Táblázat: Konkrét stratégiai típusok a szintetizáló modellben 

 Tranzakciós vagy 
transzformációs költség 

csökkentése 

A verseny teljes vagy részleges 
elkerülése 

Kompetitív előny a 
nagyokkal szemben 

TÍPUS Hálózato-
sodás 

Contracting 
out 

Tudás alapú rés Innovációs 

PÉLDA Kisalföld 
Füszért Rt. 

Siesta Shoes 
Kft. 

Medicoop Kft.  Huro Kft. 

Forrás: primer kutatás alapján a szerző saját szerkesztése 

5.5.1. Hálózatosodás stratégiája 

Az első stratégiatípus, vagyis a hálózatosodás stratégiája a kereskedelmi vállalatok esetében 

figyelhető meg a legtipikusabban. A modell lényeg, hogy a stratégiát követő – jellemzően 

kisvállalkozás - jelentős tranzakció és transzformációs költséghátránnyal rendelkezik. Hogy a 

vállalat le tudja küzdeni a nagyobb versenytársakat védő költségelőnyön alapuló mobilitási 

korlátot, csökkenteni kell a tranzakciós és transzformációs költségeket. Ehhez a vállalat egy 

speciális erőforrást épít ki, mely az immateriális vagyonban, és a partneri tőkében 

(ügyféltőke) ölt testet. Ez nem jelent mást, mint a vállalat a hálózatot, esetleg franchise 

rendszert épít ki. A kiépült rendszer az alacsonyabb beszerzési költségen keresztül 

megszünteti a vállalat költséghátrányát, anélkül, hogy a vállalatnak hatalmas tőkeberuházásba 

kellene kezdeni. A modellben a mobilitási korlátot az alacsony költségpozíció jelenti, mely 

kombinálódhat differenciálással is, mint ahogy a CBA bolthálózat esetében láthattuk. Az 

erőforrás, melyet a vállalat felhasznál a kiépített partneri kapcsolat. Mivel a partneri 

kapcsolati hálózat hosszú távú kötődést jelent a hálózat tulajdonosának és a partnernek, ez 

kielégíti a szintetizáló modellben az erőforrással szemben a ritkaság, a nehezen 

helyettesíthetőséget és a nehéz másolhatóságot, hiszen a hálózat kiépítéséhez hosszú időre 

volt szükség. Vagyis a modellben egyaránt adott a mobilitási és az imitációs korlát, így a 

stratégia képes magas járadékot produkálni, és hosszútávon fenntartható (Papp [2006]; Lőre 

[2007]). 

5.5.2. Contracting out stratégia 

A contracting out stratégiája szintén az ügyféltőkére épülő stratégia. Az üzleti modell lényege, 

hogy a vállalat nem önmaga gyártja a terméket, hanem egy termelő vállalatnak 

alvállalkozásba adja a gyártást, a vállalat csupán a disztribúciót, minőségellenőrzést, 

korrekciózást, tervezést, designkialakítást és a marketinget végzi. A modellben a vállalat 

differenciáló pozícionáló stratégiát valósít meg, mely lehet innovációs vagy marketing alapú 

megkülönböztetésen alapuló stratégia, és akár kombinálódhat egy fókuszáló stratégiával is. 
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A mobilitási korlát tehát biztosítja a jövedelmezőséget, melyet egyrészt megalapoz, másrészt 

kiegészít a speciális erőforrás birtoklása. A vállalat csak a szellemi tőke fejlesztésére és a 

tudásintenzív funkciókra fókuszál, és a speciális tudáserőforrás a vevői kapcsolatok, a 

márkaérték, az ismertség, esetlegesen speciális szabadalmak. Mindaddig sikeres a stratégia, 

amíg a vevők hajlandóak elismerni a szellemi hozzáadott értéket. Ezt a stratégiát követi 

többek között az ötletes reklámjairól jól ismert cégek közül a Red Bull Gmbh. Hangsúlyozni 

szeretném, hogy a stratégia annál jobban védhető, minél nehezebben másolható erőforrásra 

épül, hiszen a szakirodalom kiemeli, hogy önmagában a marketingköltés nem jelenti azt, hogy 

az erőforrás nehezen lesz másolható. Ha a marketing szakemberek kreativitása alapozza ezt 

meg, akiket a cég képes megtartani, akkor lehet igazán sikeres a stratégia, mint ahogy a Red 

Bull esete mutatja. 

5.5.3. Tudás alapú piaci rés 

A tudásra alapozott stratégiák legklasszikusabb esete a tudás alapú piaci rés stratégiája. Ez 

tipikusan kisvállalkozások által játszott stratégia, mely generikus stratégiák tekintetében egy 

fókuszáló stratégia, mely lehet akár differenciáló, költségvezető, vagy megkülönböztetés 

nélküli fókuszáló stratégia is abban az esetben, ha olyan piaci résről van szó, mely méreténél 

fogva nem kelti fel a nagyobb versenytárak figyelmét. A pozíció védelméről általában a 

humán tőke gondoskodik, mivel a piaci rés általában olyan képességeket kíván meg, melyek a 

nagyobb versenytársak nem tudnak, vagy nem szívesen tesznek meg. A 21. táblázatban 

szereplő vállalkozás speciális kiegészítő orvosi eszközöket gyárt a kórházak egyedi 

megrendelése alapján, melyhez speciális szaktudás szükséges, mégpedig olyan mellyel 

egyetlen más versenytárs sem rendelkezik. A stratégiai pozíció itt a fókuszálásból ered, míg a 

pozíció védelmét a humántőke látja el ebben a modellben. 

5.5.4. Innovációs stratégia 

Az utolsó stratégia szintén tipikus kisvállalati stratégia, mely egy tipikus fókuszáló 

megkülönböztető stratégia porteri értelemben. A táblázatban szereplő vállalkozás egy profilt 

váltott cég, mely felismerte humán tőkéjének jelentőségét, és a piacon eddig nem létező 

innovatív termékek gyárásának irányába fordult, melynek piaci forgalmából él jelenleg. A 

stratégiában a mobilitási korlátot a speciális szegmensre fókuszálás és az innovatív termék 

testesíti meg, míg a pozíció védelmét a mindig új ötletekkel előálló humán tőke és az 

esetleges szabadalmi korlát látja el.  
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A stratégiákat a használt mobilitási korlátokat, a generikus stratégia típusát és pozíció 

védelmét ellátó tudáserőforrást a 22. táblázat tartalmazza. 

22. Táblázat: Tudás alapú stratégiák a szintetizáló modellben 

 Tranzakciós vagy 
transzformációs költség 

csökkentése 

A verseny teljes 
vagy részleges 

elkerülése 

Kompetitív előny a 
nagyokkal szemben 

TÍPUS Hálózatosodás Contracting out Tudás alapú rés Innovációs 
M OBILITÁSI 

KORLÁT  
Gazdaságos 
beszerzés; 

Megkülönböz-
tetés; 

Tőkeszükséglet; 

Megkülönböz-
tetés 

Tapasztalati görbe 
„First mover advantage” 

Megkülönböztetés 

Megkülönböztetés 

ERŐFORRÁS Partneri tőke 
(ügyféltőke) 

Ügyféltőke Humán tőke; 
(Esetleg: szervezeti tőke) 

Humán tőke 

GENERIKUS 
STRATÉGIA  

Költségvezető; 
Differenciáló; 

Költség-
csökkentő- 

differenciáló 

Differenciáló; 
Differenciáló- 

fókuszáló 

Fókuszáló; 
Fókuszáló- differenciáló; 

Fókuszáló- 
költségvezető; 

Fókuszáló differenciáló 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Összességében tehát megállapítható, hogy a szintetizáló modell által sugallt keret nagy 

segítséget jelent a valóságban létező stratégiák azonosítása, tipizálása és fejlesztése során. Az 

itt bemutatott tipológia az empirikus elemzési részben a kiindulópontot fogja jelenteni. 
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6. KUTATÁSI ALAPMODELL ÉS HIPOTÉZISEK  

A kutatási modellem szervesen épül az 5. fejezetben bemutatott értékérvényesítési modellre, 

mely két alappillére támaszkodik, ez pedig a pozícionáló iskola és az erőforrás-alapú 

vállalatelmélet. Disszertációmban nem a modell általános igazolására törekszem, hanem 

egyfajta fogalmi keretként használom fel a tudástőke és a jövedelmezőség kapcsolatának 

vizsgálatához, mivel meggyőződésem szerint az RBV szemlélet nem képes önmagában 

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. 

A vizsgálandó hipotézisek leképzik az értékérvényesítési modell szerkezetét, melynek 

rendszere a 18. ábrán nyomon követhető. 

18. 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 

Mobilitási korlátok  

Versenyképesség 

Jövedelmez őség 

Tudást őke mint 
imitációs korlát  

Szinergia-hatás 

Jövedelmez őség 

Útfüggés  

H1b 

Versenyképesség 

H2 

H3a, H3b 

Tipikus stratégiák 

H4a 

H4b 
H5 H6 

H2 H1b 

Járadék -kisajátítás 
és motivációs 
visszacsatolás  

H1a 



132. 

gyakorolt hatása (H1b). A H1 hipotézis végső soron a porteri mobilitási korlátok 

érvényességét vizsgálja a magyar gazdaságra. 

A szintetizáló modell alapján nemcsak az outputpiaci stratégiákat, hanem magának a 

tudástőkének a versenyképességre és jövedelmezőségre gyakorolt hatását is vizsgálni kell. A 

H2-es hipotézisben azt vizsgálom, hogy a szellemi tőke egyes elemei – mint a VRIN elvnek 

megfelelő erőforrások – milyen mértékben hatnak a vállalatok versenyképességére és 

jövedelmezőségére. 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 a versenyképességben (H3a, H3b). Más szavakkal 

kifejezve ez azt jelenti, hogy bizonyos output piaci stratégiákat a megfelelő eszköztípussal 

kombinálva nemcsak hosszútávon védhető stratégiához jutunk, hanem a versenyképesség is 

szinergikusan javul. 

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. 

A szintetizáló 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 hipotézis igazolása során pedig tesztelem a 

motiváción keresztüli visszacsatolást, vagyis hogy a járadék-kisajátítás alacsonyabb szintje 

csökkenti-e a motivációt. 

A H6 hipotézisben vizsgálom az útfüggést, vagyis hogy a mobilitási és tudástőke korlátok 

beszűkítik-e a vállalatok stratégiai mozgásterét, hosszú távon csapdába ejtve azokat. A 

hipotézisek összefoglalását a 23. táblázat tartalmazza. 
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23. 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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7. KUTATÁSI MÓDSZERTAN  

7.1.Kérdőíves vizsgálat 

7.1.1. Az adatgyűjtés jellemzői 

A hipotézisek tesztelése céljából a legcélravezetőbb módszernek a kérdőíves adatfelvétel 

bizonyult. A hagyományos kérdőíves felmérésen túlmenően az adatok megbízhatóságát azzal 

növeltem, hogy egyrészt egy komplex internetes portált használtam fel az adatgyűjtésre, mely 

kiszűri az empirikus adatgyűjtés során leggyakrabban elkövetett torzításokat. Emellett a 

kérdőíves megkérdezéssel nyert adatokat kibővítettem attól teljesen független mérleg és 

eredménykimutatás, valamint cégnyilvántartásból származó adatokkal.   

A hipotézisek tesztelésének kulcseleme a kérdőíves rendszer volt. A hagyományos papír 

alapú kérdőívet egyáltalán nem készítettem, mivel tapasztalatom szerint ezen kutatások 

megbízhatósága rendkívül kérdéses62. A papír alapú kérdőíveket egy internetes rendszer 

segítségével helyettesítettem. A technikai jellemzőit tekintve a rendszer meglehetősen 

egyszerű volt63, azonban mivel saját magam végeztem el a programozását, így sokkal 

testreszabottabb volt, mint a hagyományos kereskedelmi megoldások.64 A portál rengeteg 

olyan funkcióval rendelkezett, melyet nem, vagy csak nagyon ritkán használtak eddig 

kutatásban. 

A portál a következő funkciókat biztosította: 

1. A kutatásban részt vevő vállalatok nyilvántartása, szűrése; 

2. A kutatás adminisztrációja, a cégek értesítésének, kitöltésének nyomon követése; 

3. A kérdőív kitöltési felületének biztosítása; 

4. Az adatok előszűrése, az inkonzisztens válaszadók adatainak elkülönítése, illetve 

törlése; 

5. Valós idejű adatokból a kérdések kitöltése után diagramok segítségével összehasonlító 

elemzés biztosítása 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 

                                                 
62 Nem a célszemély tölti ki, nem ellenőrizhető a kitöltés időtartama, hibás a kitöltés. 
63 Egyszerű Linux- Apach- MySQL- PHP konstrukcióra épült.  
64 A portált saját magam készítettem HTML, PHP5, JavaScript nyelvek direkt programozásával, melyet 
kiegészített az adatbázis SQL típusú lekérdező nyelve. 
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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 a két szélső érték között a válaszát 

megadni. A módszer megoldja egyben a Likert-, a minősítő és a szemantikus 

differencálskálával szemben meglevő statisztikai aggályokat, nevezetesen azt, hogy ezek a 

skálatípusok milyen mértékben tekinthetők intervallum szintű skáláknak. A csúszkás 

megoldással nyert adatok egyértelműen kielégítik az intervallumskála minden igényét, 

köszönhetően nagy finomságának és vizuálisan jól követető beállításainak. 

19. ábra: Példa a „csúszkás” beállításra 

 

 Forrás: kérdőíves kutatás 

A kérdőíves rendszer nyomon követte a kitöltés menetét, és elkülönítette, illetve törölte 

azokat a válaszadókat, akik a kérdőívet nyilvánvalóan ellentmondásosan töltötték ki. A 

rendszer tárolta a kérdések kitöltésének időtartamát, mely ha túl rövid volt, akkor érvénytelen 

kitöltésnek tekintette azt a portál.  Emellett lehetőség volt arra is, hogy egyes kulcskérdésekre 

kényszerített válaszokat kapjak, hiszen ha a válaszadó nem töltötte ki a kérdést, a kérdőív 

kitöltésének végén ismét megjelent. Emellett a félig kitöltött kérdőíveket a rendszer 

megjegyezte, és később a kitöltő automatikusan visszatérhetett a félbehagyott kérdések 

megválaszolásához, mely lehetőséggel sok válaszadó élt is. 

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. 

7.1.2. A kérdőív jellemzői 

A kérdőív 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. Korábbi kutatási tapasztalatom azt mutatta, hogy ha például 
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a kísérőlevélben leszögezzük a kutatás célját, akkor pusztán konformizmusból a válaszadók 

annak megfelelően torzítják válaszaikat. Ezt elkerülendő a kísérőlevélben stratégiai, nem 

pedig tudástőke- kutatásként azonosítottam a célokat. 

A kérdőív felépítése során a következő faktorokat mértem65: 

1. A tudástőke vállalati értéken belüli aránya; 

2. A tudástőke elemeinek felmérése scorecard típusú módszerrel; 

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 eredménykimutatás66 adataival. Így 

összességében egy rendkívül megbízható, több forrásra támaszkodó adatbázis állt 

rendelkezésemre. 

7.1.3. Adatbázis jellemzői 

A kialakult adatbázis 350 vállalkozás adatát tartalmazta. Statisztikai szempontból 

diszproporcionálisan rétegzett mintának tekinthető, mely sajátosságainál fogva véletlen minta. 

Ennek ellenére az esetleges válaszmegtagadások miatt a kérdőíves adatbázisok 

reprezentativitása minden empirikus elemzés során kérdéses. Ezt a problémát csökkenti az a 

tény, hogy a kutatásban kizárólag változók közötti összefüggéseket vizsgáltam, nem pedig 

abszolút gyakorisági megoszlásokat. Ez a módszertan nem szünteti meg, de csökkenti a 

reprezentativitással kapcsolatos kérdéseket. 

                                                 
65 A kérdőív papír alapú változata megtalálható a mellékletben 
66 Mivel a portál tárolta a kitöltő adószámát is, így a kikeresés rendkívül egyszerű feladat volt. 
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A minta reprezentativitásának megítélését segíti az adatbázisban szereplő vállalkozások 

jellemzőinek lírása, így a következőkben erre térek ki. Az összehasonlíthatóság érdekében 

minden esetben összevetettem a minta jellemzőit az alapsokaság jellemzőivel. 

Az alapítási évek jól tükrözik a magyar vállalkozások korszerkezetét, mely azt mutatja, hogy 

a 90-es évek elejét jellemző vállalatalapítási boomot egy jelentős csökkenés követte, majd 

évenkénti ingadozással egy viszonylag stabil szintre állt be. 

20. ábra: A mintában szereplő vállalatok alapítási éve 

 
Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Megvizsgáltam a vállalatok ágazati eloszlását, és ezt összevetettem a reprezentativitás 

szempontjából a Központikai Statisztikai hivatal adatsorával. Érdemes megjegyezni, hogy a 

kérdőíves adatbázisba csak olyan vállalatok kerültek, melyek eleget tettek a következő 

feltételeknek: 

1. Minimálisan 5 fős alkalmazotti létszám; 

2. Magyarországon adószámmal rendelkezzen; 

3. Profitorentált szervezet legyen; 
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4. Az árbevétel minimum 70%-át a főtevékenységi kör tegye ki. 

A minta tevékenységi kör szerinti megoszlását a 21. ábra tartalmazza, a 25. táblázat adatai 

alapján pedig összehasonlítható a magyar gazdaság szerkezete és a minta összetétele. 

21. ábra: A minta megoszlása főtevékenységi kör gazdasági ágazata alapján 

 
 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

24. Táblázat: A magyar gazdasági ágak szerepe a működő vállalkozások száma alapján 
(2007) 

 Vállalkozások 
száma 

Ágazat 
aránya 

Mezőgazdaság és halászat 22921 3,33% 
Építőipar 68487 9,95% 
Feldolgozóipar (beleértve a bányászatot és "elektromos ipart" 
is) 

60305 8,76% 

Kereskedelem 149 998 21,80% 
Szálláshely-szolgáltatás 31 877 4,63% 
Szállítás és raktározás+ posta+ távközlés 34 923 5,08% 
Pénzügyi- gazdasági tevékenység+ ingatlantevékenység 217 349 31,59% 
Oktatás 24 511 3,56% 
Egészségügyi ellátás 25 533 3,71% 
Javítás, eddig be nem sorolt szolgáltatás 52 154 7,58% 
Összesen  688058 100,00% 

Forrás: www.ksh.hu (STADAT adattábla alapján) 

A 24. táblázat és a 21. diagram összehasonlítása alapján látható, hogy a minta viszonylag jól 

leképzi az alapsokaságot, jelentős eltérés a pénzügyi- gazdasági tevékenység, illetve az egyéb 
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szolgáltatások esetén tapasztalható, azonban itt figyelembe kell venni, hogy a mintába nem 

kerültek olyan vállalkozások, melyek 5 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkeztek, 

mely magyarázza az eltéréseket.  

Megvizsgáltam a mintába került vállalatok tulajdonosi szerkezet, vállalati székhely és 

méretkategória szerinti megoszlását, melyet a 22, a 23 és a 24. ábra szemléltet. 

22. ábra: A mintába került vállalkozások tulajdoni szerkezet szerinti megoszlása 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

23. ábra: A mintában szereplő vállalatok székhely szerinti megoszlása 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 
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24. ábra: A mintában szereplő vállalkozások méretkategória szerinti megoszlása 

 
Forrás: a szerző saját szerkesztése 

7.1.4. Alkalmazott statisztikai módszerek 

Mivel a változók zömét a pénzügyi mutatók és a csúszkás megoldással nyert adatok tették ki, 

ezért az elemzési technikák széles tárházát tudtam felhasználni. A pénzügyi adatok 

arányskálán értelmezettek, a „csúszkás” megoldással operacionalizált változók pedig 

intervallum típusú skálának tekinthetők, így bátran lehetett alkalmazni olyan statisztikai 

technikákat, melyek magas mérési szintű változókat követelnek meg. A következő 

technikákat alkalmaztam az adatelemzés során: 

• Egyváltozós elemzések (szórás, átlagszámítás, gyakorisági megoszlás, alakmutatók) 

• Varianciaanalízis (egyszempontos és többszempontos) 

• Klaszterelemzés (hierarchikus és K-Means eljárás) 

• Faktorelemzés (Főkomponens elemzés) 

• Regresszióelemzés (Lineáris regresszió) 

7.2. Hipotézisek tesztelése 

7.2.1. H1 hipotézis 

H1a: A porteri stratégiai dimenziókon belül beazonosíthatók tipikus output piaci 
stratégiák, melyek mobilitási korlátokkal körülhatároltan egymástól jól elkülönült 
stratégiai pozíciókat jelentenek. 
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Operacionalizálás 

A porteri stratégiák lehatárolása során a nemzetközi irodalomban elfogadott módszertan 

szerint a kutatók a stratégiai dimenziókat operacionalizálják. A kutatók többfajta skálát is 

kialakítottak a generikus stratégiák lehatárolása céljából, azonban ezeknek többsége az 

általam tesztelendő magyarországi vállalati bázishoz képest jóval nagyobb vállalati 

méretkategóriákat vettek figyelembe (Hunt [2000]). A stratégiai dimenziók operacionalizálása 

során ezért nem a korábbi szerzők által alkalmazott skálákat használtam fel, hanem több 

szerző által felhasznált dimenziókból válogattam ki azokat, melyeket alkalmasnak tartottam a 

magyar vállalatok szempontjából (Dess- Davis [1984]; Caves- Ghemawat [1992]; Hunt 

[2000]; Allen és mts [2007]; Miller- Friesen [1986a]; Miller- Friesen [1986b], Porter [2006]). 

A stratégiák kategorizálásához a 25. táblázatban jelzett változókat használtam fel. A változók 

mindegyike a korábban bemutatott „csúszkás” megoldás segítségével 0-1000 közötti 

számértéket kaphatott. 

25. Táblázat: A stratégiai dimenziók operacionalizálása 

Stratégiai dimenzió Minimum pólus (0 pont) Maximum pólus (1000 
pont) 

Szakosodás speciális 
termékekre/ 
szolgáltatásokra 

Egyáltalán nem jellemző a 
vállalatra 

Teljes mértékben jellemző a 
vállalatra 

Szakosodás speciális 
fogyasztó csoportokra 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Földrajzi szakosodás Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 
Magas minőségű 
termékekre szakosodás 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Termékismertség/ hírnév 
döntő 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Stabil ügyfélkör döntő 
jelentőségű 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Márkanevek döntő 
fontosságúak 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Aktív 
marketingtevékenység 
jellemző 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Értékesítési hálózat kiemelt 
szerepű 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Értékesítési forma Tömeges értékesítési formák Exkluzív, szakosodott értékesítés 
Termék/ szolgáltatás 
minősége 

Átlag alatti minőség Kiemelkedő minőség 

Termék/ szolgáltatás 
exkluzivitása 

Tömegtermék/ tömeg-szolgáltatás Exkluzív termék/ szolgáltatás 

Technológiai folyamatok Technológiai vezető szerep Technológiai követő szerep 
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Stratégiai dimenzió Minimum pólus (0 pont) Maximum pólus (1000 
pont) 

Integrálódás Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 
Költségcsökkentés Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 
Mellékszolgáltatások 
nyújtása 

Egyáltalán nem jellemző Teljes mértékben jellemző 

Árképzés Ipari átlagot meghaladóak a 
termék/ szolgáltatás árai 

Iparági átlag alattiak az árak 

Innováció Jelentős gyengeség az iparágon 
belül 

Jelentős erősség az iparágon belül 

Költségpozíció Jelentős gyengeség az iparágon 
belül 

Jelentős erősség az iparágon belül 

Kutatás- fejlesztés (K+F) Jelentős gyengeség az iparágon 
belül 

Jelentős erősség az iparágon belül 

Forrás: a szerző saját szerkesztése. 

Hipotézis tesztelése 

A hipotézis teszteléséhez a nemzetközi szakirodalomban elterjedt módszer szerint a stratégia 

dimenziókat először faktorelemzés segítségével csoportosítják, majd az így kialakított 

stratégiai faktorokon klaszterelemzést végeznek (Hunt [2000]). Az iménti technikával 

kapcsolatban Sajtos és Mitev kifejti, hogy egyes szerzők nem értenek egyet a faktorelemzés 

eredményeire épülő klaszterezéssel (Sajtos- Mitev [2007]). Saját tapasztalatom szerint 

valóban javul a klaszterelemzés eredménye akkor, ha azt faktorelemzéssel képzett 

dimenziókon alkalmazzuk. Ez annak a ténynek köszönhető, hogy faktorelemzés segítségével 

az eredeti változók varianciájának egy részét elveszítjük, ami megkönnyíti a klaszterek 

kialakítását. Habár ez kétségtelenül növeli annak az esélyét, hogy a valóságban nem létező 

klasztereket derítünk fel, mégis ellensúlyozza ezt a negatívumot a könnyebb 

interpretálhatóság és a klaszterstruktúra validálásának könnyebb kivitelezhetősége. Ezért a 

saját kutatásomban a nemzetközi irodalomban is elfogadott metodika mellett döntöttem. 

Első lépésben feltáró faktorelemzést végeztem el a 25. táblázatban bemutatott változókon, 

abból a célból, hogy a háttérben meghúzódó mintázatokat felderítsem az egyes itemek között. 

A faktorelemzéshez szükséges előfeltételek adottak voltak az elemzett minta esetében: (1) az 

eredeti változók legalább intervallum szintűek voltak, (2) a minta 350 vállalat adatát 

tartalmazta, így bőven meghaladta a 100 megfigyelést, mely szükséges a módszer 

használatához (Sajtos- Mitev [2007]). A faktorelemzés sikeres használatához szükség van 

ezeken kívül arra, hogy a változók ne legyenek korrelálatlanok. Ez utóbbi jellemzőt a Kaiser- 

Meyer- Olkin (KMO) mutató segítségével mértem, mely 0,79367-as értékével kiváló alapot 

                                                 
67 Malhotra a KMO>0,5 értéket már elfogadhatónak tartja (Malhotra [2002]) 
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szolgáltatott a faktorelemzés elvégzéséhez. A Bartlett- féle szférikus teszt is szignifikánsnak 

mutatkozott (χ2=1488,574; szabadsági fok (df)=120; szignifikancia=0,000), mely 

megerősítette az elemzés létjogosultságát. 

A faktorelemzéshez a főkomponens elemzés módszerét használtam fel, melyet nagyszámú 

változó esetén javasolt alkalmazni (Sajtos- Mitev [2007]). Mivel a faktorok számáról előzetes 

információval nem rendelkeztem, ezért annyi faktort képeztem a modellben, mely esetében a 

sajátérték legalább 1 volt. A módszer segítségével a modell többszöri finomításával 5 faktor 

képződött melyek a módszer lényegéből fakadóan egymással korrelálatlanok voltak. A 

faktorok interpretálhatóságának javítása céljából faktorrotációt alkalmaztam, mégpedig a 

leggyakrabban használt Varimax forgatási módszert. A végső modell kommunalitási értékeit a 

26, míg a faktorsúlyokat a 27. táblázat tartalmazza. 

26. Táblázat: A stratégiai dimenziók faktorelemzésének kommunalitási értékei 

 Kezdő 
kommunalitás 

Kicsomagolás 

Termékspecializáció 1 0,781 

Szakosodás fogyasztói szegmensekre 1 0,745 
Termékismertség döntő fontosságú 1 0,652 
Márkanevek döntő fontosságúak 1 0,715 
Marketing döntő fontosságú 1 0,736 
Értékesítési forma 1 0,582 
Termék/ szolgáltatás minősége 1 0,430 
A termék/ szolgáltatás exkluzívitása 1 0,696 
Technológiai folyamat 1 0,661 
Árképzés 1 0,675 
Alacsony költségre törekvés 1 0,318 
Innováció 1 0,658 
Min őségi szakosodás 1 0,612 
Költségpozíció 1 0,555 
Kutatás és fejlesztés szintje és színvonala a 
vállalatnál 

1 0,600 

Értékesítési hálózat döntő fontosságú 1 0,435 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Mivel a kommunalitási értékek mindenhol a szakirodalom által elfogadott érték (0,250) felett 

vannak, ezért a modell megfelelő magyarázó értékűnek tekinthető. 
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27. Táblázat: A stratégiai dimenziók csoportosítása faktorelemzéssel  

  Faktorok 
  Marketing Fókuszálás Innováció Minőséggel 

versenyzés 
Költséggel 
versenyzés 

Marketing dönt ő fontosságú  0,838         
Márkanevek dönt ő 
fontosságúak 

0,815         

Termékismertség dönt ő 
fontosságú 

0,716 0,348       

Értékesítési hálózat dönt ő 
fontosságú 

0,590         

Termékspecializáció    0,860       
Szakosodás fogyasztói 
szegmensekre 

  0,841       

Minőségi szakosodás  0,277 0,673       
Innováció      0,756     
Kutatás és fejlesztés szintje és 
színvonala a vállalatnál 

    0,740     

Költségpozíció      0,698     
A termék/ szolgáltatás 
exkluzívitása 

      0,790   

Értékesítési forma    0,255   0,677   
Termék/ szolgáltatás 
minősége 

      0,615   

Árképzés          0,794 
Technológiai folyamat          0,734 
Alacsony költségre törekvés          0,483 
Cronbach - féle alfa  0,776  0,777 0,654 0,622 0,583 
Kicsomagolási módszer: Principal Component Analysis (főkomponens elemzés).  

Forgatási módszer: Varimax módszer Kaiser normalizációval. 

A táblázat nem tartalmazza a 0,250 alatti faktorsúlyokat. 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A modell építése során az eredeti 20 változóból 4 itemet elhagyni kényszerültem, mivel ezek 

vagy túlzottan alacsony kommunalitási értékkel rendelkeztek, vagy egyszerre több faktoron is 

„rajta ültek”. Ahogy a táblázatban látható, a végső modell rendkívül tiszta megoldást adott, 

mivel csak egyetlen faktoron „ülnek” a változók, és kellően magas mindegyik változó 

faktorsúlya is. A modell érvényességét tovább fokozza, hogy a reprodukált korrelációs 

mátrixban összesen 45 cellában volt magasabb 0,05-nál a reziduálisok nagysága, mely 37%-

os arányt jelent. Field szerint az 50% alatti érték elfogadható, tehát a modell megfelelően írja 

le az eredeti struktúrát (Field [2006]). Emellett a modell az eredeti variancia 61,562%- át 

tartotta meg, mely több mint elfogadható 16 item redukálása mellett. A kialakított skálák 

esetében kiszámoltam a belső konzisztencia mérőszámát, a Cronbach- féle alfát, mely 4 faktor 

esetében megfelelő volt, míg a költséggel versenyzés esetében a kritikus 0,6-os érték alatt 

maradt. Az alfa érték sajátossága, hogy alacsony számú változó esetén csökken az értéke, így 

tekintettel arra, hogy a skála 3 elemet tartalmaz, elfogadhatónak minősítettem a 

megbízhatóságot (Malhotra [2002]). 
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Mivel a modell statisztikai szempontból megfelelő tulajdonságokkal rendelkezik, ezért 

elneveztem az egyes faktorokat jelentéstartalmuknak megfelelően. Az 1. faktor a marketing 

nevet kapta, mivel magában foglalt minden olyan változót, mely marketinggel és 

értékesítéssel kapcsolatos. Ezek alapján amelyik vállalatra magas marketing faktorszkór 

jellemző, annak stratégiájában hangsúlyos a marketingtevékenység. Hasonló meggondolás 

alapján a 2. faktor a fókuszálás nevet, a 3. az innováció, a 4. minőségvezető szerep, míg az 5. 

faktor a költséggel versenyzés nevet kapta. Érdemes kiemelni, hogy a minőségvezető szerep 

valójában azt jelenti, hogy prémium- kategóriás termékekre specializálódik a vállalat (ha 

magas faktorszkór éréket kap), csupán az egyszerűbb hivatkozás miatt adtam a faktornak a 

minőséggel versenyző nevet. 

Az előző tipologizálás alapján a magyar vállalati szektor jól leírható az imént említett öt 

output piaci stratégia segítségével. Ez a leírás azonban nem jelenti azt, hogy egyetlen vállalat 

csak egyetlen tiszta stratégiai irányt követne. Hogy tipizálni tudjam a különböző tipikus 

stratégiát követő vállalkozásokat, az előbb bemutatott faktorelemzés során elmentettem 

minden egyes vállalat esetében a faktorpontszámokat, vagyis azokat az értékeket, melyek egy-

egy összevont stratégiai dimenzió esetében leírják a vállalat pozícióját. Ebből az 5 képzett 

változóból aztán klaszterelemzéssel határoltam le az egyes tipikus stratégiát követő 

vállalkozások csoportját. 

A vizsgálat megkezdése előtt ellenőriztem a klaszterezés lefolytatásoz szükséges feltételek 

teljesülését. A szakirodalom három feltételt említ a klaszterelemzés elvégzése előtt: 

1. A kiugró értékek kizárása; 

2. A skálák eltéréséből fakadó torzítás megszüntetése; 

3. A változók közötti korreláció kezelése (Sajtos- Mitev [2007]). 

Elsőként a kiugró értékeket azonosítottam be, mivel a kiugró értékek a szakirodalom és saját 

tapasztalataim alapján is erősen torzítják a klaszterek kialakulását. A szűrés legelfogadottabb 

módszere egy előzetes klaszterezési eljárás lefuttatása. Mivel a hierarchikus klaszterezési 

eljárások közül a „legközelebbi szomszéd” módszer viszonylag kis elemszámú klasztereket 

azonosít be először, kiválóan alkalmas a kiugró értékek keresésére. A módszer alapján képzett 

dendogram segítségével 10 kiugró adatot azonosítottam be, melyeket a további klaszterezési 

eljárásból kizártam. 

Ami a skálák eltéréséből fakadó torzítást jelenti, ebben az esetben ez nem korlátozta a 

kutatást, mivel a faktorszkórok standardizált értékként kerülnek mentésre, így a változók 
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terjedelme miatti problémák nem merültek fel. Hasonlóan nem kellett számításba venni a 

változók közötti korrelációt, mivel a faktorelemzés olyan komponenseket ad, melyek 

egymással tökéletesen korrelálatlanok. Ennek következtében nem kellett azzal számolni az 

elemzés során, hogy a több változó segítségével mért fogalmak aránytalanul torzítják a 

klaszterstruktúrát. 

A klaszterezési eljárás során azt a módszert választottam, hogy hierarchikus klaszterezési 

eljárással megvizsgálom, hogy hány csoport írja le megfelelően a vállalati sokaságot, majd 

ennek eredményét ellenőrzöm egy más típusú hierarchikus módszerrel. Az alkalmazott 

metodikának megvan az az előnye, hogy a hierarchikus klaszterezés során sokkal 

megbízhatóbban lehet beazonosítani a megfelelő számú klaszterstruktúrát. 

A hierarchikus klaszterezést az 5 faktorváltozón végeztem el, mely nem tartalmazta a 

korábban kizárt kiugró eseteket. A hierarchikus módszerek közül a társadalomtudományi 

kutatásokban gyakran alkalmazott varianciaminimalizáló Ward módszer mellett döntöttem. 

A következő lépés a klaszterek számának meghatározása volt. A szakirodalom több módszert 

is megemlít a hierarchikus klaszterezés során a kialakítandó csoportok számával kapcsolatban 

(Malhotra [2002]). Mivel a csoportok számáról előzetes elképzeléssel nem rendelkeztem, 

ezért statisztikai megfontolások alapján a 7 klaszteres megoldás mellett döntöttem. Az 

összevonási algoritmus alapján felrajzoltam a koefficienseket és „könyökszabály” alapján a 

hétklaszteres megoldást választottam, mivel itt volt a legnagyobb törés, azaz a 6 klaszterbe 

való összevonás jelentősen növelte volna a csoportok heterogenitását. 

A Ward módszerrel kialakult csoporthovatartozást elmentettem minden vállalat esetében, 

majd a csoportközéppontok tulajdonságait az átlag és szórásértékekkel vizsgáltam meg. 
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28. Táblázat: Porteri stratégiák a Ward módszer segítségével 

    Marketing 
alapú 

mobilitási 
korlát 

Fókuszálás 
mint 

mobilitási 
korlát 

Innováció 
mint 

mobilitási 
korlát 

Minőség 
mint 

mobilitási 
korlát 

Költség 
mint 

mobilitási 
korlát 

Elemszám  

1. Minőségi 
fókuszáló  

Átlag 0,040 0,407 -0,578 0,373 -0,103 105 
Szórás 0,684 0,547 0,779 0,625 0,696   

2. Költség és 
marketing 
alapú 
fókuszáló 
  

Átlag 0,224 0,405 -0,037 -1,237 0,490 53 
Szórás 0,966 0,886 0,805 0,527 0,902   

3. Differenciáló 
fókuszáló 
  

Átlag 0,277 0,589 0,974 0,241 -1,318 25 
Szórás 0,644 0,687 0,576 0,900 0,617   

4. Általános 
marketinggel 
és költséggel 
versenyz ő  

Átlag 0,954 -1,226 -0,388 0,310 0,369 30 
Szórás 0,623 0,521 0,773 0,674 0,830   

5. „Stuck in the 
middle” 
  

Átlag -0,737 -1,176 -0,088 -0,323 -0,465 56 
Szórás 0,781 0,663 0,986 0,936 0,806   

6. Nem 
marketinggel 
fókuszáló  

Átlag -2,151 0,604 0,431 1,005 0,161 15 
Szórás 0,457 0,817 0,875 0,695 0,697   

7. „Minden 
fronton 
versenyz ő”  

Átlag 0,381 0,386 0,994 0,574 0,963 46 
Szórás 0,675 0,478 0,582 0,671 0,717   

Összesen              330 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A klaszterstruktúra kialakítása során a módszerrel szemben felhozott ellenérvek szerint a 

klaszterezés kimutathat olyan csoportokat is, melyek a valóságban nem léteznek (Abonyi és 

mts. [2006]). Ennek kiszűrésére két stratégiát szoktunk követni az adatelemzés során: egyrészt 

más klaszterezési módszerrel megvizsgáljuk, hogy ugyanez a tipológia adódik-e, illetve egy 

más módszer szerint azt vizsgáljuk, hogy a klaszterközéppontok szignifikánsan különböznek-

e egymástól (Sajtos [2007]; Karácsonyi [2008]). Mivel jelen disszertációnak a porteri 

stratégiatípusok helyes beazonosítása egyik kulcskérdése, ezért mindét előbb felvázolt 

módszerrel ellenőriztem annak helyességét. 

A klaszterközéppontok vizsgálatának elfogadott módszere, hogy klaszterenként 

összehasonlítjuk egymással a stratégiai dimenziók csoporton belüli átlagát. Ha ezek között 

szignifikáns eltérés van, akkor a klasztereket egymástól statisztikailag különbözőnek 

tekinthetjük. Ha az adott stratégiai dimenzió normális eloszlású, akkor először 

varianciaanalízissel vizsgáljuk a szignifikanciát. Ha ez szignifikáns, akkor páronként 

összehasonlítunk minden egyes klaszterátlagot az összes többi csoport átlagával T- próba 

segítségével. Ha a változó nem normális eloszlású, akkor a T-próba nem alkalmazható. Ebben 
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az esetben a Kruskal- Wallis tesztet használom fel. Amennyiben ez szignifikáns 

különbözőséget mutat, akkor Mann- Whitney- féle U-próbát használunk az egyes klaszterek 

mediánjainak tesztelésére. 

A módszer esetemben nem alkalmazható, mivel 5 faktor és 7 csoport esetében összesen 210 

darab T-próbát, illetve Mann- Whitney tesztet jelentene. Kompromisszumos megoldásként 

megelégszem azzal, hogy csak a varianciaelemzést és a Kruskal- Wallis próbákat végzem el. 

A teszt kivitelezéséhez először az 5 faktort kell megvizsgálni, hogy normális eloszlásúnak 

tekinthetők-e. A vizsgálathoz egymintás Kolmogorov- Smirnov tesztet használtam fel. A teszt 

azt vizsgálja, hogy az adott változó eloszlása szignifikánsan eltér-e a normális eloszlástól. A 

null-hipotézis (H0) azt mondja ki, hogy a vizsgált változó nem tér el a normális elosztástól, 

míg az alternatív hipotézis szerint (H1) a változó eloszlása szignifikánsan különbözik a 

normálistól (Kecskeméty- Izsó [2005]). 

29. Táblázat: A stratégiai dimenziók faktorainak normalitás vizsgálata 

  Marketing 
alapú 

mobilitási 
korlát 

Fókuszálás 
mint 

mobilitási 
korlát 

Innováció 
mint 

mobilitási 
korlát 

Minőség 
mint 

mobilitási 
korlát 

Költség 
mint 

mobilitási 
korlát 

N 330 330 330 330 330 
Átlag  -0,013 0,009 -0,008 0,037 0,042 
Szórás  0,977 0,962 0,976 0,953 0,960 
Kolmogorov - 
Smirnov Z 

1,263 1,386 0,662 0,617 0,944 

Szignifikancia (2 
oldali) 

0,082 0,043* 0,774 0,842 0,335 

Forrás: A szerző saját szerkesztése 

A táblázatból látható, hogy 5%-os szignifikanciaszinten a fókuszálás dimenziója tér el csak a 

normális eloszlástól. 

A következő lépésben a normális eloszlású változókat varianciaelemzéssel vizsgáltam meg. 

Mivel a csoportok átlagait T-próba segítségével nem vizsgáltam, ezért a szóráselemzés során 

elvégeztem egy post- hoc tesztet, mellyel összehasonlítottam az egyes klaszterek átlagait 

egymással. 
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30. Táblázat: A stratégiai dimenziók tesztelése ANOVA segítségével 

    Négyzetösszeg df F Szig. 

Marketing alapú mobilitási 
korlát 
  
  

Csoportok 
között 

138,512 6 42,514 0,000 

Csoporton 
belül 

175,393 323     

Összesen 313,905 329     
Innováció mint mobilitási 
korlát 
  
  

Csoportok 
között 

112,024 6 29,927 0,000 

Csoporton 
belül 

201,508 323     

Összesen 313,532 329     
Minőség mint mobilitási 
korlát 
  
  

Csoportok 
között 

135,785 6 44,856 0,000 

Csoporton 
belül 

162,960 323     

Összesen 298,745 329     
Költség mint mobilitási 
korlát 
  
  

Csoportok 
között 

115,921 6 33,294 0,000 

Csoporton 
belül 

187,433 323     

Összesen 303,354 329     

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Az elvégzett post- hoc tesztek alapján 168 esetből 115 esetben mutattak az egyes 

csoportátlagok szignifikáns különbséget 5%-os szignifikanciaszint mellett68. Véleményem 

szerint ez elfogadható eredménynek számít a viszonylag nagyszámú klaszter esetében. 

Az egyetlen nem normális eloszlású változón elvégeztem a Kruskal- Wallis tesztet, mely 

alapján kijelenthető, hogy legalább egy csoport mediánja szignifikánsan eltér a többi 

csoporttól (χ2=151,675; df=4; Szignifikancia=0,000). Az elvégzett tesztek alapján 

megállapítható, hogy a klaszterelemzéssel feltárt csoportok statisztikai értelemben is 

különböznek egymástól, így tipológiaként elfogadható az általam javasolt kategorizálás. 

Másrészről a tipológia tesztelését más klaszterelemzési technika segítségével is elvégeztem. A 

Ward módszer mellett az átlagos láncmódszer szintén megbízható eredményeket ad a 

klaszterelemzés során (Sajtos- Mitev [2007]). Ezért az SPSS programcsomaggal a 

hierarchikus klaszterelemzést elvégeztem a „within- groups linkage” módszer segítségével is. 

Az eljárás Székely és Barna szerint „between- groups linkage” módszernél is körültekintőbb, 

mivel ahhoz a klaszterhez kapcsolja az algoritmus a következő összevonandó elemet, mely 

esetében a klaszteren belüli elemek átlagos távolsága a legkevésbé bővül (Székelyi- Barna 

[2004]). 

                                                 
68 A vizsgálatatot LSD teszt segítségével végeztem el, mely a legmegengedőbb post- hoc tesztnek minősül. 
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31. Táblázat: A within- group linkage módszer által létrehozott stratégiatipológia 

    Marketing 
alapú 

mobilitási 
korlát 

Fókuszálás 
mint 

mobilitási 
korlát 

Innováció 
mint 

mobilitási 
korlát 

Minőség 
mint 

mobilitási 
korlát 

Költség 
mint 

mobilitási 
korlát 

Elemszám  

1. Általános 
költséggel és 
(marketinggel) 
versenyz ő  
  

Átlag 0,072 0,116 -0,969 -0,009 0,405 93 
Szórás 0,753 0,809 0,694 0,777 0,841   

2. Nem 
marketinggel 
fókuszáló 
  

Átlag -0,167 0,428 0,339 -1,336 0,255 28 
Szórás 0,855 0,969 0,514 0,498 0,694   

3. 
Differenciáló 
fókuszáló 
  

Átlag 0,546 0,468 0,374 0,065 -0,914 53 
Szórás 0,510 0,715 0,626 0,933 0,758   

4. „Stuck in 
the middle”  
  

Átlag -1,359 -1,098 0,217 -0,909 -0,236 26 
Szórás 0,508 0,679 0,993 0,594 0,786   

5. Minőségi 
fókuszáló  
  

Átlag -1,621 0,727 0,091 0,758 0,094 24 
Szórás 0,712 0,645 0,725 0,605 0,957   

6. Általános 
marketinggel 
és 
minőséggel 
versenyz ő  
  

Átlag 0,297 -1,230 -0,194 0,314 -0,395 44 
Szórás 0,887 0,603 0,639 0,771 0,775   

7. „Minden 
fronton 
versenyz ő” 
  

Átlag 0,416 0,335 0,950 0,624 0,627 62 
Szórás 0,745 0,576 0,706 0,758 0,804   

Összesen              330 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A 28. és a 31. táblázat összehasonlításával látható, hogy egy stratégia kivételével lényegében 

azonos a két tipológia. Természetesen kisebb eltérések vannak az egyes csoportátlagok 

tekintetében, de ez nem is meglepő ilyen számú klaszter esetén. A költséggel versenyző 

fókuszáló stratégia nem jelenik meg 7. táblázatban, hanem egy általános marketinggel és 

minőséggel versenyző stratégia veszi át a helyét. 

Mindezek alapján kijelenthető, hogy a Ward módszerrel feltárt stratégia jól leképezi a magyar 

vállalati sokaságot, és ez alapján 7 output piaci stratégia (vagy kvázi- stratégai) jelenik meg: 
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1. Minőségi fókuszáló;  

2. Költség és marketing alapú fókuszáló; 

3. Differenciáló fókuszáló; 

4. Általános marketinggel és költséggel versenyző; 

5. „Stuck in the middle”; 

6. Nem marketinggel fókuszáló;  

7. „Minden fronton versenyző”. 

A stratégiák közül figyelemre méltó, hogy 5 fókuszáló stratégiával találkozunk. Ez az arány 

valószínűleg a Magyarországon működő nemzetközi viszonylatban kisméretűnek számító 

cégeknek köszönhető. Ezen kívül sikerült azonosítani egy általános marketingre és 

költségcsökkentésre fókuszáló stratégiát is. Megjelenik a Porter által középen megrekedés 

stratégiájának hívott szituáció, méghozzá látszólag két klaszterben is. A 4. klaszter a tipikus, 

ahol a vállalatoknak hiányzik a fókuszálás és a megkülönböztetés mindegyik formája, míg a 

7. klaszterben azok a vállalatok szerepelnek, melyek a fókuszálás mellett minden stratégiai 

dimenzió mentén megkülönböztetik magukat. A tipológia alapján egyúttal jól látható, hogy 

egyik sem tekinthető tiszta stratégiáknak, vagyis a kutatásom az empirista jellegű generikus 

stratégiák létezését támasztja alá. 

H1a: ELFOGADVA 
 
T1a: 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 szignifikánsam befolyásolják mind a vállalati 
versenyképességet, mind a jövedelmezőséget. 

Operacionalizálás 

A független változót a H1a hipotézis vizsgálata során kialakított Ward típusú klaszterelemzés 

tipológiája alkotta. A versenyképesség mérésére két alternatív változót is felhasználtam: 

egyrészt a 4. fejezetben bemutatott Value Added Intellectual Coefficient™ (VAIC™) 

mutatót, mely felfogható a vállalat hatékonysági mutatójának, melyben nemcsak a tőke, 

hanem a humán tőke hatékonysága is szerepel (Makki- Lodhi [2009]). Habár a VAIC™ 

mutatót napjainkra több országban tesztelték már, azonban az amortizáció mértéke –mint a 4. 
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fejezetben említettem- torzíthatja az adatsor megbízhatóságát. Ezért egy alternatív 

hatékonysági mutatót is kialakítottam, mely a következő egyszerű képlettel számítható 

AVA=OUT- IN- A, 

ahol az „OUT” a nettó árbevétel, „IN” az anyag jellegű ráfordítás és „A” az amortizáció. A 

mutató csupán annyiban tér el Pulic professzor VA (Value Added) mutatójától, hogy levonja 

az amortizáció mértékét, hiszen bár az amortizáció értéke beépül a termékekbe, de az nem a 

vállalat önálló hozzáadott értéke. 

Harmadsorban a versenyképességet 3 intervallum skálán értelmezett szubjektív változó 

segítségével mértem, melyek a korábban bemutatott mérési logikának megfelelően pozitívan 

kódoltam, és eredetileg mindegyikük 0 és 1000 pont közötti értéket vehetett fel. A 

nyereségesség, a piaci növekedés és a stabilitás változóból indexet képeztem az itemek 

egyszerű összegzésével. A Cronbach- féle alfa értéke 0,831 volt, mely 3 változó esetén több 

mint kielégítő. 

A szakirodalomban gyakran vita tárgyát képzi, hogy a vállalati teljesítményt objektív 

pénzügyi mutatók alapján, vagy szubjektív vezetői tapasztalat alapján intervallum skálákkal 

célszerű-e operacionalizálni. A szubjektív skálák a tapasztalatok szerint jobban korrelálnak a 

vizsgált változókkal, mely mögött szerzők szerint az a jelenség áll, hogy a menedzserek a 

vállalat relatív iparághoz viszonyított helyzetét értékelik, míg az objektív mutatók nem 

tartalmaznak ilyen elemeket (Salojarvi- Furu- Sveiby [2004]). A szerzők azt is megjegyzik, 

hogy a mutatók optimista torzítása nem okoz problémát a magyarázó modelleknél, csak az 

abszolút kimutatások esetében. Hunt kiemeli, hogy azokban a kutatásokban, melyekben a 

szubjektív értékelést összevetették objektív teljesítményadatokkal 0,20-0,40 közötti 

korrelációkat találtak a kutatók, mely meglepően alacsony (Hunt [2000]). Mindezeket 

figyelembe véve a kutatás során a teljesítményt egyrészt objektív számviteli adatokat 

tartalmazó ROA mutatóval, másrészt a szubjektív nyereségességi változóval is mértem. 
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32. Táblázat: Az elemzésben alkalmazott versenyképességi és teljesítmény mutatók 

Versenyképesség mérésére alkalmazott 
mutatók 

Teljesítmény mérésére alkalmazott 
mutatók 

VAIC™ (objektív mutató mérleg adatokból) ROA mutató (objektív mutató mérleg 
adatokból) 

AVA (objektív alternatív mutató: az egy 
alkalmazottra jutó hozzáadott érték mutató) 

Nyereségesség szubjektív vezetői értékelése 
0-1000 pontos intervallumskálán 

Versenyképességi index (nyereségesség, 
piaci növekedés, stabilitás szubjektív 
iparághoz viszonyított itemek összegzésével)  

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Hipotézis tesztelése 

Elsőként megvizsgáltam a szubjektív versenyképességi mutatók és a porteri stratégiák 

összefüggését. Arra a kérdésre kerestem a választ, hogy statisztikailag kimutathatóan 

tapasztalható-e eltérés a versenyképesség és vállalat által választott stratégiatípus között. 

Mivel a versenyképesség statisztikai értelemben egy intervallum-típusú skála, a porteri 

stratégiák tipizálása pedig egy nominális skálán volt értelmezve, ezért az egyszempontos 

varianciaelemzés (One-way ANOVA) módszerét választottam elemzési eszközként. 

A varianciaanalízis kiinduló feltétele, hogy a függő változó normális eloszlású legyen, és a 

teljesüljön a szóráshomogenitás feltétele. Az elemzés előtt teszteltem a normalitás teljesülését 

egy Kolmogorov- Smirnov próbával, valamint a szóráshomogenitást egy Levene- teszt 

segítségével. A normalitásvizsgálat eredménye szerint az alkalmazott skála normális 

eloszlásúnak tekinthető, mivel a Kolmogorov- Smirnov próba a nullhipotézist igazolta 

(Kolmogorov Smirnov Z=0,940; Szignifikancia (kétoldali)=0,340). A Levene- teszt szintén 

megerősítette, hogy a szóráshomogenitás feltétele is teljesül (Levene mutató=0,561; df1=6; 

df2=215; Szignifikancia=0,761). A két teszt alapján az ANOVA elvégezhető volt, melynek 

eredményét a 34. táblázat tartalmazza. 

33. Táblázat: A szubjektív versenyképesség és a generikus stratégiák kapcsolata  

  Négyzetösszeg  df  F Sig.  

Csoportok 
között 

13249229,6 6,000 8,883 0,000 

Csoporton 
belül 

53445889,9 215,000     

Összesen  66695119,4 221     

Forrás: a szerző saját szerkesztése 
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Mint a táblázatból látszik, a generikus stratégiák kategorizálása szignifikánsan magyarázza a 

versenyképességet, a modell magyarázóereje 19,87%, mely elég jelentősnek tekinthető. 

A varianciaanalízis azonban önmagában nem sokat mond arról, hogy az egyes csoportok 

közül hány olyan található, mely szignifikánsan eltér versenyképesség tekintetében. A 

vizsgálat céljából elvégeztem egy Scheffé- próbát, mely a legkonzervatívabb és legbiztosabb 

post- hoc tesztnek minősül. A próba eredménye szerint a következő stratégiák 

versenyképességre gyakorolt hatása között mutatható ki szignifikáns különbség: 

1. Minőségi fókuszáló- differenciáló fókuszáló stratégia; 

2. Differenciáló- „Stuck in the middle” stratégia; 

3. Minden fronton versenyző stratégia- minőségi fókuszáló; 

4. Minden fronton versenyző stratégia- költség (és marketing) alapú fókuszálás; 

5. Minden fronton versenyző stratégia- „Stuck in the middle”; 

Az eredmény szemléltetése céljából felrajzoltam az egyes stratégiai csoportok 

versenyképességi pontszámainak átlagait. 

25. ábra: A porteri generikus stratégiák és a versenyképesség kapcsolata 

 
Megjegyzés: 95%-os kétoldali intervallumbecslés eredménye alapján 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 
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A versenyképesség vizsgálatát szintén varianciaanalízis segítségével végeztem el az egy főre 

jutó átlagos hozzáadott érték mutatón (AVA) is, azonban ennek eredménye nem lett 

szignifikáns (sig=0,057), így ezen modell bemutatásától eltekintek. 

Harmadrészt megvizsgáltam a VAIC mutatóval operacionalizált versenyképességi mutató és a 

porteri tipológia kapcsolatát. A porteri stratégiák és a VAIC mutató között sem találtam 

szignifikáns kapcsolatot (Sig.=0,553). Habár az eredmények nem szignifikánsak, azért nem 

tanulság nélküli megvizsgálni, hogy tendenciáiban miként alakul a VAIC mutatóértéke 

stratégiai csoportonként. 

26. ábra: A porteri generikus stratégiák és a VAIC mutató kapcsolata 

 
Megjegyzés: 95%-os kétoldali intervallumbecslés eredménye alapján 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Az ábra elemzése során látható, hogy a nem marketinggel fókuszáló csoport rendkívül 

heterogén halmazt testesít meg versenyképességi szempontból, mely valószínűleg több kiugró 

vállalat adata és a kis elemszám miatt nagy standard hibát okozott. Ezenkívül szembetűnő, 

hogy a költséggel versenyző stratégia kapta a legalacsonyabb átlagos értéket. Ez Pulic 

érvelése alapján azt sugallja, hogy a költségvezető vállalatok a tudásgazdaságban hosszú 

távon versenyhátrányba kerülnek, pusztán azért mert a versenymodelljük nem támogatja a 

tudástőke fejlesztését. 
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Összességében az elvégzett elemzések alapján megállapítható, hogy az objektív mutatók 

segítségével nem lehetett kimutatni a porteri stratégiák versenyképességben jelentkező 

hatását. Ezzel szemben a szubjektív vezetői értékítéleten alapuló versenyképességi skála 

szignifikáns összefüggést mutatott. Érdemes kiemelni, hogy ez az eltérő eredmény nemcsak 

az általam használt mintában, hanem a szakirodalomban többször megjelenik, mely szerint a 

szubjektív vezetői adatok segítségével készített skálák könnyebben adnak szignifikáns 

eredményt. Egyes szerzők a válaszadói értékítéletből származó torzítások miatt nem tekintik 

érvényesnek az ilyen megállapításokat. Ebben a kutatásban a nagyszámú változó, és a széles 

tartalmi skálát lefedő kérdések miatt tudatos torzítástól valószínűleg nem kell tartani, mely 

növeli a szubjektív adatokon nyugvó eredmények megbízhatóságát. 

A versenyképesség mellett a jövedelmezőséget is megvizsgáltam a porteri 

stratégiatipologizálás szempontjából. Itt is hasonló stratégiát követtem, mint a 

versenyképesség vizsgálatánál, azaz bevontam az elemzésbe szubjektív és objektív 

mérőszámokat is. 

A szubjektív mérőszámok között a vállalat nyereségességét vetettem össze a generikus 

stratégiákkal. A statisztikai módszertan ebben az esetben is varianciaanalízisre épült. Az 

elvégzett Kolmogorov- Smirnov próba eredménye szignifikáns volt (Kolmogorov-Smirnov 

Z=1,967; Sig.=0,001), vagyis a normalitás feltételét a függő változó megsértette. A 

hisztogram elemzése után azonban azt tapasztaltam, hogy jellemzően az alacsony kiugró 

értékek torzítják el az eloszlást. A Levene- teszt eredménye szerint a változó szórása homogén 

volt (Levene mutató=0,336; df1=6; df2=215; szignifikancia=0,917). Mivel a varianciaanalízis 

nem érzékeny a bemenő feltételek megsértésére, ezért az elemzést elvégeztem a normalitás 

feltételének sérülése ellenére. 

Az elemzés szignifikáns kapcsolatot mutatott a változók között (df1=6; df2=215; F=8,458; 

Sig.=0,000). A 27. ábra tartalmazza a legfontosabb eltéréseket a stratégiák és a nyereségesség 

között, mely nagyon hasonlít a versenyképesség alapján képződött elhatároláshoz. 
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27. ábra: A porteri generikus stratégiák és a szubjektív nyereségesség kapcsolata 

 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A hipotézis tesztelésének utolsó lépésében elvégeztem a 2007-es és 2008-as évre vonatkozóan 

a vállalatok átlagos ROA mutatójának vizsgálatát. Az elemzés során azt vizsgáltam, hogy a 

porteri stratégiák milyen hatással vannak a vállalati jövedelmezőségre. A varianciaanalízis 

nem jelzett szignifikáns kapcsolatot (Sig.=0,637). A mintában tapasztalható tendenciák 

nagyon hasonló eredményt mutattak, mint amelyet a VAIC mutató esetében kaptunk. A 35. 

táblázat alapján látható, hogy a ROA mutató a költség alapú fókuszáló stratégia esetén a 

legalacsonyabb, a középen megrekedés stratégiája majdnem kétszer akkora megtérülést 

biztosít. 
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34. Táblázat: A porteri generikus stratégiák és a ROA mutató kapcsolata 

  N Átlag  
(%) 

Szórás 

        
Minőségi fókuszáló 56 8,615485 11,75088 
Költséggel (marketinggel) 
fókuszáló 

33 3,297154 16,52605 

Differenciáló fókuszáló 17 7,985017 7,961191 
Általános marketinggel 
versenyző 

15 5,355534 7,842996 

"Stuck in the middle" 35 6,52467 14,50871 
Nem marketinggel fókuszáló 12 9,364647 17,19493 
Minden fronton versenyző 27 7,745957 12,40422 
Összesen 195 6,960162 13,11422 

Forrás: A szerző saját szerkesztése 

Összességében megállapítható, hogy a szubjektív mutatókkal mért versenyképesség és 

jövedelmezőség szignifikáns eredményeket hozott, és kimutatta, hogy a középen megrekedés 

stratégiája következtében alakul ki a legalacsonyabb versenyképesség és jövedelmezőség. Ez 

az elemzés igazolta Porter hipotézisét. 

Az objektív mutatókkal operacionalizált versenyképesség és jövedelmezőség azonban egy 

csoport esetében sem mutatott szignifikáns eltérést. Tendenciaszerűen azonban leolvasható, 

hogy a költséggel versenyző fókuszáló stratégia gyenge versenyképességi és jövedelmezőségi 

mutatókkal járt együtt. 

A szubjektív mutatók esetében tapasztalható szignifikáns eredmények mögött minden 

bizonnyal az áll, hogy a válaszadók az iparág ismereténél fogva jobban tudják értékelni a 

valós versenyképességet, mint a számtalan tényező által befolyásolt objektív pénzügyi 

mutatók. 

H1b: RÉSZBEN ELFOGADVA 
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 
szignifikánsan egymástól az egyes output piaci stratégiák esetében. 

T1 tézis gazdasági és üzleti következményei  

A H1 hipotézis az output piaci stratégiák létezését, és annak versenyképességre gyakorolt 

hatását vizsgálta. A hipotézis felfogható úgy is, hogy a mobilitási korlátok és annak 

járadékképződésre gyakorolt hatását hivatott vizsgálni. 

A kutatás eredményei megerősítették, hogy a magyar vállalatok rendelkeznek markáns 

outputpiaci stratégiákkal. Öt stratégiai dimenziót sikerült elkülöníteni, melyek a következők: 
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(1) aktív marketing, (2) fókuszálás, (3) innoválás, (4) minőségvezető-, valamint (5) 

költségvezető stratégia. Az empirikus adatbázis alapján megállapítottam, hogy ezen öt 

stratégiai dimenzió mentén versenyeznek egymással a magyar vállalatok. A kutatás ezen 

eredménye megfeleltethető a stratégiai dimenziók megközelítésének, vagyis az egyes 

vállalatok stratégiájukat ezen dimenziók különböző kombinációjából építik. 

Összesen 7 tipikus stratégiát sikerült elkülöníteni, melyek abban különböznek egymástól, 

hogy más- más arányban használják fel az egyes stratégiai dimenziókat az outputpiaci 

stratégiai „kikeveréséhez”. A kutatás az empirista és nominalista megközelítést támogatta, 

mely szerint vegyes stratégiák is léteznek, és a vegyes stratégiák is lehetnek versenyképesek. 

Figyelemre méltó, hogy a magyar vállalatok körében jellemző a fókuszáló stratégia, mivel a 

hét stratégia közül öt a fókuszálásra épült: minőségvezető fókusz, költség és marketing alapú 

fókuszáló, differenciáló fókuszáló, innováció- minőség fókuszú, és minden fronton versenyző 

stratégiák. Ez az eredmény nem meglepő, ha összehasonlítjuk, hogy a magyar vállalatok a 

nemzetközi versenytársakhoz viszonyítva jóval kisebbek, mely növeli a fókuszáló stratégiai 

felbukkanásának esélyeit. 

Mindenképp érdemes megjegyezni, hogy az output piaci stratégiák nem feltétlenül jelentenek 

tudatos stratégiát. Ha egy vállalat esetében egy tipikus stratégiát sikerül beazonosítani, az nem 

feltétlen jelenti azt, hogy azt a vállalat előre tervezetten valósította azt meg. Úgy is lehet az 

output piaci stratégiát folytatni, hogy közben a vállalat döntéshozói intuitíven- ösztönösen 

érzik, és észlelik, hogy az a stratégia működőképes. Példaként említendő az a vállalkozás, 

ahol soha sem fogalmazódott meg, hogy fókuszáló stratégiát kellene folytatni, de a tulajdonos 

mindvégig tudta, hogy a multinacionális üzletláncokkal szemben csak úgy lehet esélye, ha 

réspiacokat hódít meg. Végső soron itt egy fókuszáló stratégiával van dolgunk. 

A kutatás során két olyan stratégiát sikerült beazonosítani, mely közelíti a porteri középen 

megrekedés stratégiáját. Porter nézetrendszerében ez a stratégia kevésbé versenyképes, mint a 

mobilitási korlátokkal körülbástyázott stratégiák. A kutatás részben igazolta ezt a nézetet: a 

tipikus középen megrekedés stratégiája (5. klaszter) valóban az egyik legalacsonyabb 

versenyképességi értéket mutatta. A másik hasonló csoport (7. klaszter) abban különbözött 

ettől a stratégiától, hogy ott jelen volt a fókuszálás is. Ez a klaszter egy kiemelkedően 

versenyképes stratégiát testesített meg, melyből egyrészt az következik, hogy a Porter által 

említett fókuszálás képes feloldani az egyes stratégiák között feszülő hatáskioltást – mint 

ahogy maga Porter is megfogalmazta, másrészt az egyes alapstratégiák keverhetők egymással. 

Kutatók rámutattak, hogy egyes költségcsökkentési lépések hatékonyan alkalmazhatóak akár 
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a fókuszáló stratégiával együtt is, de például egy marketing alapú differenciáló stratégia 

eredményessége tönkretehető a marketing költségek lefaragásával. 

Említésre érdemes, hogy míg a vállalati versenyképesség összefüggést mutatott az output 

piaci stratégiákkal, addig a jövedelmezőség esetében nem mutatható ki ez a kapcsolat. Habár 

a porteri koncepció nem tesz különbséget a jövedelmezőség és versenyképesség között, 

azonban az eredményeim felhívják a figyelmet arra, hogy a két fogalmat külön kell választani. 

A versenyképesség mindig hosszú távra értendő, míg a jövedelmezőség rövidtávú. Lehet egy 

stratégiai versenyképes, de alacsonyan jövedelmező, ha figyelembe vesszük az 

értékérvényesülési modell járadék-kisajátítással kapcsolatos tételeit. Ki kell emellett emelni, 

hogy a hipotézis igazolta, hogy az erőforrás értékének érvényesüléséhez szükség van a 

mobilitási korlátokra. Ez azt is jelenti, hogy az a vállalat, mely épít a mobilitási korlátokra, az 

nagyobb eséllyel lesz versenyképesebb.  

Összességében tehát megállapítható, hogy a pozícionáló iskola stratégiatípusai 

megfigyelhetők a mai magyar gazdaságban is, és adekvált, de nem kizárólagos keretet 

nyújthat az elmélet a stratégiák vizsgálatára.  

7.2.2. H2 hipotézis 

H2: A vállalat által birtokolt tudást őke növekedése következtében javul a vállalatok 
versenyképessége és jövedelmezősége. 

Operacionalizálás 

A 4. fejezetben említettem, hogy a szellemi tőke rendkívül heterogén eszközhalmazt testesít 

meg. Az ott bemutatott pénzügyi mutatókon alapuló értékelés ezért nem alkalmas arra, hogy 

az egyes szellemi tőke elemek értékét beazonosítsuk vele. A bemutatott scorecard típusú 

mérési rendszer azonban alkalmas arra, hogy az egyes konkrét szellemi tőke értékek 

nagyságát számszerűsítve jelezze. Mivel az ismertetett módszerek önmagukban 

vállalatspecifikus mérőszámokat tartalmaznak, ezért egy több iparágat tartalmazó kutatásnak 

nem alkothatja kiindulási alapját. 

A scorecard rendszerek logikáját megtartva azonban a kérdőívben operacionalizálni tudtam a 

szellemi tőke egyes elemeit. A módszer lényegét tekintve hasonló logikát követett, mint a 

scorecard rendszerek: nem a szellemi tőke konkrét értékét mértem, hanem a rá utaló 

jellemzők alapján indirekt módon értékeltem azokat. Az értékelésnél minden szellemi tőke 

elemet ugyanazon a 0-1000-ig terjedő skálán értékelhettek a válaszadók, a korábban 

bemutatott „csúszkás” megoldás segítségével. Az így kialakított változók ebből fakadóan 
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joggal tekinthetők intervallum mérési szintű változónak, ezért statisztikai értelemben nem 

képzik sem a faktorelemzési sem a klaszterezési eljárások gátját69. 

A szellemi tőke csoportosítás alapjának a 4. fejezetben bemutatott RICARDIS jelentés 

kategorizálását tekintettem. A mért tőketípust és az azt mérő változókat a 35. táblázatban 

tüntettem fel. 

35. Táblázat: A scorecard típusú szellemi tőke  

Szellemi tőke elem Változó Minimum pólus 
(0 pont) 

Maximum 
pólus (1000 
pont) 

HC1 
Professional Capital 
(szakismereti tőke) 

Alkalmazottak szakmai 
tájékozottsága 

Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

Alkalmazottak általános 
tájékozottsága 

Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

Alkalmazottak szakmai 
tapasztalata 

Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

Alkalmazottak szakmai 
hozzáértése 

Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

A vállalatnál az iparág elismert 
szakértői is jelen vannak 

Átlagosnál kevésbé Átlagosnál 
nagyobb 
mértékben 

HC2 
Social Competences 
(személyiségjellemzők, 
egyéni készségek) 

Alkalmazottak szakmai 
fejlődőképessége 

Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

Alkalmazottak kreativitása  Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

Alkalmazottak önállósága Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

Alkalmazottak alkalmazkodó-
készsége 

Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

HC3 
Employee Motivation 
(motiváció) 

Alkalmazottak motiváltsága Átlagosnál 
alacsonyabb 

Átlagosnál 
magasabb 

HC4 
Leadership and Ability 
(vezetési képességek) 

Vezetők irányítási képessége Átlag alatti 
hatékonyságú 

Átlagosnál 
hatékonyabb 

Vezetők motivációs képessége Átlag alatti 
hatékonyságú 

Átlagosnál 
hatékonyabb 

Vezetők szervezőkészsége Átlag alatti 
hatékonyságú 

Átlagosnál 
hatékonyabb 

SC1 
Company Culture 
(vállalati kultúra) 

Vállalati légkör  Problémát jelent a 
működésben 

Előny a 
működésben 

Szervezeti kultúra erőssége Átlag alatti Átlag feletti 

SC2 
Cooperation and Skills 
Transfer 
(együttműködés) 

Alkalmazottak csapatmunkára 
való hajlandósága 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlagosnál 
jellemzőbb 

Alkalmazottak szervezeten belüli 
összetartása 

Átlag alatti Átlag feletti 

Alkalmazottak együttműködése Hiányzik Erősség 
Alkalmazottak kommunikációja   
 

Probléma Előny 

Csapatmunka gyakorisága Átlag alatti Átlag feletti 
Alkalmazottak tudásmegosztása Átlag alatti Átlag feletti 

                                                 
69 Pontosabban egyetlen olyan módszer akadályát sem, mely az átlag és szórásszámításon alapul. 
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Szellemi tőke elem Változó Minimum pólus 
(0 pont) 

Maximum 
pólus (1000 
pont) 

egymással szemben 
SC3 
Management 
Instruments 
(menedzsment 
eszközök) 

A menedzsment ismeri a különféle 
vezetési módszereket 

Átlag alatti 
mértékben 

Átlag felett 

A vezetés a gyakorlatban is 
használta/ használja a különböző 
menedzsment módszereket 

Átlag alatti jártasság Átlag feletti 
jártasság 

A menedzsment hatékonysága Átlag alatti Átlag feletti 
SC4 
Information System 
and Explicit 
Knowledge 
(információs 
rendszerek és explicit 
tudás) 

A vállalatnál meglevő 
dokumentumokban (elektronikus, 
vagy írott formában) tárolt 
üzletileg hasznos információ 
értéke 

Átlagosnál kevesebb Átlagosnál több 

A rendelkezésre álló írásban 
rögzített információ/ tárolt tudás 
minősége 

Átlag alatti Átlag feletti 

A rendelkezésre álló írásban 
rögzített információ elérhetősége 

Nehéz Könnyű 

SC5 
Product Innovation 
(termékinnováció) 

Újítás (innováció) a termékekben Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

SC6 
Process Innovation 
(folyamatinnováció) 

Újítás (innováció) az eszközökben Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

Újítás (innováció) a gyártási 
eljárásban/ termelési 
módszerekben 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

Újítás (innováció) vezetési/ 
irányítási módszerekben 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

RC1 
Customer Relationship 
(vevői tőke) 

Állandó vevőkör megléte  Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

Stabil megrendelés-állomány a 
versenytársakhoz viszonyítva 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

Értékes vevők (átlagosnál 
jövedelmezőbb vásárlók) jelenléte 
a vállalatnál 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

RC2 
Partner Relationship 
(partneri kapcsolatok) 

Versenytársakkal való 
kapcsolattartás 

Átlag alatti 
hatékonyságú 

Átlagosnál 
hatékonyabb 

Beszállítókkal való együttműködés 
hatékonysága 

Átlag alatti 
hatékonyságú 

Átlagosnál 
hatékonyabb 

RC3 
Institutional 
Relationship (egyéb 
szervezeti kapcsolatok) 

Pénzügyi szervezetekkel való 
kapcsolattartás 

Átlag alatti 
hatékonyságú 

Hatékony 

Képzési/oktatási szervezetekkel 
való kapcsolat 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

Szakmai szervezetekkel való 
kapcsolattartás 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

Kutató szervezetekkel való 
kapcsolattartás 

Átlagosnál kevésbé 
jellemző 

Átlag felett 
jellemző 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A függő változók operacionalizálása során a H1a hipotézis vizsgálatánál bemutatott alap és 

képzett változókat használtam fel: (1) három itemes versenyképességi skála, (2) VAIC 

hatékonyságot mérő mutató, valamint a jövedelmezőséget mérő (3) ROA mutató. 
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A hipotézis tesztelése 

A H2 hipotézis vizsgálatához a szellemi tőkét mérő hatalmas számú változótömeg (összesen 

40 változó) vezettem vissza jobban kezelhető változókészletre. Mivel ez a változótömörítés 

egyben a láthatatlan változóstruktúra feltárását is jelentette, ezért az empirikus kutatásokban 

előszeretettel alkalmazott feltáró faktorelemzés módszerét használtam fel. A szakirodalom a 

nagyszámú változó csökkentésére a főkomponens elemzést (Princial Component Analysis) 

ajánlja (Sajtos- Mitev [2007]). Az elemzés futtatása során több változatot megvizsgáltam. Az 

optimális modellben az eredeti változók közül 3 item elhagyására kényszerültem, mivel ezek 

vagy nem mutattak megfelelő kommunalitási értéket, vagy a faktorokon valló illeszkedés 

okozott problémát. 

Az elemzés elvégzése előtt megvizsgáltam, hogy eleget tesznek-e az adatok a faktorelemzés 

követelményeinek. A korábban említetteknek megfelelően a változók intervallum skálán 

voltak értelmezve, a Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) mutató 0,919 volt, és nem meglepő módon 

a Bartlett- féle szférikus teszt is szignifikánsnak mutatkozott (χ2=8438,003; szabadsági fok 

(df)=666; szignifikancia=0,000), mely azt sugallta, hogy az adatok kiválóan alkalmasak 

faktorelemzésre. 

Az eljárás során a faktorok számát a sajátérték- szabály segítségével állapítottam meg, mely 

szerint azok a faktorok alkotják a végső modellt, melyek sajátértéke legalább 1. A módszer 

révén 8 faktort kaptam. A faktorelemzés során ismét a Varimax rotációt alkalmaztam a 

faktorok interpretálhatóságának javítása céljából. A faktorelemzés eredményét és a kapott 

faktorsúlyokat a 36. táblázat tartalmazza. 

36. Táblázat: A scorecard módszerrel mért szellemi tőke elemek csoportosítása 
faktorelemzéssel 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Alkalmazottak együttm űködése  0,791 0,267             

Alkalmazottak szervezeten belüli 
összetartása 

0,734 0,276             

Alkalmazottak kommunikációja  0,728 0,264             

Vállalati légkör  0,727     0,253         

Csapatmunka gyakorisága  0,710       0,257       

Alkalmazottak tudásmegosztása 
egymással szemben 

0,658 0,260             

Alkalmazottak csapatmunkára való 
hajlandósága 

0,634 0,437             
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

Szervezeti kultúra er őssége  0,529 0,262     0,271       

Alkalmazottak motiváltsága  0,490 0,441   0,392         

Alkalmazottak szakmai 
tájékozottsága, szakmai látóköre 

  0,791             

Alkalmazottak intelligenciája, 
általános tájékozottsága 

0,281 0,770             

Alkalmazottak szakmai 
hozzáértése 

  0,767             

Alkalmazottak szakmai 
tapasztalata 

  0,741             

Alkalmazottak kreativitása  0,309 0,620   0,277         
Alkalmazottak önállósága  0,272 0,598             

Alkalmazottak szakmai 
fejlődőképessége 

0,384 0,571             

Alkalmazottak alkalmazkodó -
készsége 

0,336 0,571           0,308 

Innováció a termékekben      0,823           

Innováció a gyártási eljárásban/ 
termelési módszerekben 

    0,808           

Innováció az eszközökben      0,787           

Innováció vezetési/ irányítási 
módszerekben 

    0,670 0,269   0,332     

Vezetők irányítási képessége        0,793         

Vezetők motivációs képessége  0,279     0,783         

Vezetők szervez őkészsége  0,308     0,708 0,283       

A menedzsment ismeri a különféle 
vezetési módszereket 

0,270       0,821       

A vezetés a gyakorlatban is 
használta/ használja a különböz ő 
menedzsment módszereket 

0,269       0,802       

A menedzsment hatékonysága        0,251 0,702   0,258   

Képzési/oktatási szervezetekkel 
való kapcsolat 

          0,795     

Szakmai szervezetekkel való 
kapcsolattartás 

          0,792     

Kutató szervezetekkel való 
kapcsolattartás 

    0,450     0,608     

Pénzügyi szervezetekkel való 
kapcsolattartás 

      0,259   0,541 0,298 0,271 

A rendelkezésre álló írásban 
rögzített információ elérhet ősége 

            0,806   
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  1 2 3 4 5 6 7 8 

A rendelkezésre álló írásban 
rögzített információ/ tárolt tudás 
minősége 

            0,771   

A vállalatnál meglev ő 
dokumentumokban tárolt 
információ értéke 

            0,769   

Állandó vev őkör megléte                0,847 

Stabil megrendelés - állomány a 
versenytársakhoz viszonyítva 

              0,807 

Értékes vev ők jelenléte a 
vállalatnál 

    0,256         0,700 

Megjegyzés: a táblázatból a 0,25 alatti faktorsúlyokat töröltem a könnyebb áttekinthetőség érdekében 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A nagyszámú változó ellenére a faktorelemzés rendkívül jó illeszkedést jelzett. A 37 változót 

leképző 8 faktor összesen az információtartalom 70,399%-át tartotta meg, mely remek 

aránynak tekinthető a változók közel ötödére történő redukálása mellett. A faktorstruktúra 

kiváló használhatóságát mutatja a reprodukált korrelációs mátrix adatsora is, mely szerint 

összesen 83 cella, azaz az összes elemszám 12%-a tartalmazott 0,05 alatti értéket. Ezek 

alapján kijelenthető, hogy a redukált faktorokkal az eredeti korrelációs mátrix remekül 

reprodukálható. 

Mivel a faktorelemzés kiváló eszköznek bizonyult a változók tömörítésében, ezért a 

következő lépés a faktorok interpretálása volt. Ebben a tekintetben is kifogástalan volt az 

elemzés, mivel a kialakult faktorok szinte teljes egészében megfeleltek a szellemi tőke 

korábbi (nem statisztikai, hanem tartalmi) tipizálásának. 

A faktorok a következő elnevezést kapták: 

1. Vállalati kultúra faktora, mely az SC1, SC2 elemekből állt, 

2. Alkalmazottak humán tőke faktora, mely a HC1, HC2 és a HC3 elemeket tartalmazza, 

3. Innovációs tőke faktora, mely az SC5, SC6 elemeit tartalmazta, 

4. Menedzseri tudástőke faktora, mely a HC4 elemekből állt, 

5. Menedzsment rendszer faktora, mely az SC3 elemeit tartalmazta, 

6. Partneri tőke faktora az RC2, RC3 elemeiből. 

7. Explicit tudás faktora az SC4 elemeivel, 

8. Vevői tőke faktora az RC1 elemeiből. 
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A képzett 8 faktor belső konzisztenciáját megvizsgáltam a Cronbach-féle alfa érték 

kiszámításával. Mivel ennek értéke minden esetben bőségesen 0,600 felett volt, így a skálák 

bátran használhatók a továbbiakban. A 37. táblázat tartalmazza a Cronbach alfa értékeket az 

egyes faktorok esetében. 

37. Táblázat: A tudástőke faktorok és azok Cronbach alfa értékei 

Faktor  Cronbach - 
féle alfa 

Itemek 
száma 

Vállalati kultúra 
faktora 

0,901 7 

Alkalmazottak humán 
tőke faktora 

0,896 8 

Innovációs tőke 
faktora 

0,883 4 

Menedzseri tudástőke 
faktora 

0,875 3 

Menedzsment 
rendszer faktora 

0,911 3 

Partneri tőke faktora  0,793 4 

Explicit tudás faktora  0,852 3 

Vevői tőke faktora  0,799 3 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A vizsgált elemek közül egyedül az alkalmazottak motiváltsága az egyetlen kérdéses elem, 

mely a vállalati kultúra és az alkalmazotti humán tőke faktoron is „rajta ül”. Tapasztalatom 

szerint az ilyen jellegű kérdések, melyek több faktorral is együtt mozognak, gyakran 

operacionalizálási hibát jelölnek. Itt véleményem szerint nem erről van szó, hanem pusztán a 

dolog természetéből fakadóan a motiváció egyrészt tekinthető alkalmazotti 

személyiségjellemzőnek és egyben a szervezeti kultúra részének is, így nem meglepő, hogy 

két faktorral is „együtt mozog”. Ez azonban a 36 másik változó mellett aligha befolyásolja 

negatívan az elemzés további eredményét, így a változót megtartottam. 

Érdemes megjegyezni, hogy a kedvező statisztikai jellemzők mellett a faktorok értelmezése is 

kiváló volt, mivel az előzetes elképzeléseknek megfelelően jól kirajzolódtak a különböző 

tőketípusok. Ez nemcsak a változók helyes operacionalizálást igazolja, hanem egyúttal a 

„csúszkás” megoldást és a megszokott 5-7 fokozatú Likert- skálánál jóval finomabb mérés 

koncepcióját is alátámasztja. 

A regresszióelemzés előtt a 8 faktor szkórjait elmentettem minden megfigyelési egységhez, és 

az így kapott 8 változó, valamint a komplex versenyképességi faktor összefüggéseit 
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vizsgáltam meg a továbbiakban. A H2 hipotézis szerint a vállalat által birtokolt szellemi tőke 

és a versenyképesség között ok- okozati kapcsolat van. A tétel bizonyításához először az 

empirikus kapcsolat tényét vizsgáltam meg regresszióelemzés segítségével. 

Mivel mind a függő, mind a független változó magas mérési szinttel rendelkezett, ezért a 

regresszióelemzés alkalmazható technikának bizonyult. A függő és független változók között 

pontfelhő diagram segítségével megvizsgáltam a kapcsolatot, mely alapján lineáris 

összefüggésre bukkantam. Az elemzés során tehát nem kellett változókat transzformálnom, 

hanem egyszerű lineáris regressziót használhattam. Az vizsgálatot technikai szempontból 

tovább könnyítette, hogy a független változók faktorelemzésből származtak, ezért közöttük 

jelentős multikollinearitás nem léphet fel a módszer matematikai természetéből fakadóan. A 

modellbe a hamis kapcsolatok kiszűrése céljából beépítettem kontrollváltozóként a vállalati 

alkalmazotti létszámadatot. 

Az elemzés során a „stepweise” változóbeléptetési módszert használtam fel, melynek lényege, 

hogy a független változók magyarázóerejük sorrendjébe lépnek be a modellbe, és a nem 

szignifikánssá váló tényezők pedig kizárásra kerülnek.70 

A regressziós modell építése során hat lépésében hat változó került be, melyeknek 

mindegyikének szignifikáns magyarázó ereje van a szubjektív vállalati versenyképességre. A 

determinációs együttható értéke r2=0,385, amely alapján összességében 38,5%-ot magyaráz a 

versenyképességből a különböző szellemi tőke komponensek megléte vagy hiánya. Az 

eredmény alapján az mondható el, hogy ha az RBV szemlélet irányából közelítünk, akkor a 

nem pénzügyi alapon mért szellemi tőke igen jelentősen, összesen 38,5 százalékban 

magyarázza a magyar vállalatok versenyképességét. A végső regressziós modell 

szignifikanciájáról a 38. táblázat ad bővebb információt. 

                                                 
70 Bár ez utóbbinak különösebb szerepe nincs, hiszen a független változók korrelálatlanok, vagyis nem rontják 
egymás magyarázó erejét. 
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38. Táblázat: A versenyképesség és a szellemi tőke kapcsolatának 
szignifikanciavizsgálata 

 Négyzet - 
összeg 

df  F Sig.  

Regresszió  26493666,83 6 22,747 0,000 
Reziduális  42317126,21 218   
Összesen  68810793,04 224   

Forrás: a szerző saját számítása 

A regresszióba bevont változók magyarázóerejét és a szignifikancia értékeket a 40. táblázat 

tartalmazza. A szignifikancia szintek alapján látható, hogy mindegyik β érték különbözik 

statisztikai értelemben a 0-tól, vagyis magyarázza a versenyképesség nagyságát. A 

standardizált béta értékek alapján megállapítható, hogy a legnagyobb mértékben az 

innovációs tőke faktora, majd a vevői tőke és a humán tőke magyarázza a vállalatok 

sikerességét. A partneri tőke, a vállalati kultúra és a menedzsment rendszerek értéke csak 

jóval kisebb befolyású, de nem elhanyagolható magyarázó tényező. Megjegyzendő továbbá, 

hogy a vállalati méret, mint kontrollváltozó nem jelent meg a végső modellben. 

39. Táblázat: A versenyképesség magyarázó tényezői 

  Béta  Standard 
hiba 

Standardizált 
béta 

t Sig.  

Konstans  1623,976 29,973   54,181 0,000 
Innovációs t őke faktora 
(SC5+SC6) 

190,393 29,827 0,342 6,383 0,000 

Vevői tőke faktora (RC1)  181,707 33,509 0,295 5,423 0,000 
Alkalmazottak humán t őke 
faktora (HC1+HC2+HC3) 

163,043 30,578 0,284 5,332 0,000 

Partneri t őke faktora 
(RC2+RC3) 

103,438 29,065 0,190 3,559 0,000 

Vállalati kultúra faktora 
(SC1+SC2) 

85,291 31,052 0,149 2,747 0,007 

Menedzsment rendszer 
faktora (SC3) 

80,537 29,845 0,145 2,698 0,008 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A regresszióelemzés megköveteli a reziduálisok homoszkedaszticitását, mely a felrajzolt 

pontfelhő diagram alapján teljesült a modellem esetében. A lineáris regresszió elemzés során 

vizsgálni kell még az autokorrelációt, melyre elfogadott módszer a Durbin- Watson mutató 

kiszámítása, melynek értéke 1,715 volt. 

Technikai paramétereiben az előző modellhez hasonló regresszióelemzési technikával 

megvizsgáltam a VAIC mutató és a szellemi tőke elemek kapcsolatát. A modell egyetlen 

lépés során képződött, mely azt is jelenti, hogy az objektív versenyképességi mutatóra csak 

egyetlen szellemi tőkeelem nagysága van befolyással. A modell magyarázó ereje mindössze 
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2% (r2=0,020), ez megegyezik az egyetlen független változó magyarázó erejével. A modell 

technikai paraméterei szerint sem autokorrelációtól, sem pedig heteroszkedasztikus 

reziduumoktól nem kell tartani (Durbin- Watson próba=1,798). 

A modellbe bevont magyarázó változó kissé meglepő módon a partneri tőke faktora volt, 

mely az előző versenyképességi modellben nem tartozott a legmeghatározóbb tényezők közé. 

A látszólag ellentmondásos eredmények miatt teszteltem a szellemi tőke mennyiségének és a 

tisztán objektív pénzügyi mutatókon nyugvó ROA mutató közötti kapcsolatot. Ismét a 

„stepweise” típusú regresszióelemzési technikát alkalmaztam. A modell két lépésben épült 

fel, így két szignifikáns hatású független változót tartalmazott. A reziduálisok szórása 

homogén volt a pontfelhő diagram szerint, a Durbin- Watson próba értéke (D-W=2,124) nem 

mutatott veszélyes autokorrelációt, így a regresszió eredménye értelmezhető volt. A modell 

magyarázóereje nem túlságosan magas, mindössze 7,9% volt, azonban lévén a függő változó 

a legaggregáltabb pénzügyi jövedelmezőségi mutató, így a kapcsolat nagyon fontos, és 

egyben erős következtetések levonását teszi lehetővé.  

40. Táblázat: A ROA mutató és a szellemi tőke elemek kapcsolata 

 Béta  Standard 
hiba 

Standardizált 
béta 

t Sig.  

Konstans  7,467 0,892  8,367 0,000 
Vállalati kultúra faktora (SC1+SC2)  3,262 0,898 0,248 3,631 0,000 
Menedzsment rendszer faktora 
(SC3) 

-1,776 0,889 -0,137 -1,998 0,047 

Forrás: a szerző saját számítása 

Ahogy a 40. táblázat mutatja, két szignifikáns tényezőt találtam, mely befolyásoló hatással bír 

a vállalat jövedelmezőségére: (1) a vállalati kultúra, (2) a menedzsment rendszer, ráadásul ez 

utóbbi faktor negatív kapcsolatban áll a ROA mutatóval. Ez az eredmény szintén eltér a 

„puha” versenyképességi faktorokon mért eredménytől. A háttérben valószínűleg az húzódik 

meg, hogy a szervezeti kultúra –és itt főként a tudástámogató szervezeti kultúráról van szó- a 

porteri stratégiáktól függetlenül mindegyik iparágban és mindegyik stratégiai mellett hat a 

jövedelmezőségre. Emellett ez tipikusan az a tőkeelem, melyeknek kiépítése viszonylag kevés 

költséget emészt fel, és még ennél is fontosabb, hogy szintentartása nem ró folyó költséget a 

vállalatra, mely ronthatná a jövedelmezőséget, amellett hogy a versenyképességet javítja. 

Kissé talán meglepő eredmény, hogy a menedzsment rendszer faktora alacsonyabb 

jövedelmezőségi szintet magyaráz, vagyis a feltárt kapcsolat negatív. Ez annál is inkább 

fontos felismerés, mivel a versenyképességre pozitív hatással volt a faktor. Ennek a 
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diszkrepanciának a magyarázata a járadék-kisajátítás folyamatában rejlik, melynek 

bizonyítása a H5 hipotézisben történik. 

Érdemes összevetni a versenyképességi faktorok esetében kapott eredményeket az itteni 

eredménnyel. Azt találjuk, hogy az innovációs tőke, a vevői tőke, a humán tőke és a partneri 

tőke előzte meg a vállalati kultúra és a menedzsment faktort. A versenyképességet magyarázó 

faktorok közül mindegyikre igaz, hogy mind a kiépítés, mind a fenntartás jelentős 

költségvonzatot ró a vállalatra, és míg a versenyképesség emelkedik, addig a 

jövedelmezőségre nincs befolyásoló hatása. Elég itt konkrétan a humán tőke járadék-

kisajátítására, vagy a magas képzési költségére gondolni, vagy az innovációval együtt járó 

magas K+F költségeket kiemelni. 

Az elemzések alapján tehát megállapítható, hogy a versenyképességre majdnem mindegyik 

szellemi tőke elem pozitív befolyásoló hatással van, míg a „kemény” pénzügyi mutatókban is 

jelentkező eredményességre csak azok az elemek vannak befolyással, melyeket sem a 

járadék-kisajátítás, sem pedig a folyó költségek növekedése nem érint. 

Fontos megemlíteni, hogy az imént bemutatott statisztikai elemzések csupán a vizsgált adatok 

között fennálló empirikus összefüggést tükrözik. Ez azt jelenti, hogy nem biztos, hogy a 

szellemi tőke magas szintje okozza a versenyképességet és a jövedelmezőség emelkedését, 

hanem lehet fordított irányú is a kapcsolat, vagyis az amúgy jövedelmezőbb cég magasabb 

összegeket fordíthat a humán tőkébe. Mivel a ROA nem mutatott kapcsolatot a nagy 

befektetést igénylő humán tőke elemekkel, így ezt az érvelést elvethetjük, és kiinduló 

hipotézisemet megerősíthetem. 

H2: ELFOGADVA (módosítással) 
T2: A vállalat által birtokolt innovációs t őke, vevői tőke, humán tőke, partneri tőke, 
vállalati kultúra 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. 

A tézis gazdasági és üzleti következményei 

Míg a H1 hipotézis a porteri pozícionáló szemlélet érvényesülését vizsgálta, addig a második 

hipotézis a konkurens erőforrás- alapú elméletet érvényességét vizsgálta a magyar gazdaságra. 

Ebben a hipotézisben leszűkítettem az erőforrás alapú elméletet kizárólag a tudástőke 

elemekre, melynek alapját az a megállapítás képezte, hogy a tudástőke napjaink gazdaságának 

döntő erőforrása, mely egyúttal az erőforrás alapú elmélet VRIN elvét is kielégíti. A 

szakirodalom elismeri, hogy a tudástőke értékes, ritka, nehezen másolható és nem 
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helyettesíthető, vagyis segítségével jól védhető stratégiát képes egy vállalat kiépíteni. Az 

RBV szemlélet azt az implicit feltételezést is magában foglalja, hogy az erőforrások 

segítségével tartós mobilitási korlátok építhetőek ki, azonban magukat a mobilitási korlátokat 

az elmélet nem elemzi. 

A kutatásom eredményei kimutatták, hogy a szellemi tőkének –mint erőforrásnak- jelentős 

hatása van a versenyképességre (38,5%), míg a jövedelmezőségre szintén hat, igaz jóval 

szerényebb mértékben (7,9%). A kapcsolat statisztikai értelemben nem, de menedzsment 

vetületben igen erős összefüggésnek mutatkozik. Azaz a jelen kor magyar gazdaságában a 

tudástőke rendkívül nagy befolyásoló erővel bír, különösen a versenyképesség tekintetében: 

ha egy vállalat nagyobb tudástőke-állománnyal rendelkezik, akkor képes mobilitási korlátokat 

emelni maga köré, mely egyben a tudástőke gyenge másolhatósága miatt imitációs korlátként 

is funkcionál, garantálva ezáltal a versenyelőny hosszú távú védhetőségét. Ez az összefüggés 

azonban nem jelenti azt, hogy a tudástőke minden esetben alkalmas arra, hogy egyben 

mobilitási korlátként is funkcionáljon. Emellett érdemes megjegyezni, hogy egy meglevő 

mobilitási korlátot képes egy imitációs korlát erodálni, példaként ez történik egy 

költségvezető stratégiával rendelkező vállalat esetében, amikor jelentős összegeket költ a 

tudástőke fejlesztésére. 

Felmerül a kérdés, hogy érdemes-e külön vizsgálni a mobilitási korlátokat az erőforrásoktól, 

amikor a megfelelő erőforrás képes arra, hogy mobilitási korlátot hozzon létre. A válasz 

igenlő, és emögött a tudástőke heterogenitása, valamint az eltérő típusú mobilitási korlátok 

állnak.  Ami a tudástőke heterogenitását illeti, az eltérő output piaci stratégiák más- más 

tudástőkét igényelnek, és más- más tudástőke típushoz eltérő output piaci stratégia illik, 

melyet részletesen a H3 hipotézis hivatott vizsgálni. 

7.2.3. H3 hipotézis 

H3a: A 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. 

Operacionalizálás 

A hipotézis vizsgálatához a korábban már bemutatott változókat használtam fel. A mobilitási 

korlátokat nem a generikus stratégiák csoportjainak modellbe építésével vizsgáltam meg, 

hanem az H1a hipotézis igazolása során feltárt faktorokkal: (1) marketing alapú, (2) 
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fókuszálás, (3) innováció, (4) minőség, (5) költség mint mobilitási korlát. Ennek a lépésnek 

elsősorban technikai okai voltak. A nominális mérési szintű változó modellbe emelése a 

következő alternatívákat kínálta volna: 

1. A regressziós modellben a 7 stratégiai csoportot 6 dummy változó segítségével 

beemelni, mely nagymértékben nehezítette volna az interakciók kimutatását. 

2. Kovariancia elemzéssel beemelni a modellbe a magas mérési szintű kovariáns 

változóként a 8 szellemi tőke faktort, mely ismét nehézkessé tette volna az interakciók 

kimutatását. 

Statisztikai szempontból sokkal ideálisabb megoldást jelentett a stratégiai dimenziók 

mobilitási korlátként való értelmezése, és intervallum szintű változóként beemelése a 

magyarázó modellbe. Emellett a szellemi tőke faktorok szintén intervallum szintű változók 

voltak, így a piaci és az erőforrás alapú faktorok könnyen beépíthetőek voltak egyetlen 

regressziós modellbe. Kontrollváltozóként felhasználtam a vállalat alkalmazotti 

létszámadatait. 

Hipotézis tesztelése 

A H3 hipotézis vizsgálatához ismét a regresszióelemzést használtam fel. A módszer ismét a 

modell fokozatos építése volt a változók egymás utáni bevonásával, melynek legcélszerűbb 

módja a stepweise módszer alkalmazása. 

A 14 bemenő faktorból összesen 6 faktor került a végső modellbe, mint versenyképességet 

szignifikánsan meghatározó tényező. A modell determinációs együtthatója r2=0,446 volt, 

mely 44,6%-os magyarázóerőt jelentett. Érdemes összehasonlítani az adatot a H2 hipotézis 

vizsgálatánál számított eredménnyel. Ha csak a szellemi tőkét, vagyis csak az erőforrást 

vesszük figyelembe, akkor a modell 38,5%-át magyarázza a versenyképességnek. Ez 

jelentősen javult, mintegy 6,1%-kal az iménti modellben. Már önmagában ez is indokolja a 

mobilitási korlátokkal és imitációs korlátokkal egyidejű felhasználást a kutatásban. A 

regressziós modell egyébként megfelelt mind a homoszkedasztikus reziduumeloszlás, mind 

pedig az autokorreláció alacsony szintjével szemben támasztott kritériumoknak. 

A modellbe bevont változókról, illetve azoknak a szignifikanciájáról a 41. táblázat ad bővebb 

információt. 
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41. Táblázat: A mobilitási és imitációs korlátok versenyképességet magyarázó ereje 

  Béta  Standard 
hiba 

Standardi -
zált béta 

t Sig.  

Konstans  1623,252 28,354   57,249 0,000 
Innováció mint mobilitási korlát  205,633 31,729 0,377 6,481 0,000 
Marketing alapú mobilitási korlát  91,540 28,812 0,165 3,177 0,002 
Fókuszálás mint mobilitási korlát  66,051 29,398 0,121 2,247 0,026 
Vevői tőke faktora (RC1)  145,310 32,877 0,236 4,420 0,000 
Innovációs t őke faktora (SC5+SC6)  100,435 31,581 0,181 3,180 0,002 
Alkalmazottak humán t őke faktora 
(HC1+HC2+HC3) 

88,070 31,163 0,154 2,826 0,005 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A táblázat elemzése során levonható következtetés, hogy a legerősebb az innovációs korlát 

(mint mobilitási korlát) versenyképességet magyarázó ereje, majd rögtön utána a vevői tőke 

faktora következik (mint imitációs korlát), csak ezután következik az innovációs tudástőke. 

Szintén magyarázza a versenyképességet a marketing alapú mobilitási korlát, a fókuszálás és 

az alkalmazotti tőke. Minden tényező pozitív kapcsolatban áll a versenyképességgel, azaz 

fokozza azt. 

Az adatok alapján azonban nem kaptunk választ a szintetizáló modell valódi kérdésére, vagyis 

arra, hogy a mobilitási korlát és a mobilitási korlátnak megfelelő tudástőkében rejlő imitációs 

korlát együttes alkalmazása extra módon növeli-e a versenyképességet, mint ahogy a szintézis 

modell következtetéseiből adódna. Ezt az extra hatást a statisztikában interakciós hatásnak 

hívják, és úgy vizsgálható, ha két változó esetében a változók szorzatát is önálló tagként 

építjük be a modellbe. Mivel előzetesen nem volt információm, hogy mely tényezők között 

célszerű az interakciós hatást keresni, ezért a mobilitási korlátok 5 faktorából és a tudástőke 

faktorából összesen 40 interakciós változót képeztem. Ez minden lehetőséget lefedett. 

Az így kialakított interakciós változókat beillesztettem az előzőleg specifikált regressziós 

modellbe. Így összesen 54 változóra futtattam le a „stepweise” típusú regressziós modellt. A 

végső modell 12 változót tartalmazott, és kibővített formájában is természetesen szignifikáns 

maradt (F=20,090; Sig.=0,000). A reziduumok szóráshomogenitása nem sérült, és a Durbin- 

Watson próba sem jelzett veszélyes mértékű autokorrelációt (D-W=1,775). 

A modell magyarázó ereje +9%-ponttal megemelkedett, és a 12 változót tartalmazó végső 

modell összesen 53,6%-ban magyarázta a szubjektív versenyképességet. A modellben maradt 

változókat a 43. táblázat tartalmazza. 
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42. Táblázat: Mobilitási korlátok, szellemi tőke, interakciók és versenyképesség hatása 

  Béta  Stan-
dard 
hiba 

Standar -
dizált 
béta 

t Sig.  

Konstans  1612,428 28,099   57,384 0,000 
Innováció mint mobilitási korlát  175,921 30,883 0,322 5,696 0,000 
Marketing alapú mobilitási korlát  81,056 27,008 0,146 3,001 0,003 
Fókuszálás mint mobilitási korlát  46,327 27,746 0,085 1,670 0,096 
Vevői tőke faktora (RC1) 149,849 31,080 0,243 4,821 0,000 
Interakció: menedzseri 
tudást őke×fókuszáló mobilitási korlát 

-125,875 27,865 -0,218 -4,517 0,000 

Innovációs t őke faktora (SC5+SC6)  105,288 29,810 0,190 3,532 0,001 
Alkalmazottak humán t őke faktora 
(HC1+HC2+HC3) 

104,125 29,812 0,182 3,493 0,001 

Interakció: vállalati kultúra×fókuszáló 
mobilitási korlát 

68,031 25,344 0,130 2,684 0,008 

Partneri t őke faktora (RC2+RC3)  61,403 27,248 0,112 2,254 0,025 
Interakció: humán t őke×marketing 
mobilitási korlát 

-64,069 27,216 -0,115 -2,354 0,019 

Interakció: innovációs t őke×innovációs 
mobilitási korlát 

60,655 25,684 0,117 2,362 0,019 

Interakció: vállalati kultúra× innovációs 
korlát 

-58,814 25,001 -0,115 -2,352 0,020 

Forrás: a szerző saját számítása 

A legutolsó modellfuttatás után bekerült a modellbe a partneri tőke faktora és 5 interakciós 

hatás, melyek szignifikánsak. A fókuszálás mint mobilitási korlát bennmaradt a modellben, 

mivel a „stepweise” módszer alapbeállítása alapján egy változó csak akkor kerül ki a 

modellből, ha 10%-os szignifikancia-szint határt átlépi. Érdemes alaposan megvizsgálni az 

interakciós változókat. Három interakciós hatás került be negatív előjellel és kettő pozitívval. 

Mivel az alapváltozók standardizáltak voltak, ezért a pozitív interakció azt jelenti, hogy az 

egyik változó érékének emelkedésével a másik változó versenyképességre gyakorolt hatása 

növekszik. A negatív érték pedig éppen az ellenkezőjét jelenti, vagyis azt, hogy ha együttesen 

alkalmazzuk a magasabb mobilitási korlátot a magasabb imitációs korláttal, akkor lerontjuk a 

hatást, és csökkentjük vele a versenyképességet. 

Mindezen megfontolások alapján kijelenthető, hogy a közhiedelemben hatékonyabbnak és 

értékesebbnek hitt menedzsment éppen negatív hatással van egy tiszta fókuszáló stratégia 

hatékonyságára. Hogy ezt a paradox jelenséget feloldjuk, érdemes megvizsgálni a vállalati 

kultúra és a fókuszáló mobilitási korlát pozitív interakciós hatását. Ez alapján érthetővé válik 

a kapcsolat, mivel vállalati kultúraként kifejezetten a tudást támogató légkört 

operacionalizáltam. Tehát egy fókuszáló stratégiára pozitív hatással van lassez faire vezetés és 

szervezeti légkör, mely szabadjára engedi a kreatív energiákat. 
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A maradék három interakciós hatás közül érdemes kiemelni a humán tőke és marketing 

mobilitási korlát negatív kapcsolatát, mely valószínűleg abból fakad, hogy a marketing 

orientáltságú szervezetek nem a humán tőkébe való befektetést, hanem a marketingköltések 

emelését igénylik. 

Nem meglepő az innovációs tőke és innovációs korlát pozitív interakciója, azonban annál 

meglepőbb a vállalati kultúra és az innovációs mobilitási korlát negatív interakciója. A 

paradoxon feloldása céljából érdemes felidézni, hogy a vállalati kultúra a tudástámogató 

kultúrát mérte fel, míg az innováció mint mobilitási korlát tartalmazta a termék és a 

költségcsökkentő folyamatinnovációt is. Ez utóbbi esetben talán arról lehet szó, hogy a 

túlságosan emberközpontú légkör elkényelmesíti a szervezetet, csökkentve az innovációk 

megvalósulásának esélyét. 

Vizsgáltam az objektív versenyképességi mutatók és az output, valamint az input oldali 

stratégiák összefüggését is, hogy meg tudjam erősíteni az előbbiekben kapott eredményeket. 

43. Táblázat: Mobilitási korlátok, szellemi tőke, interakciók és az objektív 
versenyképesség hatása (AVA mutatóval mérve) 

  Béta  Stan-
dard 
hiba 

Standar -
dizált 
béta 

t Sig.  

Konstans  4540,642 445,079   10,202 0,000 
Innováció mint mobilitási korlát  1212,320 431,874 0,170 2,807 0,005 
Interakció: sze rvezeti kultúra × 
költségvezet ő mobilitási korlát 

1312,025 456,321 0,176 2,875 0,004 

Interakció: partneri t őke × költségvezet ő 
mobilitási korlát 

-1227,883 439,949 -0,169 -2,791 0,006 

Interakció: humán t őke × innováció s 
mobilitási korlát 

996,416 386,818 0,157 2,576 0,011 

Interakció: vev ői tőke × min őség alapú  
mobilitási korlát 

931,057 438,097 0,129 2,125 0,035 

Forrás: a szerző saját számítása 

A módszertan azonos volt a szubjektív mutatók számításával (stepweise regresszió analízis). 

Ebben az esetben a modell magyarázó ereje 11,9%-ra csökkent le, mely nem meglepő az 

objektív pénzügyi mutatókkal való függésből fakadóan. Mint a 43. táblázatban látható, az 

interakciós hatások magyarázó szerepe jelentős az objektív versenyképességi mutató esetében 

is. Érdemes megfigyelni, hogy a végső modellben egy kivételével pozitív irányú a kapcsolat. 

Ez annyit jelent, hogy a magasabb szellemi tőke az adott mobilitási korláttal együtt javítja a 

vállalat versenyképességét. Az egyetlen kivétel sem meglepő, mivel a költségvezető stratégia 

esetében a partneri tőke értékének növekedése nemhogy javítja, hanem egyenesen rontja a 

versenyképességet. Ennek hátterében minden bizonnyal az áll, hogy a partneri tőke növelése 
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költségvonzatot eredményez a vállalat számára, mely nemhogy növeli, hanem éppen 

csökkenti a versenyképességet. Ez az összefüggés szintén ráirányítja a figyelmet a szintézis 

modellre, mely kimondja, hogy csak akkor eredményezi az erőforrás növekvő mennyisége a 

vállalat versenyképességét, ha az összhangban van a cég output piaci stratégiájával. 

Megvizsgáltam a ROA mutatót mint függő változót az előbbi modell specifikációi alapján, és 

a végső modell a vállalati kultúra szignifikáns pozitív hatásán kívül kimutatta a marketing 

alapú mobilitási korlát és a vevői tőke negatív interakcióját. A háttérben valószínűleg ismét a 

változók operacionalizálása áll, mivel a vevői tőke értékét úgy ragadtam meg, hogy a meglevő 

céghez szorosan kötődő ügyfelek esetén rendelkezik egy vállalat magas vevői tőkével. Úgy 

tűnik, ha egy marketing alapú differenciálást folytató cég kifejezetten a meglevő 

ügyfélállományra fókuszál, akkor beszűkíti saját működési terét és romlik a jövedelmezősége. 

H3a: ELFOGADVA 
 
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. 
 
H3b: A különböző generikus stratégiák esetén eltérő szellemi tőkeelemek javítják (vagy 
rontják) a vállalatok versenyképességét és jövedelmezőségét. 

Operacionalizálás 

Az elemzéshez azt a taktikát használtam fel, hogy a porteri generikus stratégiák alapján 

szétválasztottam a mintát, és az így elkülönített stratégiai alcsoportokon egyszerű regresszió-

elemzést futtattam le, melyben a függő változó a komplex versenyképességi faktor, míg a 

független változó a szellemi tőke egyes elemei voltak. 

Hipotézis tesztelése 

Az elemzés eredményét a 44. táblázat mutatja, melyben feltüntettem a modell magyarázó 

erejét, a szignifikánsnak mutatkozó tudástőke faktorokat, és azok szignifikancia-szintjeit. 
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44. Táblázat: A generikus stratégiák és versenyképességet magyarázó tudástőke 
faktorok 

Generikus 
stratégia 

D-W 
próba 

R2 Szignifikáns faktorok  Standardizált 
béta 

Sig.  

Minőségi 
fókuszáló 
  
  

2,022 
  
  

0,359 
  
  

Vevői tőke faktora (RC1) 0,419 0,000 
Vállalati kultúra faktora (SC1+SC2) 0,329 0,002 
Alkalmazottak humán tőke faktora 
(HC1+HC2+HC3) 

0,270 0,009 

Költséggel 
fókuszáló 

- - - - - 

Differenciáló 
fókuszáló 

1,848 0,443 Innovációs tőke faktora (SC5+SC6) 0,666 0,007 

Általános 
marketinggel 
versenyz ő 
  
  

2,263 
  
  

0,751 
  
  

Menedzseri tudástőke faktora (HC4) 0,632 0,001 

Vevői tőke faktora (RC1) 0,574 0,005 
Partneri tőke faktora (RC2+RC3) 0,406 0,036 

"Stuck in the 
middle" 
  
  

2,148 
  
  

0,358 
  
  

Alkalmazottak humán tőke faktora 
(HC1+HC2+HC3) 

0,336 0,022 

Menedzseri tudástőke faktora (HC4) 0,379 0,011 
Vevői tőke faktora (RC1) 0,325 0,027 

Nem 
marketinggel 
fókuszáló 
  

2,508 
  

0,789 
  

Alkalmazottak humán tőke faktora 
(HC1+HC2+HC3) 

0,747 0,002 

Vállalati kultúra faktora (SC1+SC2) 0,596 0,007 

Minden 
fronton 
versenyz ő 

- - - - - 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Mint látható, a különböző output piaci stratégiák esetén egészen más tudástőke faktorok 

befolyásolják a versenyképességet. A 44. táblázat rendkívül jól alátámasztja a szintetizáló 

modell legfontosabb mondanivalóját, mely szerint csupán az az erőforrás (itt tudástőke- elem) 

okoz versenyképesség javulást a vállalatnak, mely a mobilitási korláttal összhangban áll. Ez 

implicit módon bizonyítja, hogy a megfelelő mobilitási korlát nélkül az imitációs korlát nem 

realizálódik a versenyképesség javulásában. Ez azt a messzemenő következtetést is 

alátámasztja, hogy differenciált vállalati stratégia differenciált tudásmenedzsment 

megközelítést igényel. Csak akkor okoz a tudásmenedzsment érzékelhető 

teljesítményjavulást, ha szervesen illeszkedik a vállalati stratégiához és az alapot adó 

outputpiaci stratégiához. Amennyiben a stratégiai illeszkedés elmarad, a szellemi tőke „alvó” 

tőkévé válik, melyet a vállalat nem tud az adott pozícióban lefordítani versenyképességi és 

jövedelmezőségi dimenziókra. 

Megvizsgáltam a ROA mutatók és a szellemi tőkeelemek kapcsolatát is. A regressziós 

elemzések eredményét tartalmazza a 45. táblázat. 
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45. Táblázat: A generikus stratégiák és pénzügyi jövedelmezőséget magyarázó tudástőke 
faktorok 

Generikus 
stratégia 

D-W 
próba 

R2 Szignifikáns faktor ok  Standardizált 
béta 

Sig.  

Minőségi 
fókuszáló 

2,017 0,077 Vállalati kultúra faktora 
(SC1+SC2) 

0,278 0,042 

Költséggel 
fókuszáló 

- - - - - 

Differenciáló 
fókuszáló 

2,404 0,367 Vevői tőke faktora (RC1) -0,606 0,017 

Általános 
marketinggel 
versenyz ő 

2,122 0,272 Explicit tudás faktora (SC4) -0,522 0,046 

"Stuck in the 
middle" 

1,614 0,154 Menedzsment rendszer faktora 
(SC3) 

-0,393 0,020 

Nem 
marketinggel 
fókuszáló 

- - - - - 

Minden fronton 
versenyz ő 

2,501 0,169 Vállalati kultúra faktora 
(SC1+SC2) 

0,411 0,037 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A ROA mutatóra is igaz, amit a versenyképességi mutató is jelzett: a különböző stratégiákra a 

szellemi tőke eltérően hat. A béta értékek azonban egy sokkal érdekesebb tényre hívják fel a 

figyelmet. Vannak olyan tőkeelemek, melyek nemhogy nem járulnak hozzá a 

jövedelmezőséghez, hanem egyenesen rontják azt. Ezek az elemek azonban szintén az output 

piaci stratégiákhoz kapcsolódnak. A közös jellemzőjük, hogy a tőkeelemek akvizíciója 

jelentős pénzügyi vagy erőforrás beruházást igényel. Habár ezekre a tőkeelemekre szükség 

lehet a piacon maradáshoz és a versenyképesség megtartásához, azonban ezek erőforrás és 

beruházás-szükséglete felülmúlhatja annak jövedelemtermelő képességét. 

Összességében tehát elmondható, hogy a vállalati megtérülésre piaci stratégiától függően 

eltérő hatással vannak a szellemi tőke különböző csoportjai. 

H3b: ELFOGADVA 
 
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. 

A T3 tézis gazdasági és üzleti következményei 

A H3 hipotézis az értékérvényesülési modell aktíva oldali összefüggéseit vizsgálta. A vállalati 

minta segítségével igazolódott, hogy indokolt a mobilitási korlátok és imitációs korlátok 

együttes vizsgálata, vagyis szükség van a szintetizáló jellegű modellre. Az erőforrás 
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értékérvényesülési modellje összességében közel 54%-ban magyarázta a szubjektív 

versenyképesség mértékét. Ez annyit jelent, hogy az RBV szemlélet által jelzett 38,5%-os 

magyarázó erő jelentősen növekedett 44,6%-ra a mobilitási korlátok modellbe történő 

bevonásával. Ha figyelembe vesszük azt a tényt is, hogy az eltérő mobilitási korlátok mentén 

gyakran eltér a szellemi tőkeelemek mennyisége is, akkor a magyarázóerő közzel 54%-ra 

növekszik. Ez a növekedés abból fakad, hogy például egy innovációs mobilitási korláttal 

rendelkező cég számára a nagyobb innovációs tőke erősebben javítja a versenyképességet, 

mint például egy marketing alapú differenciálást játszó cég esetében. Tehát az input és output 

oldali megközelítés a nagyobb számú tényezőegyüttes és az interakciós hatások miatt is 

jelentősen növelik a szintetizáló modell magyarázóerejét. Ez egyaránt igaz a szubjektív és az 

objektív versenyképességi mutatóra is. 

A szintetizáló modell egyúttal mélyreható gazdasági következtetések levonását teszi lehetővé. 

Amennyiben elfogadjuk a modell érvényességét, az egyenértékű azzal, hogy az erőforrás 

alapú stratégiák eredményessége eltér attól függően, hogy egy vállalat milyen output piaci 

stratégiai mentén versenyez. El kell fogadnunk azt is, hogy a tudásmenedzsment által sugallt 

világkép hamis, de legjobb esetben is leegyszerűsítő: szó sincs arról, hogy a több tudástőke és 

a hatékonyabb tudásmenedzsment minden esetben jobb. Egyes esetekben, például a 

költségvezető stratégia mentén éppen a tudástőke túlzott akkumulálása lehet káros a 

versenyképességre, hiszen a tudástőke megszerzése költséggel jár a vállalat számára, mely 

pontosan a cég mobilitási korlátját fogja erodálni. 

A menedzserek számára az első fontos következtetés, hogy fel kell mérni a vállalat által 

játszott output piaci stratégiát, és csak olyan típusú erőforrásokra szabad költeni, melyek 

megerősítik a mobilitási korlátokat, viszont azokra nem szabad a forrásokat sajnálni. Az RBV 

szemlélet ajánlása egyoldalúan hamis illúziókat kelthet a menedzsmentben. Tudomásul kell 

venni, hogy az erőforrás értékének érvényesüléséhez az imitációs korlátok megléte szükséges, 

de nem elégséges feltétel. Emellett figyelemmel kell kísérni az output piaci stratégiákat is. 

Hasonlóan fontos következetést lehet megfogalmazni a stratégia kutatói számára is: az 

erőforrás heterogenitási nézet nem tartható, vagyis az RBV szemlélet csakis úgy vizsgálható, 

ha nem hagyjuk figyelmen kívül az output piaci stratégiákat. Végső soron az input oldali 

elemzés és az output oldali vizsgálat az érem két oldala. Az RBV szemlélet implicit módon 

feltételezi, hogy a VRIN erőforrások birtokosai képesek mobilitási korlátot építeni. Ez 

önmagában legtöbbször igaz is, de ha nem figyelünk a mobilitási korlátokra, akkor 

hajlamosak leszünk egyébként különböző stratégiákat összemosni. Elég itt rámutatni, hogy a 
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humán tőkének pontosan ellentétes szerepe van a költségvezető és a differenciáló stratégia 

mellett. 

Az értékérvényesülési modell szintén megdönti azt a gyakran kimondott, vagy implicit módon 

feltételezett nézetet, miszerint a humánorientált szervezeti kultúra segíti a versenyképesség 

erősödését, vagy az értékesebb partneri tőkéjű vállalatok jövedelmezősége javul. A 

szintetizáló modell értelmében ez nem több mint legenda, és a regressziós modell eredménye 

szerint ez csak bizonyos output piaci stratégiák mentén igaz, viszont előfordulnak olyan 

stratégiák is, amikor éppen az ellenkezője lesz érvényes.  

Fontos megjegyezni, hogy az értékérvényesülési modell egy stratégiai magyarázó modell, de 

nem ad abban iránymutatást, hogy mi a megfelelő menedzsment szemlélet. Nevezetesen nem 

dönti el, hogy az inside-out, vagy az outside-in szemlélet-e a helyes. A szintetizáló modell 

megfér mindkét menedzseri szemlélet mellett, és pusztán annyit mond ki, hogy az input és az 

output piaci stratégiáknak konzisztensnek kell lennie. Hogy a menedzser a tudástőke felől 

közelít a piaci lehetőségek felé, vagy a piaci lehetőségeket megragadva szerzi be az 

erőforrásokat az elmélet szempontjából tökéletesen lényegtelen. Adott esetben bármelyik 

módszer sikeres lehet. 

Az értékérvényesülés modellje kimondja, hogy a mobilitási korlát és az imitációs korlát 

megléte és magassága önmagában is erősíti a vállalat versenyképességét, de stratégiai 

szempontból az a leghatékonyabb, ha a két korlát együttesen áll fenn. Ha csak imitációs 

korláttal védi magát a vállalat, önmagában nem lesz képes piaci értéket képezni, míg ha csak 

mobilitási korlátot használ fel a cég, akkor stratégiája utánozható lesz, és versenyelőnye 

múlandóvá válik. A két korlát együttes alkalmazása nemcsak hosszútávon védhetővé, hanem 

szinergia- hatásánál fogva versenyképesebb is teszi a stratégiát.   

7.2.4. H4 hipotézis 

H4a: A magyar vállalati szférában kimutathatók a tipikusan szellemi tőkére alapozott 
stratégiák. 

Operacionalizálás 

H4 hipotézis vizsgálatát két eltérő változókészlet felhasználásával teszteltem. Az első 

változókészletet a kérdőívet kitöltők szubjektív válaszai adták: a vállalatvezetőket arra 

kértem, hogy becsüljék meg a vállalat értékén belül (1) a pénzügyi, (2) a fizikai, (3) az 

immateriális, (4) humán tőke, (5) a szervezeti tőke, (6) az ügyfél tőke értékét, úgy, hogy a 

vállalat piaci értékét 100%-nak tekintik. Habár kétségtelen, hogy ez az értékelés meglehetősen 



181. 

szubjektív, azonban a módszert már két kutatás során sikerrel alkalmaztuk, így a korábbi 

tapasztalatok alapján össze tudtam hasonlítani a különböző kutatások eredményeit. A 

szubjektivitás mértékét úgy csökkentettem, hogy asszociációs támpontokat adtam a 

becsléshez, hogy mely eszközelemek tartoznak az egyes kategóriákba. 

A módszertan megbízhatóságát növelte, hogy a korábbi kutatások eredményeivel össze 

tudtam vetni az itt kapott eredményeket. 

46. Táblázat: A jelenlegi kutatás és Papp Ilona kutatási eredményének összevetése 

  Saját kutatás  Papp 
Ilona 

kutatása 
  N Átlag 

(%) 
Felső 
határ (%) 

Alsó határ 
(%) 

Szórás  Átlag (%) 

Pénzügyi t őke aránya 
(önértékelés) 

232 21,70 23,86 19,53 16,72 30,2 

Fizikai t őke aránya (önértékelés)  232 32,77 35,67 29,86 22,47 30 
Immateriális javak aránya 
(önértékelés) 

232 4,74 5,69 3,79 7,34 15,2 

Humán t őke aránya (önértékelés)  232 14,46 15,84 13,08 10,68 24,6 
Szervezeti t őke aránya 
(önértékelés) 

232 8,51 9,56 7,46 8,11 

Ügyfél t őke aránya (önértékelés)  232 17,82 19,67 15,96 14,34 
Összesen  232 100,00     - 100,0 

Forrás: Papp [2006] és jelenlegi kutatás eredményei alapján a szerző saját szerkesztése 

Mint a táblázatból látható, a kutatások eredményei eltérnek a pénzügyi tőke tekintetében, 

illetve az immateriális- szellemi tőke jószágok tekintetében. Az eltérés oka valószínűleg 

abban keresendő, hogy Papp Ilona kutatása során a kérdőív nem tartalmazott asszociációs 

támpontokat, így az immateriális vagyont a válaszadók nyilvánvalóan fölé, míg a szellemi 

tőkét alábecsülték. A pénzügyi tőke mértékének eltérése mögött nagy valószínűséggel az állt, 

hogy a korábbi kutatásban a kereskedelmi cégek jelentősen felülreprezentáltak voltak. 

A hipotézis tesztelése során a szubjektív vezetői becslésen alapuló adatok mellett a szellemi 

tőke pénzügyi alapon való becslését is elvégeztem. A becsléshez a CIV (Calculated Intangible 

Value) módszertan módosítását használtam fel. Az értékelés lépései a következők voltak: 

1. A 2007 és 2008-as évre a ROA mutatók kiszámítása minden vállalatra; 

2. A két ROA mutató átlagolása, a véletlen hatások csökkentése céljából; 

3. Az eredeti módszertantól eltérve iparági ágazatokra kiszámítottam a ROA mutatók 

mediánját. Mivel a minta elemszáma nem engedte meg az ágazatnál finomabb iparági 

bontást, így csupán ágazati szintre aggregáltam a mutatókat, mely a becslés 
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pontosságát rontja. Az eredeti módszertan a ROA mutató átlagolását javasolja, 

azonban a medián kiszámítása célravezetőbb, mert ez a mutató a kiugró értékekre 

sokkal kevésbé érzékeny. 

4. A vállalati ROA mutatóból levontam az ágazati ROA mutató mediánját, majd ezt az 

értéket szoroztam a vállalat összes eszközállományával. 

5. Mivel az örökjáradék kiszámításánál egy kamatlábra is szükség van, ezért a probléma 

áthidalása céljából az ágazatban működő vállalatok ROE mutatójának mediánját 

tekintettem a diszkontáláshoz felhasználandó kamatlábnak. Emögött az a meggondolás 

áll, hogy az ágazat átlagos sajáttőke arányos megtérülése kifejezi az iparági kockázatot 

és egyúttal felfogható egy elvárt hozamként. Az imént bemutatott iparági ROE mutató  

iparági mediánja segítségével tőkésítettem a szellemi tőke hozadékát minden vállalat 

esetében. 

6. Az 5. pontban kapott szellemi tőke érték egy átlagos iparági szereplőhöz viszonyított 

szellemi tőke többletet, vagy hiányt jelölt. Ezt az értéket felosztottam olyan arányban 

humán, szervezeti és kapcsolati tőkére, mint amilyen arányban a vállalatvezetők 

értékesnek becsülték az egyes szellemi tőke elemeket71. 

A szellemi tőke változói mellett a pénzügyi eszközöket és a fizikai tőkét a mérlegadatok 

alapján szintén kiszámítottam minden vállalkozásra. Az így kialakult objektív tőkeértékeken 

is elvégeztem a hipotézisek tesztelését. 

Hipotézis tesztelése 

A H4a hipotézis teszteléséhez ismét a klaszterelemzési eljárást alkalmaztam, hiszen 

egymáshoz hasonló vállalatok csoportját szerettem volna beazonosítani. A klaszterképzéshez 

5 változót használtam fel, melyek a vállalat által birtokolt tőkeelemek vállalati értéken belüli 

arányát képezték le a menedzserek szubjektív értékelése alapján. 

A klaszterezési eljárás során a „legközelebbi szomszéd” típusú hierarchikus eljárással 

megkerestem a kiugró értékeket, majd 2 vállalatot kizártam a további elemzésből. Csak 

azokra a cégekre végeztem el az elemzést, melyek teljes pénzügyi adatsora rendelkezésre állt, 

                                                 
71 Kétség kívül nehéz megérteni, hogy a negatív értékű szellemi tőkét miként lehet felosztani az egyes 
tőketípusok arányában. Azonban figyelembe kell venni, hogy a ROA mutatók mediánjának kivonása egy 
viszonyítási pont beillesztését jelenti a modellbe, méghozzá egy átlagos vállalat viszonyítási pontját jelenti. Ha 
például ezt a viszonyítási pontot nem az átlagos vállalatban keressük, hanem mondjuk az iparág leggyengébb 
vállalatához képest tesszük meg, akkor minden vállalatra pozitív szellemi tőkeértéket kapunk, melyet logikailag 
könnyen feloszthatunk. Ebből fakadóan a viszonyítási pontok megváltoztatása nem szabad, hogy a számítás 
menetét megváltoztassa, tehát el kell fogadni, hogy a negatív szellemi tőke értékek is feloszthatók. 
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mivel a pénzügyi szellemi tőke értékelési megoldással csak így vált összevethetővé ez a 

módszer. 

A klaszterképzés során a Ward módszert alkalmaztam, mely az egyik legmegbízhatóbb 

eredményt nyújtó eljárás. A „scree plot” ábra alapján a legjobb megoldásnak a kétklaszteres 

megoldás tűnt, mivel itt növekedett meg jelentősen a csoport heterogenitását jelző koefficiens. 

A kétklaszteres megoldás két tőkeelemekben megnyilvánuló vállalatcsoportot azonosított be: 

az egyik klaszterbe a hagyományos stratégiát követő vállalatok tartoztak, míg a másikba a 

magas szellemi tőkével rendelkező cégek. A klaszterelemzés eredményét a 47. táblázat 

tartalmazza. 

47. Táblázat: Klaszterelemzés tőketípusok szubjektív értékelése alapján 

    Pénzügyi 
tőke aránya 

(önértékelés) 

Fizikai tőke 
aránya 

(önértékelés) 

Immateriális 
javak aránya 
(önértékelés) 

Humán tőke 
aránya 

(önértékelés) 

Szervezeti 
tőke aránya 

(önértékelés) 

Ügyfél tőke 
aránya 

(önértékelés) 

N 

1 Átlag 25,79 44,19 2,81 9,69 5,29 12,23 140 
  Szórás 18,98 20,76 4,40 5,97 4,04 9,35 
2 Átlag 15,69 15,68 7,81 21,27 12,73 26,82 90 
  Szórás 9,71 10,75 9,68 10,78 7,32 16,18 
Össz. Átlag 21,84 33,03 4,77 14,22 8,20 17,94 230 
  Szórás 16,73 22,38 7,36 9,95 6,63 14,34 

Forrás: a szerző saját számítása 

A kapott két klaszter statisztikai eltérésének vizsgálatát Mann- Whitney- féle U-próbával 

végeztem el, mivel egyetlen csoportképző változó sem tekinthető normális eloszlásúnak az 

elvégzett Kolmogorov- Smirnov próbák alapján72. A Mann- Whitney teszt eredményét a 48. 

táblázat tartalmazza. 

48. Táblázat: A tőketípusokon kialakított klaszterek érvényességének vizsgálata 
  Pénzügyi 

tőke aránya 
(önértékelés) 

Fizikai tőke 
aránya 

(önértékelés) 

Immateriális 
javak aránya 
(önértékelés) 

Humán tőke 
aránya 

(önértékelés) 

Szervezeti 
tőke aránya 

(önértékelés) 

Ügyfél tőke 
aránya 

(önértékelés) 

Mann-Whitney -féle U  4334,500 1374,000 4166,500 2398,000 2385,500 2577,000 
Szignifikancia  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Forrás: a szerző saját számítása 

Ahogy a 48. táblázatból látszik, a képzett klaszterek statisztikai értelemben is eltérnek 

egymástól. A klaszterezés érvényességét megvizsgáltam egy más metodikájú elemzési 

                                                 
72 A próbák eredménye a változók táblázatban látható sorrendjének megfelelően: K-S Z=2,510; sig.=0,000; K-S 
Z=2,071, sig.=0,000; K-S Z=3,924, sig.=0,000; K-S Z=3,084, sig.=0,000; K-S Z=3,129, sig.=0,000; K-S 
Z=2,365, sig.=0,000. 
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módszerrel, mégpedig az evolúciós algoritmuson nyugvó K-Means klaszterezési eljárással. 

Az elemzés hasonló struktúrát tárt fel, egy tudástőkére és egy nem „intangible” tőkére épülő 

vállalati stratégiacsoporttal. A két csoportosítási eljárás alapján besorolt vállalatokat 

összevetettem egymással egy kereszttábla segítségével. Mint látható a vállalatok döntő 

többsége a mátrix diagonálisában helyezkedik el, mely azt jelzi, hogy a kétfajta csoportosítás 

közel azonos csoportokba sorolta be a vállalatokat. 

49. Táblázat: A K-Means és aWard módszer által feltárt tőke alapú csoportosítás 
összevetése 

    Tőketípus alapú csoportosítás 
(K-Means) 

  

    Hagyományos 
stratégia 

Tudást őke 
alapú 

stratégia 

Total  

Tőketípus alapú  
Csoportosítás (Ward) 
  

Hagyományos 
stratégia 

120 20 140 

Tudást őke alapú 
stratégia 

2 88 90 

Total  122 108 230 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Elvégeztem a csoportosítást a pénzügyi becslés alapján mért szellemi tőke és a 

mérlegadatokból származó változókészleten is. Hogy kiszűrjem a vállalatméretből fakadó 

torzítást, a tőkeelemek pénzügyi értékét elosztottam minden vállalat esetében a tőkeállomány 

összértékével, így hasonló adatokat kaptam, mint a szubjektív mérőszámok esetén. 

A klaszterelemezés során ismét a Ward módszert használtam fel, és a „scree plot” ábra 

alapján a kétklaszteres megoldás mellett döntöttem. Az alapváltozók nem követtek normális 

eloszlást, így a klaszterek különbözőségét Mann- Whitney- féle U-próba segítségével 

vizsgáltam meg. A pénzügyi tőkén kívül az összes változó mentén szignifikáns eltérés volt a 

klaszterátlagokban. Ez alapján elfogadtam a kategorizálást. Az elemzés eredményét az 50. 

táblázat tartalmazza. 
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50. Táblázat: A pénzügyi értékelésű tőketípusokon kialakított klaszterek jellemzői 
    Pénzügyi 

tőke 
(mérleg 
alapú) 

Fizikai 
tőke 

(mérleg 
alapú) 

Immateriális 
tőke (mérleg 

alapú) 

Humán 
tőke 
(ROA 
alapú) 

Strukturális 
tőke (ROA 

alapú) 

Kapcsolati 
tőke (ROA 

alapú) 

N  

1 Átlag  -0,149 0,119 -0,087 -1,430 -1,199 -1,541 26 
  Szórás  0,326 0,110 0,216 1,217 0,892 1,080 
2 Átlag  -0,045 -0,112 -0,107 0,224 0,241 0,278 159 
  Szórás  0,392 0,095 0,360 0,540 0,775 0,714 
Összesen  Átlag  -0,060 -0,079 -0,105 -0,009 0,039 0,022 185 
  Szórás  0,384 0,126 0,343 0,885 0,936 0,999 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A kategorizálás itt is kimutatta a tudástőkére és a fizikai tőkére épülő stratégiákat, azonban a 

második klaszter nagyon heterogén és nagy elemszámú maradt. Mivel a szellemi tőke 

becslése a vállalat jövedelmezősége alapján történt, ezért az 1. csoport vállalatai minden 

bizonnyal a jelentős veszteséget produkáló cégek közül kerültek ki, ami miatt a kategorizálás 

torzult. Az előbbi érvelést tovább finomítandó kialakítottam egy háromklaszteres megoldást, 

mely alátámasztotta sejtésemet. 

51. Táblázat: A pénzügyi értékelésű tőketípusokon kialakított alternatív klaszterek 
jellemzői 

    Pénzügyi 
tőke 

(mérleg 
alapú) 

Fizikai 
tőke 

(mérleg 
alapú) 

Immateriális 
tőke (mérleg 

alapú) 

Humán 
tőke 
(ROA 
alapú) 

Strukturális 
tőke (ROA 

alapú) 

Kapcsolati 
tőke (ROA 

alapú) 

N 

1 Átlag  -0,149 0,119 -0,087 -
1,430 

-1,199 -1,541 26 

  Szórás  0,326 0,110 0,216 1,217 0,892 1,080   
2 Átlag  0,004 -0,081 -0,205 -

0,075 
-0,126 -0,063 103 

  Szórás  0,430 0,094 0,068 0,244 0,301 0,279   
3 Átlag  -0,136 -0,168 0,071 0,774 0,916 0,905 56 
  Szórás  0,293 0,066 0,560 0,502 0,918 0,837   
Total  Átlag  -0,060 -0,079 -0,105 -

0,009 
0,039 0,022 185 

  Szórás  0,384 0,126 0,343 0,885 0,936 0,999   

Forrás: a szerző saját számítása 

Mint a táblázatból látható, kimutatható a szellemi tőkére épülő vállalkozások csoportja, 

valamint a hagyományos stratégiát követő vállalkozások két eltérő klasztere. 

Célszerű megjegyezni, hogy a két kategorizálás lényeges logikai eltéréseket tartalmaz. A 

szubjektív szellemi tőke tartalmazza az „alvó” tudástőkét is, mely bár a vállalat aktuális 

teljesítményéhez nem járul hozzá, de a jövőben potenciálként rendelkezésre áll. A ROA alapú 
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megközelítés nem tartalmaz „alvó” tudástőkét, csak azt veszi számításba, mely közvetlenül is 

hozzájárul a jövedelmezőség növeléséhez. 

H4a: ELFOGADVA 
 
T4a: 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.  

Operacionalizálás 

A hipotézis vizsgálata során a mobilitási korlátokkal körülhatárolt piaci pozíciókat 

azonosítom a korábbi 7 generikus stratégiával, és ezen belül vizsgálom a vállalatvezetők által 

értékelt szubjektív tőkearányok alapján a stratégiákat. Ennek legegyszerűbb módja a 

klaszterelemzés elvégzése az egyes generikus stratégiát folytató vállalkozások csoportján 

belül. 

Hipotézis tesztelése 

A klaszterelemzést minden egyes generikus stratégia esetében azonos módszertan alapján 

végeztem el. Először kiszűrtem a „legközelebbi szomszéd” hierarchikus klaszterezési 

eljárással a kiugró elemeket minden egyes output piaci stratégia esetében. Ezután lefuttattam a 

valós hierarchikus klaszterelemzést Ward módszer segítségével, döntöttem a klaszterek 

számáról, majd elmentettem a klasztertagság értékeit. Az így kialakított csoportképző 

változók alapján megvizsgáltam az egyes klaszterek elemeinek átlagát és a klaszterek 

statisztikai eltérését Mann- Whitney- féle U-próba segítségével. 

Összességében az elemzés során megállapítható, hogy a dendogramok alapján minden esetben 

kizárólag a kétklaszteres megoldás volt elfogadható. A csoportközéppontok statisztikai 

értelemben a fizikai tőke, a humán tőke és kapcsolati tőke esetében mindig szignifikánsak 

voltak. 

Mind a 7 klasztermodell esetében nagyon jól elkülönült a vállalatok két csoportja: egyrészt a 

fizikai tőkére építő stratégiák, másrészt a szellemi tőke alapú stratégiák. Egyedül a nem 

marketing alapú fókuszáló stratégia esetében volt torz a klaszterszerkezet, mely amiatt 

adódott, hogy szinte csak olyan vállalatok voltak a mintában, melyek tudásintenzív stratégiát 

folytattak. Az elemzés összefoglaló eredményét tartalmazza az 52. táblázat. 
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52. Táblázat: A generikus stratégiák és a tőketípusok alapján képzett klaszterek 

Generikus stratégia Stratégia 
típusa 

Pügyi 
tőke 

aránya 
(%) 

Fiz. 
Tőke 

a. 
(%) 

Immate-
riális 
javak 

aránya 
(%) 

Hum. 
tőke 
arán
ya 
(%) 

Szerve-
zeti 
tőke 

aránya 
(%) 

Kap.
tőke 
arán
ya 
(%) 

N 

Minőségi fókuszáló Hagyományos 27,06 47,35 1,59 8,35 4,35 11,29 34,00 

Tudástőke 18,53 19,76 5,65 20,21 10,68 25,18 34,00 

Költséggel fókuszáló Hagyományos 19,14 44,82 3,50 10,68 7,00 14,86 22,00 

Tudástőke 12,57 19,86 4,43 23,50 13,07 26,57 14,00 

Differenciáló fókuszáló Hagyományos 9,00 67,25 4,50 7,50 4,00 7,75 4,00 

Tudástőke 13,18 18,64 16,00 16,55 13,82 21,82 11,00 

Általános marketinggel 
versenyző 

Hagyományos 25,57 52,86 0,14 8,00 5,57 7,86 7,00 

Tudástőke 20,57 24,14 7,29 16,57 7,86 23,57 7,00 

Stuck in the middle Hagyományos 30,00 47,09 1,00 10,05 3,41 8,45 22,00 

Tudástőke 16,54 21,92 2,92 19,23 12,62 26,77 13,00 

Nem marketinggel 
fókuszáló 

Hagyományos 12,50 62,50 1,00 10,00 1,50 12,50 2,00 

Tudástőke 18,20 19,70 8,70 22,20 12,60 18,60 10,00 

Minden fronton 
versenyző 

Hagyományos 37,12 41,47 5,29 6,65 4,18 5,29 17,00 

Tudástőke 21,17 18,33 5,50 16,67 12,92 25,42 12,00 

Összesen               209,00 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Mint a táblázatból látható, a hagyományos fizikai tőkére és az „intangible” erőforrásokra 

alapozott stratégia jól tetten érhető az egyes generikus stratégiák esetében. Ez az eredmény 

egybevág Boda György megfigyelésével, aki felhívja a figyelmet arra, hogy a tudás alapú 

stratégia nem iparágfüggő, sőt ezek alapján kijelenthető, hogy bármely generikus stratégia 

mellett játszható (Boda [2005]). 

A hipotézis igazolásához a generikus stratégiákon belül megvizsgáltam a hagyományos 

stratégiát követő és a tudástőkére alapozott vállalatok versenyképességét és pénzügyi 

jövedelmezőségét. 
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53. Táblázat: A generikus stratégiák és a tőketípusok alapján képzett klaszterek és azok 
versenyképessége és jövedelmezősége 

Generikus stratégia  Stratégia típusa  Verseny -
képesség 

átlaga 

Sig.  ROA 
átlag 

Sig.  N 

Minőségi fókuszáló Hagyományos 1440,588 0,092+ 7,206 0,220 34,000 
Tudástőke 1635,176 8,044 34,000 

Költséggel fókuszáló Hagyományos 1553,545 0,085+ 4,960 0,951 22,000 
Tudástőke 1801,286 -0,692 14,000 

Differenciáló fókuszáló Hagyományos 2047,000 0,794 4,682 0,602 4,000 
Tudástőke 2019,545 7,626 11,000 

Általános marketinggel versenyző Hagyományos 1393,571 0,383 7,917 0,886 7,000 
Tudástőke 1711,571 6,248 7,000 

Stuck in the middle Hagyományos 1530,571 0,276 8,272 0,704 22,000 
Tudástőke 1329,154 5,453 13,000 

Nem marketinggel fókuszáló Hagyományos 339,000 0,117 3,369 0,727 2,000 
Tudástőke 1663,111 14,303 10,000 

Minden fronton versenyző Hagyományos 2102,529 0,962 5,747 0,242 17,000 
Tudástőke 2100,364 12,108 12,000 

Összesen 
  

Hagyományos 1597,406 0,089+ 6,562 0,072 108,000 

Tudástőke 1720,818 7,493 101,000 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Az 53. táblázat minden csoport esetében tartalmazza az átlagos versenyképességi és 

jövedelmezőségi mutatókat. A hagyományos és tudástőkére alapozott stratégiák vizsgálatát 

Mann- Whitney- féle U-próba segítségével végeztem el, mivel a T-próbához szükséges 

feltétel, vagyis a függő változó normalitási feltétele sérült. A Mann- Whitney- féle U-próba 

nem igényli a normalitás feltételét, így alkalmazása kézenfekvőnek tűnt. Az eredmények 

közül egyetlen sem lett 5%-os szignifikanciaszinten szignifikáns, azonban a még elfogadható 

10%-os hibahatár mellett a versenyképességet két generikus stratégia esetében magyarázta a 

tudástőkére, illetve a fizikai tőkére alapozott stratégia különbsége. Habár a többi eredmény 

nem mérvadó, azonban tendenciaszerűen a mintában megmutatkozik, hogy nem minden 

generikus stratégia esetében versenyképesebb, vagy jövedelmezőbb a tudás alapú stratégia. 

H4b: RÉSZLEGESEN ELFOGADVA 
 
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.   
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A T4 tézis gazdasági és üzleti következményei 

Az output piaci stratégiák mentén sikerült minden esetben elkülöníteni egy- egy vállalati 

csoportot, melyre a magas szellemi tőkearány jellemző. Ez tehát megerősíti azt a korábbi 

kutatásokból származó eredményt, hogy a tudás alapú stratégiákat bármely iparágban 

tevékenykedő, vagy bármilyen stratégiát játszó vállalatok választhatják. 

Emellett versenyképességi szempontból a kutatás kimutatta, hogy egyes generikus stratégiák 

mentén (minőségfókuszú, költségfókuszú stratégiák) a magasabb szellemi tőkével rendelkező 

vállalatok versenyképesebbek, még ha ez extra jövedelmezőségben nem is ölt testet. Ez az 

összefüggés természetesen nem negligálja, hanem árnyalja a 3. tézisben szereplő 

megállapításokat. Ezt az eredményt nem szabad úgy értelmezni, hogy a több tudástőke 

automatikusan jobb eredményt hoz. Célszerű úgy fogalmazni, hogy léteznek tudás alapú 

stratégiák, melyek versenyképesebbek, mint a hagyományos stratégiák, de ez nem azt jelenti, 

hogy a tudástőke növelése önmagában javítja a versenyképességet. Akkor képes a tudástőke 

növelése javítani a versenyképességet, ha lehetővé teszi a mobilitási korlátok építését. 

Amennyiben erodálja a mobilitási korlátokat, akkor éppen versenyképesség-romboló hatásról 

beszélhetünk.  Mindezek alapján a tézis és a disszertáció legfontosabb üzenete, hogy 

önmagában a tudástőke preferálása és fejlesztése nem elégséges a sikerhez. Ehhez szükség 

van mobilitási korlátokra is, vagyis arra, hogy a piac elismerje a tudástőke értékét. 

7.2.5. H5 hipotézis 

H5: A magasabb humán tőkével és a hatékonyabb menedzsmenttel rendelkező 
vállalatok jelentős bérköltségben jelentkező járadék-kisajátítással néznek szembe, mely 
csökkenti a járadékból megmaradó pénzügyi eredmény nagyságát. 

Operacionalizálás 

A szintetizáló modell magában foglalja azt a feltételezést, hogy az erőforrások, és különösen 

az alkalmazottakhoz, valamint menedzserekhez köthető tudáselemek megnövelik a tudástőke 

tulajdonosainak alkuerejét, mely következtében fokozódik a járadék-kisajátítási képességük. 

A hipotézis teszteléséhez függő változóként a járadék kisajátítás nagyságát az egy főre jutó 

személyi jellegű ráfordítással mértem, mivel feltételezhető, hogy az a vállalat, ahol a humán 

tőke értéke fontos versenyképességi tényező, ott az alkuerő következtében a bérszínvonal 

magasabb lesz, azaz a személyi jellegű ráfordítások növekszenek. A mutató képzése során az 

eredménykimutatásban szereplő személyi jellegű ráfordítást egyszerűen elosztottam a vállalat 
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alkalmazotti létszámával, vagyis pénzügyi mutatókon nyugvó objektív mérőszámmal 

operacionalizáltam a kisajátítás mértékét. 

A független változók között szerepeltettem a humán tőke faktorát, a menedzsment 

hatékonyságát tartalmazó faktort (SC3), valamint kontrollváltozóként bevontam a modellbe a 

többi szellemi tőke faktort és a vállalati méretet. 

Hipotézis tesztelése 

A hipotézis teszteléséhez a regresszióelemzés technikáját használtam fel. A függő változó, 

vagyis a bérben jelentkező járadék-kisajátítás és a humán tőke szintje között a pontfelhő 

diagram alapján lineáris kapcsolat volt, így a változók transzformálására nem volt szükség a 

lineáris regressziós modell futtatása előtt. Mivel a mikrovállalkozások bérköltség elszámolása 

torzított az adójogi vonatkozások miatt, így az elemzésből kizártam a 10 főnél kevesebbet 

foglalkoztató vállalatokat. 

A regressziós modellt a korábban már ismertetett stepweise módszer segítségével építettem 

fel. A modellépítés során 4 tényező mutatott szignifikáns magyarázó erőt: az explicit 

tudástőke, a humán tőke, a vállalati kultúra és a menedzseri rendszer faktora. A modell sem az 

autokorreláció feltételét, sem pedig a reziduumok szóráshomogenitási feltételét nem sértette 

meg (Durbin-Watson próba=2,166; a reziduumok szórása a pontfelhő diagram alapján 

homogén volt). A modell magyarázóereje 13,3% volt, mely megfelelő erősségű kapcsolatra 

utalt. 

54. Táblázat: A humán tőke mértéke és a bér jellegű járadék-kisajátítás kapcsolata 

  Béta  Standard 
hiba 

Standar -
dizált 
béta 

t Sig.  

Konstans  3787,404 259,097   14,618 ,000 
Explicit tudás faktora (SC4)  750,574 294,626 ,191 2,548 ,012 
Alkalmazottak humán t őke faktora 
(HC1+HC2+HC3) 

718,367 275,933 ,196 2,603 ,010 

Vállalati kultúra faktora (SC1+SC2)  616,901 264,236 ,176 2,335 ,021 
Menedzsment rendszer faktora (SC3)  564,075 262,097 ,161 2,152 ,033 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

A végső modell a két vizsgált változót és két kontrollváltozót tartalmazott. Az explicit tudás 

faktora – mint kontrollváltozó - nyilvánvalóan azért szerepelt a végső modellben, mert azok a 

vállalatok, amelyek tudásigényes iparágakban működnek, nagyobb arányban alkalmaznak 

olyan szellemi munkavállalókat, akik magasabb bérre számíthatnak. A vállalati kultúra 

kontrollváltozó pedig azért kerülhetett be a modellbe, mivel a humán orientált szervezeti 
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kultúrával rendelkező vállalatok valószínűleg a legjobban működő vállalatok közül 

kerülhetnek ki, melyek megengedhetik maguknak, hogy magasabb béreket fizessenek, ezzel 

vonzva magukhoz a legalkalmasabb munkavállalókat. 

A modell a kontrollváltozón kívül tartalmazta a humán tőke faktorát is, mely igazolta, hogy 

azok a vállalatok, amelyeknél jelentős humán tőke áll rendelkezésre, ennek hozadékának egy 

részéről kénytelenek lemondani, és személyi jellegű ráfordításként ki kell fizetniük az 

alkalmazottaknak. Harmadsorban nemcsak a humán tőke szintje, hanem a menedzsment 

hatékonysága is befolyásolta a bér jellegű ráfordítások szintjét. A menedzsment rendszer 

faktora implicit módon a menedzsment hatékonyságát is operacionalizálta. Az itt felépített 

modell szerint a menedzsment hatékonysága és a személyi jellegű ráfordítások között pozitív 

irányú kapcsolat van, azaz minél hatékonyabb a menedzsment, annál jobban emelkednek a 

bérben megjelenő költségei is. Ez pedig nem más, mint a menedzseri járadék-kisajátítás 

jelensége. Érdemes megjegyezni, hogy a vállalat mérete nem befolyásolta szignifikánsan az 

egy alkalmazottra jutó bér jellegű ráfordítás mértékét.  

H5: ELFOGADVA 
 
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. 

A T5 tézis gazdasági és üzleti következményei 

A H5 hipotézis a tudástőke passzíva oldalát vizsgálta. A tudástőke speciális erőforrás, 

nemcsak megjelenési formájában, hanem tulajdonlásában is. A tudástőke csak részben van a 

vállalkozás tulajdonában, és egyes soft elemei felett a cégeknek csak részleges rendelkezési 

joga van, míg tulajdonjoggal egyáltalán nem rendelkeznek. Ebből fakadóan a tudástőke 

tulajdonosai két szállal is kötődnek a vállalat stratégiájához: egyrészt járadék-kisajátítás 

formájában igényt tarthatnak a vállalat által termelt jövedelem egy részére. Amennyiben nem 

kapják meg a járadék fair részét, akkor vagy kiléphetnek a vállalattól, vagy a motiváció 

csökkenésével erodálják a szellemi tőke értékét. A végeredmény mindkét esetben azonos, a 

szellemi tőke csökkenésével jár együtt. A járadék-kisajátítás leggyakoribb –de nem 

kizárólagos – formája bérköltségben jelentkezik a vállalatok esetében. A H5 hipotézis 

igazolása során arra kerestem a választ, hogy az értékérvényesülési modellben 

megfogalmazott járadék-kisajátítás valóban megfigyelhetően nagyobb-e azon vállalatok 

esetében, melyek magasabb személyhez köthető tudástőkével (soft tudástőke) rendelkeznek. 
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A hipotézis tesztelése során megbizonyosodtam arról, hogy mind a humán tőke, mind a 

menedzseri tőke értékének emelkedésével növekszik a bérköltségben jelentkező járadék-

kisajátítás. Ebből pedig az a messzemenő következetés adódik, hogy a soft szellemi 

tőkeelemekre építő vállalati stratégiák jelentősen javíthatják a vállalat versenyképességét, és 

járadéktermelő képességét, de ennek árát meg is kell fizetni a vállalatoknak. Azok a cégek, 

ahol magasabb a humán tőke, szembesülnek az alkalmazottak erősebb alkupozíciójával, és 

kénytelenek megfizetni személyi jellegű ráfordításként a tudástőke többletértékét. Hasonló 

megállapítás vonatkozik a menedzseri tudástőkére is. Azaz habár a soft tudástőke magasabb 

szintje képes imitációs és mobilitási korlátot kiépíteni a vállalat számára, és ezzel növelhető a 

versenyképesség, azonban dacára a magasabb versenyképességnek a jövedelmezőség lehet 

alacsonyabb is. Vagyis a T5 tézis feloldja a 3. tézisben feszülő ellentmondást. A harmadik 

tézisben igazolni tudtam, hogy a magasabb tudástőke a megfelelő mobilitási korláttal 

kombinálva javítja a versenyképességet, de esetenként – és főleg a soft tudástőke esetében – 

rontja a jövedelmezőséget. A T5 tézis kiváló magyarázatot szolgáltat eme jelenségre. 

Összességében a T5 tézis rávilágított arra a tényre, hogy önmagában a tudástőke még 

megfelelő mobilitási korláttal együtt is csak a versenyképesség növekedését képes segíteni, és 

önmagában egyáltalán nem garantálja a jövedelmezőbb vállalati működést, mivel a 

tulajdonosi profit maradék elven képződik. 

Az összefüggés pedig azt vetíti előre, hogy a tulajdonosok elemi érdeke, hogy a soft tudástőke 

elemeket megpróbálják átkonvertálni hard elemekké, hiszen ebben az esetben javul 

alkupozíciójuk a munkavállalókkal szemben, mivel tudástőke részben függetlenné válik tőlük. 

A javuló alkupozíció pedig biztosítja a tulajdonosok számára az alacsonyabb járadék 

kisajátítást és a magasabb jövedelmezőséget. Az érdekeltségi rendszernek éppen az ellentétes 

pólusán állnak az alkalmazottak, mivel nekik az az érdekül, hogy a humán tőke legyen 

magasabb, míg a nem hozzájuk köthető tudáselemeket alacsonyan tartsák, hiszen ez 

alkupozíciójuk erősödését vetíti előre. 

A tulajdonosok azonban ellenérdekeltek is egyben a soft tudástőke-elemek hard elemmé 

történő konvertálásában. Ugyanis a soft elemek erősebb imitációs korlátként funkcionálnak. 

Ha egy vállalkozás teljes mértékben hard tudástőke elemmé alakítja szellemi tőke bázisát, 

akkor erőforrása elveszti másolhatatlanságát, megszűnik imitációs korlátként működni, mely a 

versenyelőny eltűnéséhez vezet. A menedzserek számára a soft- hard tőkeelemek átalakítása 

egy rövid- hosszú távú értékprobléma: amennyiben hard tőkévé konvertálják a tudástőkét, 

akkor rövidtávon nagyobb jövedelmezőségre tehetnek szert, viszont hosszútávon kockáztatják 
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versenyelőnyüket. Ha ellentétesen járnak el, akkor pedig a hosszú távú versenyképesség 

megtartása mellett kénytelenek egy alacsonyabb jövedelmezőséggel beérni. 

Másik oldalról a tézis igazolása során megvizsgáltam azt is, hogy a személyi jellegű 

ráfordításban jelentkező járadék-kisajátítás miként befolyásolja a motivációt. A vizsgálathoz 

egyszerű korrelációs együtthatókat számítottam ki, a motiváció faktora és az egy főre jutó 

átlagos bérköltség között, és ennek eredményeként 0,22-es, gyenge, de szignifikáns (p=0,005) 

összefüggést kaptam a két változó között. Vagyis amelyik cégnél magasabb az egy főre jutó 

bérköltség, és vele együtt a járadék-kisajátítás mértéke, ott javul a motiváció is. Azaz a T5 

tézis segítségével a szintézis modell teljes logikai láncolatát sikerült igazolni. 

7.2.6. H6 hipotézis 

H6: A magas mobilitási korlátokkal és tudástőke (mint imitációs korlát) korlátokkal 
körülbástyázott vállalatok nemcsak védik pozícióikat, hanem beszűkítik saját stratégiai 
mozgásterüket, és szembekerülnek az útfüggőséggel, mely korlátozza a vállalat jövőbeli 
kitörési lehetőségeit. 

Operacionalizálás 

A hipotézis operacionalizálása során a nehézséget a függő változó mérése jelentette. A 

kérdőív készítése során 4 kérdéssel vizsgáltam az útfüggőséget, azonban az előzetes 

elemzések azt mutatatták, hogy az általam szerkesztett skála elemi nem ugyanazt a jelenséget 

mérték. Így végül az elemzés során a két egymással korreláló változóból egyetlen skálát 

képeztem egyszerű additív művelettel. A skála a következő két változóból állt, melyek 0-1000 

pont közötti értéket vehettek fel: 

1. Ha vállalatomnak meg kellene változtatni lényeges üzleti jellemzőit, akkor több reális 

fejlődési út közül választhatnék, mint versenytársaim. 

2. Az elkövetkezendő három évre korlátlan számú reális stratégiai lehetőség áll 

rendelkezésre, hogy stratégiáját megváltoztassa. 

A független változók közé bevontam a H4 hipotézisben szereplő klaszterváltozót, mely azt 

írta le, hogy egy vállalat tudástőkére, vagy hagyományos tőkeszerkezetre alapoz-e.  

Kontrollváltozóként bevontam a modellbe a vállalati méretet, melyet a korábbiakhoz 

hasonlóan az alkalmazotti létszámmal operacionalizáltam. 
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Hipotézis tesztelése 

Mivel a függő változó magas mérési szintű, a független változó viszont bináris változó, ezért 

statisztikai értelemben két lehetőség adódott: vagy kovariancia modellt, vagy regressziós 

elemzést használok. Kényelmi szempontok miatt ez utóbbi mellett döntöttem. 

A végső modell csupán a vizsgált változót tartalmazta, a kontrollváltozó nem került a 

modellbe. A Durbin- Watson próba nem mutatott veszélyes autokorrelációt (D-W=1,925). 

A modell magyarázóereje mindössze 3,5% volt, azonban a bevont item szignifikáns volt. 

55. Táblázat: A tudástőkére és fizikai tőkére alapozott stratégiák és a stratégiai 
mozgástér kapcsolata 

  Béta  Standar d 
hiba 

Standar -
dizált 
béta 

t Sig.  

Konstans  789,272 84,641   9,325 0,000 
Tudást őke/ hagyományos stratégia  147,542 54,329 0,187 2,716 0,007 

Forrás: a szerző saját szerkesztése 

Mivel a bináris változó kódolásában az „1” érték képviselte a hagyományos stratégiát, és a 

„2” a tudástőke alapú stratégiát, így a táblázatból látható, hogy pozitív a β érték. Ez pedig 

annyit jelent, hogy a tudástőke alapú vállalatok nemhogy szűkebb, hanem szignifikánsan 

nagyobb mozgástérrel rendelkeznek, mint a hagyományos stratégiát követő cégek. 

A H6 hipotézist emiatt el kellett vetni, sőt az adatok bizonyítékot mutattak arra, hogy a 

hipotézisnek éppen az ellenkezője igaz. A magyarázat valószínűleg abban rejlik, hogy 

amelyik vállalat kiépít egy tudás alapú pozíciót, az valóban lemond a jövő néhány stratégiai 

alternatívájáról, de ezáltal bőségesen kárpótolják a plusz lehetőségek. 

H6: ELUTASÍTVA 
 
T6: A magas mobilitási korlátokkal és tudástőke korlátokkal körülbástyázott vállalatok 
nemcsak védik pozícióikat, de a megnövekedett tudástőke következtében plusz piaci 
lehetőségeket képesek kiaknázni, melyek növelik stratégiai mozgásterüket. 

A tézis gazdasági és üzleti következményei 

Az előzetes feltételezésem szerint a magasabb tudástőke szint azt is jelenti a vállalat számára, 

hogy a cég megfelelően magasa imitációs korláttal vette körül saját magát. Ez pedig azt is 

maga után vonja, hogy a saját stratégiai mozgásterét ezek a vállalatok beszűkítik, hiszen a 

stratégiai pozíció váltása azt jelzi ez esetben, hogy fel kell adni a korábbi pozíciókat, mely 
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egyrészt a tudástőke fejlesztésére elköltött ráfordítások végleges elvesztését jelentené, 

másrészt pedig a meglevő tudástőke kapacitások „átépítését” is megkövetelné. A tézis viszont 

bizonyítékot szolgáltat arra, hogy ez a stratégiai „csapdahelyzet” megoldást is szolgáltat a 

vállalat számára, hiszen nemcsak kapuk záródnak be a stratégiaváltás előtt, hanem egyúttal 

ajtók is megnyílnak, melyek bőségesen kárpótolják a vállalkozást az elveszett lehetőségekért. 

7.3 Az erőforrás értékérvényesítési modell következtetései 

Az általam bemutatott értékérvényesülési modell két vetületben is értelmezhető: egyrészt 

vizsgálható stratégiai szemléletben, másrészt nyomon követhető segítségével a tudástőke 

értékké válási folyamata. 

A stratégiai értelmezés egy integráló szemléletet takar, mely az erőforrásokra alapozó RBV és 

az outputpiacokra fókuszáló pozícionáló iskola elemeiből épül fel. A modell ebben az 

értelemben tekinthető egy szintetizáló elméletnek is, mely épít mindkét iskolára. Ebből 

fakadóan a szintetizáló modell egy teljesebb képet fest a jelenkor gazdaságáról. Emellett 

kiszűri a kiinduló elméletek gyengeségeit: a modell megszünteti az erőforrás- alapú elméletek 

homályos fogalomhasználatát, amikor a járadékképzés folyamatából kiveszi az értékes 

erőforrás kivételt. 

A szintetizáló modell stratégiai képe a mobilitási korlátokra épül. A mobilitási korlát olyan 

output piaci stratégia, mely képes korlátozni a piacot és lehetővé teszi monopoljáradék 

elérését. A mobilitási korlát egyúttal elválasztja egymástól az adott iparág vállalatait, és védi 

magának a cégnek a stratégiáját, azáltal hogy potenciális költséget ró a stratégiát 

megvalósítani szándékozó más vállalatokra. A szintetizáló modell azt mondja ki, hogy ha egy 

vállalat képes mobilitási korlátokat felépíteni, akkor rövidtávon versenyképesebb lehet, mely 

alapot szolgáltat a magasabb jövedelmezőségre. A modell azonban másik oldalról foglalkozik 

az imitációs (másolási) korlátokkal is, és kimondja, hogy önmagában a mobilitási korlátok 

csak törékeny versenyelőnyt képesek fenntartani. Ha a vállalat a mobilitási korlátait olyan 

erőforrásokkal tudja védeni, melyek ritkák, tökéletlenül másolhatók és nem helyettesíthetők, 

akkor a mobilitási korlátokból fakadó versenyelőnye tartós lehet. 

A modell az értékérvényesülési vetületben is értelmezhető. Ebben a felfogásban az erőforrás 

gazdasági értékké formálódásának törvényszerűségeit vizsgálja a modell. Önmagában tehát az 

érték létrehozásának feltétele, hogy legalább egy output piaci stratégiát meg tudjon a vállalat 

valósítani. Ha ezt a stratégiát egy nehezen másolható, ritka és nem helyettesíthető erőforrás 

segítségével játssza a vállalat, akkor versenyelőnye tartós lehet. Más megfogalmazásban ha a 
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vállalat a meglevő mobilitási korlátait olyan erőforrásokra építi, melyek konzisztensek a 

stratégiával, akkor erősebb és tartós versenyelőnyhöz jut ezáltal. A 3. tézis ezt a 

törvényszerűséget igazolta a magyar vállalatok körében. 

Az imitációs korlátok a versenyképesség tartóssá tétele mellett költséget is rónak a vállalatra, 

mely járadék-kisajátítás formájában keletkezik. Ennek tükrében az 5. tézis kimondta, hogy a 

magasabb értékű emberi tőke erősíti a munkavállalók alkuerejét, ezáltal fokozza a járadék 

kisajátítást, csökkentve a rövid távú jövedelmezőséget. A menedzsment ennek tükrében 

szembekerül egy döntési dilemmával, melynek lényege az, hogy a soft tudástőke elemek 

erősítése javítja a stratégia védhetőségét, de rontja a rövidtávú jövedelmezőséget. A hard 

tőkeelemek erősítése csökkenti az alkalmazotti alkupozíciót, de rontja az imitációs korlát 

hatékonyságát, mivel ez a típusú szellemi tőke mindig könnyebben másolható. 

A bevezetőben említett családi vállalkozás személyes tapasztalata is új megvilágításba kerül 

az értékérvényesülési modell fényében. A vállalat ugyanis elsősorban a szellemi tőke input 

oldali modelljére koncentrált, még ha ezt inkább ösztönszerűen, mintsem tudatosan tette. 

Cégünk saját bőrén tapasztalta meg az imitációs és mobilitási korlátok által biztosított kvázi-

monopol pozíciót, a járadék kisajátítást, és később a mobilitási korlátok erodálódást, valamint 

a versenytársak által marketingre alapozott új mobilitási korlátok kiépülését, mely immár nem 

a saját vállalkozásunkat védte.  
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ÖSSZEFOGLALÁS, KÖVETKEZTETÉSEK  

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 értékérvényesülési 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. 

Az értékérvényesítési 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. 

Az értékérvényesülési 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. 

Nyilvánvaló, hogy a szintetizáló modellben kiemelt szerepe lesz a tudástőkének, mivel ez az 

erőforrás, mely kifogástalanul funkcionálhat imitációs korlátként. Számtalan szerző 

foglalkozott a tudástőkével, és könnyen belátható, hogy ez a speciális erőforrás 

messzemenően megfelel az imitációs korláttal szemben támasztott kívánalmaknak, és képes 

arra, hogy a vállalat számára a piacon megszerzett pozíciót hosszútávon megvédje, hiszen a 

tudástőkét nehéz másolni. 

Dolgozatom empirikus fejezete tekinthető az értékérvényesülési modell tesztelésének és 

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

hipotézisek rendszere átfogja az értékérvényesülési modell minden elemét, és egyetlen 

hipotézis kivételével minden elemét sikerült az empirikus minta alapján igazolni. 
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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 

bizonyítani, hogy a mobilitási korlátokkal körülbástyázott pozíciók nagyobb 

versenyképességet biztosítanak a cégeknek, még ha ez pénzügyi jövedelmezőségben nem 

feltétlen jelentkezik. 

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

sikerült bizonyítani, hogy ha egy vállalat több szellemi tőkével 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. 

A szintetizáló 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. 

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. 

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 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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56. 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 
szignifikánsan egymástól az egyes output piaci stratégiák esetében. 
 
 
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 
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KUTATÁS KORLÁTAI ÉS JÖV ŐBELI IRÁNYOK  

Kutatásom legnagyobb korlátját a statisztikai minta jelentette. Elsősorban a hipotézisek 

vizsgálata során mutatkozott meg, hogy az a 350 vállalkozás adata, melyet sikerült 

összegyűjtenem, lehetetlenné teszi egyes esetekben az erős statisztikai kijelentések 

megfogalmazását. 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 ez idáig tudomásom szerint nem készült kutatás, szükség lenne a 

későbbiekben a modellem validitását igazoló további kutatásra is. Mindazonáltal a szintetizáló 

modell logikáját, és az itt bemutatott eredményeket ígéretesnek vélem, és úgy gondolom, 

hogy sikerült a segítségével kiküszöbölni a stratégia irodalomban az RBV szemlélet 

legsúlyosabb hibáit. 

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 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 mintaelem számát. 

További korlát volt a kutatásban, hogy az internetes cégadatbázis, melynek mérleg és 

eredménykimutatás adatait felhasználtam csak két év adatsorával rendelkezett a kutatás ideje 

alatt. 

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.73 

                                                 
73 Jól jellemzi a körülményeket, hogy a kérdőíves rendszer saját öreg asztali PC-m és egy router kombinálásával 
futott le, mindez szinte problémamentesen köszönhetően a Linux rendszer „csodájának”. 
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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. A disszertáció leadása előtti napon az a kellemes meglepetés 

ért, hogy az egyik kérdőívet korábban kitöltő vállalatvezető érdeklődött, hogy elkészült-e már 

az ígért kutatási jelentés. Mindez megerősített abban, hogy az alkalmazott módszertan 

követendő. 

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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MELLÉKLETEK  

1. MELLÉKLET : A KÉRDŐÍV PAPÍR ALAPÚ VÁLTOZATA  

 



219. 

Kérdőív 
Vállalati Stratégia Kutatás 

1. Kérjük, adjon becslést arra vonatkozólag, hogy a vállalata értékében az egyes tőkeelemek milyen 
értékarányt képviselnek! (A tőkeelemek százalékos aránya értelemszerűen összesen 100%-ot ad.) 

Pénzügyi tőke (pénztár, folyószámla, betétek, értékpapírok aránya)  % 

Fizikai tőke (ingatlan, épületek, berendezések, készletek aránya)  % 
Mérlegben szereplő nem megfogható tőkeelemek (márkák, védjegyek, szabadalmak, 
licencek, szoftverek aránya)  % 
Humán tőke (alkalmazottakhoz köthető értékteremtők: szaktudás, tapasztalat, kreativitás, 
megbízhatóság értékaránya)  % 

Szervezeti tőke (stratégia, vállalati kultúra, rugalmasság értékaránya)  % 
Ügyfél tőke (stabil ügyfélkör, megrendelések, partneri kapcsolatok, egyetemekkel való 
kapcsolat értékaránya)  % 

Összesen  100
% 

 
2. Kérjük, értékelje a saját vállalatát az iparág átlagához (azaz a versenytársakhoz) viszonyítva a következő 
kategóriák tekintetében! Kérjük, jelölje soronként a skálán X-szel a leginkább megfelelő választ!  

 
Átlag 
alatti 

-5 
-4 -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 

Átlag 
feletti 

+5 

Alkalmazottak szakmai tájékozottsága, szakmai 
látóköre  

          

Alkalmazottak általános tájékozottsága            
Alkalmazottak szakmai tapasztalata            
Alkalmazottak szakmai hozzáértése            
Alkalmazottak szakmai fejlődőképessége            
A vállalatnál az iparág elismert szakértői is jelen 
vannak  

          

Alkalmazottak kreativitása            
Alkalmazottak önállósága            
Alkalmazottak alkalmazkodó készsége            
Alkalmazottak csapatmunkára való 
hajlandósága            

Alkalmazottak motiváltsága            
Vezetők irányítási képessége           
Vezetők motivációs képessége            
Vezetők szervezőkészsége            
Alkalmazottak szervezeten belüli összetartása            
Vállalati légkör             
Szervezeti kultúra erőssége            
Alkalmazottak együttműködése            
Alkalmazottak kommunikációja             
Csapatmunka gyakorisága            
Alkalmazottak tudásmegosztása egymással 
szemben            

A menedzsment ismeri a különféle vezetési 
módszereket            
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Átlag 
alatti 

-5 
-4 -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 

Átlag 
feletti 

+5 

A vezetés a gyakorlatban is használta/ használja 
a különböző menedzsment módszereket  

          

A menedzsment hatékonysága            
A vállalatnál meglevő dokumentumokban 
(elektronikus, vagy írott formában) tárolt 
üzletileg hasznos információ értéke  

          

A rendelkezésre álló írásban rögzített 
információ/ tárolt tudás minősége            

A rendelkezésre álló írásban rögzített információ 
elérhetősége            

Újítás (innováció) a termékekben            
Újítás (innováció) az eszközökben           
Újítás (innováció) a gyártási eljárásban/ 
termelési módszerekben            

Újítás (innováció) vezetési/ irányítási 
módszerekben            

Állandó vevőkör megléte            
Stabil megrendelés-állomány a versenytársakhoz 
viszonyítva            

Értékes vevők (átlagosnál jövedelmezőbb 
vásárlók) jelenléte a vállalatnál            

Pénzügyi szervezetekkel való kapcsolattartás            
Képzési/oktatási szervezetekkel való kapcsolat            
Szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás            
Kutató szervezetekkel való kapcsolattartás            
Versenytársakkal való kapcsolattartás            
Beszállítókkal való együttműködés hatékonysága           
 

3. Kérjük adja meg a vállalkozásával kapcsolatban a következő alapadatokat! 

Rendelkezik-e az Ön vállalata a székhelyen kívül más településen telephellyel? 

Nem Igen 
 

Összesen hány településen rendelkezik a vállalat telephellyel (a székhelyen kívül)?  

Rendelkezik-e külföldi telephellyel az Ön vállalata? 

Nem Igen 
 

 

Az Ön vállalatának fő tevékenységi köre: (fő tevékenységnek az a tevékenységi kör minősül, amelyik 
az árbevétel legnagyobb hányadát adja) 

□Mező-, erdő-, halgazdálkodás □Információ Technológia, kommunikáció 
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□Feldolgozóipar, bányászat □Villamosenergia, gáz, gőz, vízellátás 

□Gépgyártás □Pénzügy, biztosítás, ingatlan 

□Kis- és nagykereskedelem □Jogi és egyéb tanácsadás 

□Építőipar □Egyéb szolgáltatás 

□Szállítmányozás, logisztika □Egyéb fentiekbe nem sorolható kategória 
 

A fő tevékenységi körön kívül van-e egyéb tevékenységi köre az Ön vállalatának? (valóban működő 
tevékenységi kör, mely hozzájárul az árbevételhez) 

Nem Igen 
 

A fő tevékenységi kör az árbevétel hányad részét teszi ki?  
 

A vállalkozás fő tevékenységi körének szakmakódja (a fő tevékenységi kör szakmakódjáról bővebb 

információt talál, ha az egérmutatót a 3. kérdés fejlécében a kérdőjel ikon fölé húzza)  

Melyik évben alapították az Ön vállalatát?  

Tagja-e valamely vállalatcsoportnak az Ön cége? (a vállalatcsoport olyan cégekből áll, melyek esetén 
a tulajdonos részben, vagy teljesen közös) 

Nem Igen 
 

A vállalat tulajdonosi körére igaz, hogy  

□ Teljes mértékben külföldi tulajdonú 

□ 75%-nál magasabb a külföldi tulajdoni arány 

□ 50%-nál magasabb a külföldi tulajdoni arány 

□ 25%-nál magasabb a külföldi tulajdoni arány 

□ 25% alatti külföldi tulajdoni arány van 

□ Teljes mértékben magyar tulajdonú a vállalat 
 

 

4. Kérjük, értékelje saját vállalatát, hogy a következő belső jellemzők a vállalat számára erősséget, 
vagy éppen gyengeséget jelentenek-e! Viszonyítási alapként az iparág egészét tekintse! Ha a külföldi 
vállalatok szerepet játszanak az Ön piacán (pl. import), akkor kérjük vegye figyelembe a válaszadásnál 
az esetleges külföldi versenytársakat is! 

 
Gyenge-

ség 
-5 

-4 -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 
Erős-
ség 
+5 

Termékvonal/ szolgáltatások 
versenyképessége            

Piaci részesedés            
Marketing eszközök és marketing szaktudás            
Márkaismertség, márkanevek értéke            
Pénzügyi források megléte            
Vállalat kiépített pénzügyi kapcsolatai            
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Kutatás és fejlesztés szintje és színvonala a 
vállalatnál            

Műszaki, technikai, technológiai szakértelem            
Termelési eszközök korszerűsége            
Szaktudás vagy annak hiánya            
Innováció, újítások vagy annak hiánya            
Költségpozíció (versenytársaknál kedvezőbb/ 
kedvezőtlenebb)            

Vezetés minősége            
Vezetési rendszer hatékonysága            
Termelékenység            
Pénzügyi jövedelmezőség            
 

5. A következő kérdések az Ön vállalatának stratégiáját vizsgálják. Kérjük, az első kérdéshez hasonlóan 
jelölje X-szel a legjellemzőbb válaszokat! 

 
Nem 

jellemző
-5 

-4 -3 -2 0 +1 +2 +3 +4 
Jellem-

ző 
+5 

Szakosodás az iparágon belül speciális termékek 
gyártására 

          

Szakosodás az iparágon belül speciális fogyasztói 
csoport(ok)ra  

          

Szakosodás az iparágon belül egy-egy földrajzi 
régió fogyasztóira  

          

Szakosodás az iparágon belül magas minőségű 
termékek gyártására  

          

A cég működésében a termék(ek) ismertsége/ 
hírneve döntő a versenyképesség szempontjából  

          

A cég működésében döntő fontosságú az állandó, 
stabil ügyfélkör  

          

Kiépített márkanevek (hírnév) megléte döntő 
fontosságú  

          

A reklám és marketingtevékenység 
eredményessége döntő fontosságú a cég életében  

          

Az értékesítési hálózathoz való hozzáférés döntő 
fontosságú a cég életében  

          

Értékesítési forma szakosodott (nem tömegszerű)            
Termék/ szolgáltatás minősége            
A termék/ szolgáltatás személyre szabott           
A vállalat technológiai (gyártási 
eljárás/szolgáltatásnyújtás) folyamataira jellemző 
a technológiai követő szerep  

          

Termék / szolgáltatás feldolgozottsági szintjének 
növelése (pl.: felhasznált alapanyagok gyártásába, 
vagy az értékesítésbe is bekapcsolódik a vállalat)  

          

A vállalat költségpozíció tekintetében törekszik a 
legalacsonyabb költségszint elérésére az 
iparágban  

          

A vállalat mellékszolgáltatásokkal egészíti ki           
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termékét/ szolgáltatását (pl.: szervízhálózat, 
technikai segítségnyújtás, vevőszolgálat, stb.)  
A vállalatom árképzésére jellemző, hogy ipari 
átlag feletti árakkal dolgozik 

          

 

 
6. Kérjük, értékelje legnagyobb versenytársaihoz viszonyítva a vállalata versenyképességét! 

Nyereségesség  

Mélyen iparági 
átlag alatti 

1   2  3  4  5  6   7  8   9  10 
□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 

Magasan 
iparági átlag 

feletti 
 

Piaci növekedés  

Mélyen iparági 
átlag alatti 

1   2  3  4  5  6   7  8   9  10 
□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 

Magasan 
iparági átlag 

feletti 
 

Stabilitás (gazdaságilag biztonságos működés)  
Verseny-
társakhoz 

viszonyítva 
instabil 

1   2  3  4  5  6   7  8   9  10 
□  □  □  □  □  □  □  □  □  □ 

Verseny-
társakhoz 

viszonyítva 
stabil 

 

 
 


