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1. Bevezetés 
 
A vállalatcsoportokkal, azok kialakulásával, irányítási kérdéseivel több, mint tíz 
évvel ezelıtt kezdtem el foglalkozni, összefüggésben akkori munkahelyemhez 
kapcsolódó feladataimmal. (Nyiry, 1990; Nyiry, 1992) Ezeket, a magyarországi 
gazdasági és politikai átalakulás idıszakában még szinte elızmény nélküli 
vizsgálataimat a munkahelyváltásból adódó tevékenységem módosulása miatt 
hosszabb idıkihagyás után, az egyetemi munkámhoz kapcsolódva tudtam ismételten 
folytatni. (Nyiry, 2001/a; Nyiry, 2001/b; Nyiry,2002/a; Nyiry 2002/b) Az elmúlt 14-
15 év alatt azonban gyökeres változás következett be a hazai és nemzetközi 
környezeti feltételrendszerekben, amit ma a globalizáció1 fogalmával jellemezhetünk 
legpontosabban. A két kutatási idıszak között bekövetkezett világgazdasági 
események immár bizonyították azokat a trendeket és tendenciákat, amelyeket a 
kilencvenes évek elején inkább csak puhatolózó megérzéssel próbáltak a témakörrel 
foglalkozó szakemberek jelezni. 
 
A témakörökhöz kapcsolódó kutatásaim középpontjában a vállalatcsoportok állnak, 
amelyek szükségszerően kiegészültek a hasonló mőködési jellemzıket magukon 
viselı stratégiai szövetségekkel, és ezek átfogóbb, mintegy integráló egységeként a 
vállalati hálózatokkal.  Eddigi életpályám során lehetıségem nyílt a magyarországi 
folyamatot kezdeteitıl, - sokszor mint annak részese2 - végigkísérni, ezért a közel tíz 
évvel ezelıtt elkezdett tudományos munkám folytatásaként szeretném ezzel a 
kutatással is alátámasztani a kérdéskör vizsgálatát. A kutatási témaválasztásban az 
″aktualitás″ mellett az a körülmény vezérelt, hogy a gazdaságban a hálózatok 
mőködése nagyságrendjük, gazdasági potenciáljuk, egy-egy iparágra gyakorolt 
hatásuk miatt lassan meghatározóvá válik, ugyanakkor az eddigi, meglehetısen 
széleskörő kutatások ellenére fogalmi tisztázatlanságokkal, az ok-okozati 
összefüggések nem kellı mélységő feltárásával találkozhatunk. Kutatásommal ezeket 
a hézagokat szeretném pótolni, áttekintve és rendszerbe foglalva az eddig elért 
eredményeket.  
 

                                                 
1 Általános értelemben ez a jelenség nem más, mint a világ gazdasági és kulturális szerkezetének 
átalakulása. Ennek hatására egységesednek a világgazdaság termelési és elosztási folyamatai, és 
kultúrafogyasztása. A folyamatot olyan vállalatok erısítik fel, amelyek nem kötıdnek szorosan 
egyetlen országhoz sem, termelıfolyamatot, tıkeáramlást, kockázati tıkealapokat, tızsdéket, 
tanácsadó cégeket mőködtetnek, gondoskodnak a tıkekoncentrációról, a tıkék átcsoportosításáról, a 
pénzügyi érdekeknek és a kockázatcsökkentésnek megfelelıen. 
2 A 90-es évek elejétıl kezdıdıen két országos hálózattal és érdekeltségekkel rendelkezı befektetési 
cégnél négy éven keresztül töltöttem be privatizációs igazgatói beosztást, majd egy befektetési bank 
vezérigazgató helyetteseként öt éven át foglalkoztam különbözı tulajdonosi szerkezető vállalatok 
finanszírozási, fejlesztési kérdéseivel.  
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A témakör feldolgozása során jelentıs segítséget kaptam tudományos vezetımtıl, dr. 
Czabán Jánostól, akinek ezúton szeretném megköszönni támogató észrevételeit, az 
elırelépést és rendszerbe foglalást lehetıvé tevı iránymutatását, segítségét. 
Ugyancsak köszönettel tartozom vezetıimnek, Pelczné dr. Gáll Ildikónak és dr. Illés 
Máriának, valamint oktató kollégáimnak, akik belátó türelemmel, kritikai 
észrevételekkel szemléletformáló módon járultak hozzá a disszertáció 
megszületéséhez. Végül köszönöm azokat a lényegretörı megállapításokat, amelyet 
dr. Angyal Ádám és dr. Szakály Dezsı opponensek a munkahelyi vitához tettek, és 
amelyeket elfogadva igyekeztem a disszertáció átdolgozásánál a lehetıségekhez 
mérten figyelembe venni.  
 
 
 
1.1. A kutatás célja, hipotézisek 
 
Kutatásaim konkrét célja a vállalati hálózatok, ezen belül a vállalatcsoportok és 
stratégiai szövetségek kialakulását befolyásoló tényezık vizsgálata. A vizsgálathoz 
szorosan kapcsolódik egy tipológiai rendszer meghatározása, típus modellek leírása, 
értékelése. A vállalati hálózatok kialakulásukat, mőködésüket, belsı viszonyaikat 
tekintve változatos képet mutatnak, hiszen hálózatnak tekinthetık a franchise-, a 
beszállítói- és értékesítési rendszerek, a stratégiai szövetségek, és a vállalatcsoportok 
is. Ennek megfelelıen a hálózat egyes elemei közötti összetartó (kohéziós) erı is 
változik a csupán kereskedelmi tranzakciós kapcsolatoktól kezdve a szerzıdéses 
kapcsolatokon keresztül a legszorosabbnak tekinthetı tulajdonosi kapcsolatokig. 
Kutatásomban a szakirodalmi feldolgozások és elemzések segítségével, valamint a 
saját felmérésem eredményeinek értékelésével szeretnék választ találni arra, hogy: 
 

1. Adható-e egységes és általános definíció a gazdasági szervezetek alkotta 
hálózatok fogalmára? 

2. Felállítható-e egy rendszerszemlélető tipológia a gazdasági szervezetek 
alkotta hálózatokra, amelyek speciális esetei a stratégiai szövetségek és a 
vállalatcsoportok? 

3. A vállalatelméletek különbözı irányzatai mennyire tudják kezelni és 
magyarázni a gazdasági szervezetek alkotta hálózatok létrejöttét és fejlıdését? 

4. Milyen tényezık játszanak szerepet a hálózati mőködés sikerében, és ez 
milyen érzékelhetı változásokban nyilvánul meg? 

5. Milyen hasonlóságok és eltérések jellemzik a stratégiai szövetségeket és 
vállalatcsoportokat? 

6. Milyen összefüggés vagy tényezıkapcsolat állapítható meg a hálózatosodás 
folyamata, és a hálózatot alkotó vállalatok nagysága között? 
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7. Milyen motivációs és egyéb tényezık hatnak a kohézió szorosságának 
eldöntésében, a rugalmasabbnak tekinthetı stratégiai szövetségek és a 
merevebb struktúrát eredményezı tulajdonosi kapcsolatrendszer közötti határ 
átlépésében? 

8. Megkülönböztethetık-e és szétválaszthatók-e a hálózatosodás folyamatában a 
kimenettıl függetlenül jelentkezı általános és a kimenetet meghatározó 
speciális hatótényezık? 

 
A felvetett vizsgálati kérdésekhez kapcsolódóan hipotéziseket fogalmaztam meg, 
amely hipotéziseket részletesebb vizsgálat alá kívánok venni, és a disszertáció 
kutatási eredményeinek felhasználásával kívánom bizonyítani, vagy elvetni. A 
felállított hipotéziseim: 
 
H1. A hálózati mőködés esetében érzékelhetı teljesítmény növekedés ténye és 
mértéke valószínőleg összefüggésben áll a vállalat által kialakított vagy elfogadott 
hálózati formával és ezekhez a formákhoz köthetıen azonosíthatók olyan tényezık, 
amelyek erre a teljesítménynövekedésre más tényezıkhöz képest nagyobb hatással 
vannak. 
 
H2. A hálózatok kialakulásának folyamatában valószínőleg találhatók olyan a 
vállalatra, a mőködési formájára, a tulajdonosi szerkezetére, stb. vonatkozó tényezık, 
amelyek befolyásolják az egyes hálózati formák – stratégiai szövetségek vagy 
vállalatcsoportok – közötti választást.  
 
H3. A hálózatosodás folyamata, a hálózati forma kiválasztása, vagy elfogadása nem 
független a vállalat gazdasági környezetbe való beágyazódottságától, elıéletétıl, 
korábban kialakított kapcsolatrendszereitıl. 
 
H4. A hálózatosodás, illetve a hálózati formációk közötti választás egy folyamat 
eredménye, amely folyamatra külsı és belsı tényezık is hatnak. A hatótényezık 
azonban várhatóan nem azonos súllyal, és nem azonos módon szerepelnek a folyamat 
egyes fázisaiban, illetve ennek a hatásnak a mértéke függ a vállalat általános és 
sajátos vonásaitól.  
 
H5.  A stratégiai szövetségek és a vállalatcsoportok a hálózati formációkon belül bár 
dominánsak, de nem kizárólagosak. Ennek megfelelıen a kialakulásra ható tényezık 
között valószínőleg szerepelnek és azonosíthatók olyanok, amelyek a hálózatosodás 
folyamatával kapcsolhatóak össze a formától függetlenül, valamint olyan tényezık, 
amelyek dominánsak lehetnek mind a szövetségek, mind a vállalatcsoportok, esetleg 
a hibrid formák vonatkozásában.  
          



 10 

1.2. A kutatás jelentısége 
 
A kutatásaim jelentıségét a hálózatosodás terén a világgazdaságban az elmúlt 15 év 
során bekövetkezett események és tendenciák indokolják. A vállalatcsoportoknak és 
stratégiai szövetségeknek a súlya meghatározóvá vált a növekedési ütemnek az utóbbi 
1-2 évben tapasztalható megtorpanása ellenére is. A növekedést ennek megfelelıen 
nemcsak a tranzakciók számának vagy összértékének dinamizmusával 
jellemezhetjük, hanem gazdasági súlyuk növekedésével is. Egyes kutatók szerint az 
önálló vállalatok közötti verseny már ma is átalakult vállalatcsoportok közötti 
versennyé. (Gomes-Casseres, 1994) Másik indoka a kutatási témaválasztásnak az, 
hogy a magyar gazdaság, a magyar vállalatok az európai és világgazdasági 
folyamatokba történı integrálódásuk kapcsán a globális és multinacionális vállalatok 
mellett a mőködı, és hatékonyan prosperáló vállalati hálózatokkal, stratégiai 
szövetségekkel, vállalatcsoportokkal találják szembe magukat és befektetıként, 
befektetési célpontként, stratégiai szövetségesként, lehetséges partnerként kell 
megállniuk a helyüket ebben a versenykörnyezetben. 
 
Az elemzés és vizsgálat alapegységét nem a hálózat, hanem a vállalat jelenti, 
összhangban azokkal az empirikus kutatásokkal, amelyek az eddigi nemzetközi 
kutatási irányokat is meghatározták. (Oliver and Ebers, 1998) 
 
1.3. A disszertáció szerkezeti felépítése 
 
A tudományos kutatás módszertanának megfelelıen a disszertáció elsı részében 
áttekintem a vizsgálat tárgyához kapcsolódó szakirodalmakat, elméleteket, eddigi 
eredményeket. Az áttekintés folyamán - szintetizáló jelleggel - a vizsgálandó 
kérdéskörökre helyezve a hangsúlyt levonható általános következtetéseket keresek. 
Ezt követıen szőkítve a területet vizsgálati modell felállításával, kvalitatív és 
kvantitatív felmérésekkel kívánom a hipotézisek témaköreihez kapcsolható 
megállapításaimat és következtetéseimet rögzíteni. Ennek a gondolati vezérfonalnak 
megfelelıen a disszertációt az alábbi fı fejezetekbıl állítottam össze:  
 
A 2. fejezet a vállalati hálózatok kialakulására ható környezeti változások tendenciáit 
foglalja össze a hazai és nemzetközi szakirodalmi források felhasználásával 
 
A 3. fejezet a hálózatok fogalmi kérdéskörét tekinti át egy tipológiai rendszer 
kidolgozásával és ismertetésével együtt. 
 
A 4. fejezet a hálózatok létrejöttének elméleti megalapozásához kapcsolódó 
vállalatelméleteket tekinti át összefoglaló jelleggel, kiemelve a kialakulásukra ható 
környezeti változásokkal való kölcsönhatásukat is. 
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Az 5. fejezet a hálózatba kapcsolódott vállalatok teljesítményének mérésére 
koncentrál, figyelembe véve azokat a számszerősíthetı és nem számszerősíthetı 
hatásokat, amelyek a hálózat gazdasági potenciálját meghatározzák. 
 
A 6. fejezet a stratégiai szövetségek, a 7. fejezet a vállalatcsoportok sajátos vonásait 
emeli ki, és foglalja rendszerbe, áttekintve egy lehetséges átmeneti vagy hibrid 
megoldás lehetıségét is a 8. fejezetben. 
 
A 9. fejezet a kutatás módszertani kérdéseit, elméleti modelljét tekinti át. 
 
A 10. fejezet a disszertáció empirikus kutatási eredményeit foglalja össze, kiemelve 
az átfogó következtetéseket és a kutatás legfontosabb megállapításait. 
A disszertáció végén kerül összefoglalásra a szakirodalmi hivatkozások jegyzéke, 
amelyekre az egyes fejezetek elkészítése során támaszkodtam. Tekintettel arra, hogy 
az egyes szerzık maguk is hivatkoznak és idéznek más szerzık munkáiból, a 
hivatkozásoknál - ahol ez lehetséges és nem zavaró - az eredeti szerzıkre való 
hivatkozással élek (elsıdleges hivatkozások), illetve ha az eredeti hivatkozott 
szakirodalom egyedi, nehezen hozzáférhetı akkor a hivatkozó szerzı megjelölésével 
együttesen (másodlagos hivatkozások). 
 
A disszertációt az egyes fejezetek jobb megértéséhez, szemléltetéséhez, 
magyarázatához felhasználható fogalomgyőjtemény, illetve mellékletek zárják, 
amelyek táblázatokat, a kutatás során alkalmazásra került kérdıívet, illetve a 
feldolgozás során használt statisztikai és más elemzéseket tartalmaz. 
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2. A hálózatok fogalmi rendszerének áttekintése 
 
A hálózatok fogalmának tisztázására, és tipologizálására irányuló kísérletet az elmúlt 
több mint tíz év szakirodalmában számos szerzı esetében is találunk3. Ennek ellenére 
a használt fogalomrendszer rendkívül széles, nemcsak a hálózatok definiálására, 
hanem egyáltalán a hálózatokra használt és alkalmazott terminológiákra is. Ennek 
általános oka, hogy a hálózatok amorf, szerkezettelen, folytonosan változó állapotúak, 
ezért a hálózat elnevezést általában bonyolult vállalati kapcsolatrendszerek 
összefoglaló neveként használják, amely sokféle, egymástól sok tekintetben 
különbözı vállalategyütteseket jelöl. (Szabó, 1999) 
 

2.1. A hálózati megnevezés és definíció 
 
A hálózati fogalom alatt ma nagyon sok hasonló felépítéső mőködési rendszer érthetı 
és értendı kezdve a szolgáltató vállalatok által vezetékkel vagy egyéb módon 
összekötött fogyasztóktól (gázhálózat, elektromos hálózat, telefonhálózat, stb.) a 
számítógépek egymáshoz kapcsolt hálózatán (inter-, intranet, stb.), a vállalatok 
hálózati, vagy csoportszerő mőködésén keresztül más típusú szervezetek (társadalmi, 
érdekvédelmi, stb.) érdekazonosságon alapuló tömörüléséig. Ennek megfelelıen a 
hálózatok definiálása is többféle megközelítésben lehetséges az ellátandó feladatok 
(azonos, rokon, független), szakterületi sajátosságok (ágazati, szakágazati, 
tudományterületi elv), elhelyezkedés (regionális elv) valamint az információ 
technológiai, az irányítás formájára (hierarchia elv) vonatkozó sajátosságoknak 
megfelelıen.  
 
A fogalomrendszer általánosságából adódóan a lefedett terület rendkívül nagynak 
tekinthetı, így a hálózati fogalom önmagában nem azonosítja sem a hálózatot alkotó 
egységeket, sem kapcsolatuk jellegét. A hálózatok sajátosságaiból adódóan 
viszonylag sok csoportot képezhetünk (ami magyarázatot ad arra is, hogy miért nehéz 
a hálózatokra általános definíciót adni). Ennek megfelelıen megkülönböztethetünk 
szociális hálózatokat, amelyek alapvetıen az emberek közötti kapcsolatrendszereken 
alapulnak. Ezek a kapcsolatrendszerek összefügghetnek a személyes kapcsolatokkal, 
összefügghetnek a társadalmon belül elfoglalt helyzettel (pl. társadalmi rang, osztály), 
a külvilág irányában meglévı közös igényekkel és szükségletekkel (pl. támogatások, 
önsegélyezés, önvédelem, stb.). A következı csoport a politikai hálózatok csoportja, 
ahol a csoporttagokat azonos nézetek platformja kapcsolja össze. A tudományos 
hálózatok esetében közös tudomány- és kutatási területek képezik a kapcsolatok 

                                                 
3 Oliver és Ebers (1998) 158 szakfolyóiratokban megjelent publikációt elemzett, melynek témája a 
hálózatosodás kérdésköre. Hasonló analízist találunk Parvinen (2003) munkájában 567 a vállalati 
felvásárlásokkal, összeolvadásokkal, hálózatokkal kapcsolatos szakcikket vett vizsgálat alá. 
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sajátosságait. A regionális hálózatok esetében a földrajzi elhelyezkedés, a technikai 
hálózatok (pl. gázvezeték, vízvezeték, elektromos hálózat) esetében az alkalmazott 
mőszaki megoldás jelenti a csoportosítás ismérveit. Kiemelt szerepe van a vállalatok, 
vagy vállalkozások hálózatainak, amelyen belül a tudásra, ismeretekre alapuló, 
projektekre alapuló, közös stratégiára alapuló, innovációra alapuló, a termékekre-, 
szállítókra alapuló, és az utóbbi években az adatátviteli technika lehetıségeit 
kihasználva a virtualitáson alapuló csoportokat képezhetünk.  
 
Bár jelentıségük nem elhanyagolható, de jelen vizsgálati témakörünkhöz nem 
kapcsolódó hálózati rendszereknek tekintjük a társadalmi, szociális rendszerekkel 
kapcsolatos, valamint a kizárólag információs, telekommunikációs vagy egyéb 
mőszaki, technológiai alapon szervezıdı hálózatokat. Ennek megfelelıen a 
fogalomkörbıl emeljük ki a gazdasági szervezetek alkotta hálózatok fogalmát, 
tekintettel arra, hogy mind a szövetségek, mind a vállalatcsoportok esetében 
egyértelmően ilyen gazdasági típusú hálózatokkal állunk szemben, amelyek 
létrehozásában az üzleti szempontok a meghatározóak. A gazdasági szervezetek 
alkotta hálózat alatt az üzleti célból létrejött szervezıdéseket értjük, amelyek közös 
teljesítmények létrehozásának érdekében kerülnek egymással kapcsolatba, mely 
kapcsolat a hálózati sajátosságokkal jellemezhetı és azonosítható. Jellemzıjük az 
egymás között létrejövı különbözı mértékő munkamegosztás és koordináció. 
 
Itt kell megemlítenünk azonban azt is, hogy egyes szerzık a használt terminológiában 
különbséget tesznek az üzleti hálózat, illetve a gazdasági hálózat között. (Dinya-
Domán, 2004.) Ezen meggondolás szerint az üzleti hálózat csak azokat a gazdasági 
szereplıket tömöríti, amelyek tevékenységüket döntı mértékben profitszerzés 
céljából végzik, így az üzleti hálózatok kategóriájába beleértik a közszféra, illetıleg a 
nonprofit szféra szereplıibıl alkotott hálózati formációkat is. 
 
A korábbiakban jelzett nagyszámú szakirodalmi publikáció egyik következménye, 
hogy a gazdasági szervezetek alkotta hálózatok megnevezésére az egyes szerzık 
különbözı fogalmakat használnak. Ezért a hálózati definíciók tárgyalása elıtt 
tekintsük át a megnevezések problematikáját. 
 
A nemzetközi szakirodalomban találkozunk a "network organization" (Miles and 
Snow, 1986), "network forms of organization" (Powell, 1990), "interfirm networks", 
"organization networks" (Uzzi, 1996) "flexible specialization" (Piore and Sable, 
1984) "quasi firms" (Eccles, 1981) "interorganizational networks" (Alter and Hage, 
1993), "business groups" (Granovetter, 1994) "virtual organization" (Frost, 1993) 
"virtual corporation" (Byrne et al, (1993), Davidow and Malone, 1992) "virtual 
network and cluster organization" (Camillus, 1993)"modular corporation" (Tully, 
1993) "hybrid arrangements" (Borys and Jemison, 1989) "hybrid organizational 
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arrangement" (Powell, 1987) kifejezésekkel is. Az elnevezések egy része arra a 
specialitásra is megpróbál utalni, hogy a hálózat egyes tagjai közötti szervezeti vagy 
informális kapcsolatok egy szociális típusú rendszer jellemzıit is magukon viselik, 
amelyek eltérnek a vállalatokon belüli bürokratikus struktúrától és ezen struktúra 
szerzıdéseken alapuló kapcsolataitól. (Gerlach, 1992; Nohria, 1992)  
 
A hálózatra használt elnevezésekhez hasonlóan ugyancsak sokszínő a hálózati 
fogalom definíciója is. Az egyik legegyszerőbb megfogalmazásként a hálózatot 
szervezetek közötti kapcsolatok rendszereként definiálhatjuk (Kocsis, 1999). A 
meghatározás így túlságosan általános, bizonytalan a szervezet és kapcsolat 
fogalmának értelmezése. Hasonló bizonytalansággal találkozhatunk más definíciók 
esetében is, ahol a definíciókból újabb értelmezési, pontosítási kérdések merülnek fel. 
Tekintsünk át néhány ilyen fogalmi meghatározást. 
 
Coombs a hálózatokat együttmőködési szövetségek olyan halmazának tekinti, 
amelyben számos különbözı szereplı (aktor) vesz részt, akik között formalizált, vagy 
nem formalizált kapcsoltok széles skálája megtalálható. (Coombs, et al. 1996) 
Alátámasztják ezt az értelmezést azok a szerzık is, akik a hálózaton belüli 
kapcsolatok sokféleségére hívják fel a figyelmet és akik szerint a hálózatot cégek és 
személyek közötti formalizált és nem formalizált kapcsolatok komplex rendszereként 
kell értelmezni. (Malecki és Tootle, 1996)  
 
Más kutatók szerint a hálózatot az erıforrások és értékalkotó képességek cseréjére 
szolgáló gazdasági szervezet megkülönböztetett formájaként kellene kezelni. 
(Chesnais, 1996) Ez az értelmezés felveti annak a kérdését, hogy maga a hálózat, 
mint a szervezeteket összekapcsoló rendszer, tekinthetı-e önmaga is szervezetnek?  
 
A vállalat és- szervezetelméletekhez kapcsolódó megfogalmazásban a hálózat a piac 
és a hierarchia két szélsı pólusa közötti kontinuumon elhelyezkedı közbensı vegyes 
formációként meghatározható hibrid szervezet (Kieser, 1995), amely a piaci 
tranzakciók és a hierarchia jellemzı vonásait is egyesíti. (Kocsis, 2000) Ismét más 
megfogalmazás alapján "a hálózat üzleti együttmőködések olyan rendszere, amelyben 
a résztvevık a mindenkori gazdaságossági viszonyok szerint váltogatják, hogy mikor 
mely aktivitásaikat piacosítják, illetve melyeket vonják a hierarchia hatáskörébe." 
(Kocsis, 2000)  
 
Egyes szerzık még tovább mennek az általánosítás terén és a hálózatokat egy 
ökoszisztéma részeként kezelik, melyek iparágak sokaságát íveli át. Ennek 
megfelelıen a hálózatot "vállalatpopulációk" ökológiai rendszereként, kisebb és 
nagyobb vállalatok szerves együttéléseként, más néven szimbiózisaként foghatjuk fel. 
A cégek kooperatív módon dolgoznak együtt és egyben versenyeznek, hogy 
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támogassák az új termékek kifejlesztését, megfeleljenek a vevık igényeinek és 
elıkészítsék az innováció következı körét. (Moore, 1993, i.m. Szabó, 1999) 
 
A fogalom-meghatározási kísérleteken túl találkozunk olyan gyakorlattal is, amelyek 
egy átfogó fogalmi definíció megadásának igénye nélkül emelnek ki valamilyen,  a 
hálózatokra vonatkozó sajátos jellemzıt. Ilyen jellemzık lehetnek az alábbiak: 
 
Profitorientált szervezetek célszerő és hasznos együttmőködése. (Jarillo, 1988) 
 
Cégek csoportja, vagy specializálódott egységek, piaci mechanizmusokkal 
koordinálva. (Miles and Snow, 1986, ) 
 
Laterális, vagy horizontális változási modellek, melyekre jellemzı az erıforrások 
független áramlása, és a kommunikáció kölcsönösségen alapuló kapcsolatai (Powell, 
1990) 
 
Egyének, csoportok és szervezetek közötti szerkezeti kapcsolat (Dubini and Aldrich, 
1991) 
 
Stratégiai, hosszú távú kapcsolat, amely a piac tág spektrumát fogja át. (Gerlach and 
Lincoln, 1992) 
 
Hosszú távú, ismétlıdı csereakciók, amelyek kölcsönös függıséget hoznak létre, és 
amelyek a kötelezettségek összekapcsolódásán, várakozásokon, a jó hírnéven és 
kölcsönös érdekeken alapulnak. (Larson, 1992) 
 
Nem behatárolható vagy körülhatárolható csoportjai a szervezeteknek, amely jogilag 
különálló egységek nem hierarchikus kapcsolatban lévı együttese. (Alter and Hage, 
1993.) 
 
Vállalatok együttese összekötve valamilyen formális, vagy informális úton, 
meghatározott erısségő (szorosságú) kötelékek által (Granovetter, 1994,1995) 
 
A hálózaton azt a szervezetek közötti kapcsolatrendszert értjük amely a hálózatot 
alkotó szervezetek saját céljainak teljesítését, megvalósítását szolgálják. (Angyal, 
2003) 
 
A terminológiai és fogalmi sokszínőség nehézzé és bonyolulttá teszi egységes 
fogalomrendszer kialakítását, azonban a vizsgált témaköröm - a kérdéskörök 
egyértelmő kezelhetısége érdekében - szükségessé teszi egy átfogó jellegő definíció 
megadását. A szakirodalmi feldolgozás és a meghivatkozások alapján a jellemzı 
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vonások kiemelésével a terminológiai és fogalmi sokszínőség ellenére a gazdasági 
szervezetek alkotta hálózatokra az alábbi általános definíciót dolgoztam ki. 
 
A hálózat autonóm egyének vagy szervezetek hosszabb távon fennálló és strukturált 
csoportját foglalja magába, amelyeket valamilyen közös tevékenység, 
tevékenységelem vagy cél köt össze. Nyitott kapcsolatokon, a tagok közötti gyakori 
interakciókon alapul, alkalmazkodik a környezet elıre nem látott eseményeihez a 
koordináció, vagy adott esetben a határok változ(tat)ásának segítségével. A hálózati 
kapcsolat kialakításával a hálózati tagok részlegesen vagy teljesen feladják, vagy 
kényszerülnek feladni egyéni autonómiájukat, cserébe a hálózat nyújtotta nagyobb 
biztonságért, a hálózat kapcsán elérhetı gazdasági elınyökért, amely megjelenhet 
mind a vállalat, mind a hálózat szintjén. A kapcsolatok formálisak és informálisak, 
általában nem tartalmaznak kötelezı elemeket, de ez a hierarchia felé történı 
elmozdulással, vagy az idı múlásával nem kizárt.  
A definíció egyes fogalmi elemeit az általános értelmezésen túl pontosítani és 
magyarázni kell az alábbiaknak megfelelıen:  
 
Az autonómián4 az önmagukban is mőködıképes szervezeteknek azt a döntési 
szabadságát értem, amely a hálózati tagság létrehozására vagy felbontására irányul, 
figyelembe véve partnereik érdekrendszerét is. 
 
A hálózatok hosszabb távon való fennállásán azt értem, hogy a hálózati tagok 
egymással egyszeri tranzakció vagy egyedi jellegő tranzakció-sorozatok bonyolításán 
túl is együttmőködnek5. A hosszabb távú együttmőködés a hálózati struktúra 
sajátosságaiból adódóan nem merevíti ki a szerkezetet, ezáltal hatással van a hálózat 
létrejöttére és újrastrukturálódására. Így a hálózatot egy dinamikus, idıben változó 
szervezetként foghatjuk fel. 
 
A strukturáltság jelzi, hogy a hálózaton belüli változás se nem véletlen, se nem 
uniformizált, inkább egy modell, amely a hálózat tagjai között egy munkamegosztást 
fejez ki. Bár az autonomitás fogalma magába foglalja a hálózat minden elemének 
függetlenségét, nem zárható ki az üzleti egységek közös tulajdonosa, vagy az 
egymásban való tulajdonszerzés. A hálózati kapcsolatrendszeren belül egyes 
résztvevık a hatalom és irányítás szempontjából központibb helyet foglalhatnak el, 

                                                 
4 Más megközelítésben az autonómia a hálózatot alkotó szervezetek viszonylagos önállósága, 
függetlensége. Minden szervezet önálló jogi entitást képez, saját vezetése , struktúrája, mőködési 
rendje, szokásai vannak. A hálózathoz kapcsolódás nemszükségszerően befolyásolja a szervezet önálló 
struktúráit még abban az esetben sem, ha páthuzamosan több hálózatnak is tagja. (Angyal, 2003) 
5 Ebben az értelemben a hálózatok körébıl ki kell zárni a "csak" szállítói vagy vevıi kapcsoltban lévı 
vállalatokat. 
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mint mások, nagyobb befolyásra tehetnek szert a hálózat mőködésének irányítása és 
esetleges befolyásolása szempontjából. 
 
A nyitottság arra utal, hogy az alkalmazkodást elısegítı koordináció és határvonal 
változás nem a tekintélyelvő struktúrából vagy a jogi kapcsolatokból adódik, azaz a 
hálózat üzleti együttmőködések olyan rendszere, amelyben a résztvevık a mindenkori 
gazdasági viszonyok szerint váltogatják, hogy mikor melyik aktivitásaikat 
piacosítják, illetve melyeket vonják a hierarchia hatókörébe. (Kocsis, 2000) Biztos, 
hogy létezik formális szerzıdés néhány tag között, azonban ez nem szükségszerő 
kapcsolat a csoport összes tagja között. Bár a hálózatot autonóm egységek alkotják, a 
hálózat mőködése hasonlít egy önálló egységhez azokban a feladatokban, amelyek a 
hálózaton belüli aktivitásukhoz kapcsolódik, más területeken ezek a vállalatok 
gyakran heves versenyben vannak, vagy lehetnek egymással. A kooperáció és a 
feladatmegosztás növekedése a hálózati formánál egy sajátos koordináció és 
ellenırzés keretei között zajlik, ahol a kollektív szankciók, és az elismerés más 
szerepet tölt be, mint a tekintélyelvő szervezetekben. 
 
A hálózati rendszerek további fogalmi sajátosságaként emelhetı ki (Angyal, 2003), 
hogy a tagjai közötti tevékenység jellemzıje a komplementartitás, az egymást 
kiegészítı, erısítı jelleg. Ennek, és számos más elemnek a következtében az önálló 
tevékenységhez képest a hálóztok szinergiahatásokkal jellemezhetıek, melynek 
eredményét a hálózat legtöbb tagja valamilyen formában élvezi.  
 
A hálózat egy felületet nyújt ahhoz, hogy a hálózat tagjai vagy szereplıi kihasználják 
a forrásokhoz és eszközökhöz való hozzájutást a hálózat más tagjaival való 
interakciók következtében. A hálózat tagjai személyek vagy szervezetek lehetnek, a 
források anyagi vagy nem anyagi javak, áruk, vagy szolgáltatások, az interakciók 
pedig az üzleti tevékenység növelésére, a szociális elınyök megszerzésére irányuló 
erıfeszítések. A hálózat megalapozza és hasznosítja a tagjai között létrejövı 
kapcsolatokat. 
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3. A hálózatosodás gazdaságtörténeti áttekintése 
 
A magyar gazdaság fejlıdésében az 1980-as évek végét, a 90-es évek elejét a lezajlott 
politikai- és gazdasági rendszerváltás miatt joggal tekinthetjük egy olyan 
választóvonalnak, amely véglegesen lezárta a korábbi évek szocialista 
tervgazdaságának idıszakát, megnyitva az utat a modern piacgazdaság alapjainak 
megteremtése, továbbfejlesztése elıtt. Bár a gazdasági rendszerváltás elızményei a 
korábbi években is éreztették már hatásukat (Voszka, 1988) ettıl az idıponttól 
kezdıdıen a párhuzamosan folyó politikai és gazdasági rendszerváltás együttes 
hatása gyökeresen átformálta azokat a környezeti feltételeket is, amelyek a gazdaság 
résztvevıinek mőködését meghatározták.  
 
3.1. A magyarországi folyamatok gazdaságtörténeti áttekintése 
 
A magyarországi környezeti feltételek változásából három markáns elemet 
emelhetünk ki, amelyek mintegy keretet adva terelték a vállalatokat a korábbi 
mőködésükhöz képest lényegesen eltérı pályára. Ez a három elem: 

- a vállalatok új típusú mőködéséhez kapcsolódó adó, az átalakulásról és a 
gazdasági társaságokról szóló törvények megszületése6 (Sárközy, 1989), 

- a privatizáció folyamatának elindítása (Nagy, 1989; Antal, 1989) 
- és a világgazdaság felé történı szinte teljes nyitottság gazdasági- és 

pénzügyi feltételeinek megteremtése7. 
A folyamatokra való hatását tekintve ugyancsak meghatározó jelentıséggel bírt, de 
idıben kissé eltolódva jelentkezett a magyar bankrendszer átalakítása, a tıkepiacok 
mőködésének feltételeit biztosító törvényi szabályozások8 kialakítása. (Bokros, 1989) 
Ezek, a korábbi mőködési feltételekhez és keretekhez képest gyökeresen új elemek új 
kihívás elé állították a vállalatokat és vezetıiket egyaránt. (Balaton, 1994; Szanyi, 
1994; Chikán, Czakó, Demeter, 1996) 
 
A gazdálkodó szervezetek, amelyek felépítésükben, mőködési folyamataikban a 
″szocialista vállalati modell″ mintáját követve, magukon viselték mindazokat a 
sajátos jegyeket, amelyeket a gazdasági racionalitást sokszor nélkülözı szervezeti 
formák és irányítási rendszerek jelentettek. Az új feltételekhez és adottságokhoz való 
alkalmazkodás átalakulási folyamatokat indított el, amelyek egy része szinte azonos 
volt a nyugat-európai és amerikai vállaltoknál tíz-tizenöt évvel korábban tapasztalt 
tendenciákkal, (irányítási, vezetési rendszerek módosulása, új számviteli és 

                                                 
6 1988. évi VI. törvény a gazdasági társaságokról. 
7 1988. évi XXIV. Törvény a külföldiek magyarországi tıkebefeketetéseirıl. 
8 1990. évi VI. törvény azb egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról, valamint az 
értékpapírtızsdérıl. 1991. évi LXIII. Törvény a befektetési alapokról. 
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elszámolási elvek alkalmazása, a társasági formák sajátosságaihoz való 
alkalmazkodás) másik része pedig a sajátos Magyar viszonyokból adódóan egyedinek 
volt tekinthetı (állami tulajdonlás lebontása, nagyvállalatok szétesése). 
 
Általános vonás volt az állami tulajdonú nagyvállalatok önálló jogi személyiséggel 
rendelkezı gazdasági társaságok halmazára történı szétesése. A szervezeten belüli 
mőködési önállóságot megteremtı feltételrendszerrel rendelkezı egységek, a 
divizionális szervezetek a gazdasági társasággokká történı átalakulást lehetıvé tevı 
törvényi szabályozást kihasználva szinte szétfeszítették a korábbi nagyvállalati 
kereteket, és igyekeztek megteremteni a jogi önállóság mellett megvalósítható közös 
mőködés feltételeit.  Ez a folyamat a nagyvállalatok vezetésének hallgatólagos vagy 
tevıleges támogatásával ment végbe, mivel ebben jó lehetıséget láttak az állami 
irányító szervezetektıl való leválásra, a vezetı pozíciójuk megırzésére, 
továbbvitelére. (Vass,1989) A nagyvállalatok felett gyakorolt állami tulajdonosi 
felügyelet, amely általában a szaktárcák fıosztályainak hatáskörébe tartozott, kis 
hatékonysággal, gyakorlatilag csak formálisan mőködött. Ennek következtében a 
vállalatvezetés szabad döntési hatáskörébe került a szervezeti egységek 
különválásának engedélyezése, az induló vagyonelemek meghatározása. Így sokszor 
állt elı az a helyzet, hogy a vállalat mőködése szempontjából meghatározó, magas 
forgalmi értéket képviselı vagyon került át az újonnan alakult társaságokba, 
formálissá téve a megmaradó állami vállalat szerepét, tulajdonosi pozícióját. Ezt a 
folyamatot a vállalati kezdeményezéső, más néven „spontán” átalakulások 
idıszakának tekintjük. (Dobák és Tari, 1997) Lényeges változás következett be 1990 
márciusában, amikor életbe lépett az állami vagyonvédelmi törvény, illetve a 
fentiekben jelzett gyenge állami tulajdonosi képviselet tanulságait levonva 
létrehozták az Állami Vagyonügynökséget, amely szervezet a késıbbiekben 
kizárólagos hatáskörrel képviselte az államot, mint tulajdonost, gyakorolva a 
tulajdonosi hatás- és jogköröket. Ettıl az idıponttól tekinthetjük a „spontán” 
átalakulások helyébe lépı, államilag ellenırzött, és vezérelt szervezeti-tulajdonosi 
változást, mint az átalakulások második szakaszát. 
 
Sajátos vonás volt az a privatizációs folyamat, mely Magyarországon a többi volt 
szocialista országhoz képest korábban, és más keretek között indult el. A privatizáció 
célja az állami tulajdon szerkezetének viszonylag rövid idı alatt történı lebontása, és 
a vállalatok számára a gazdasági versenyben való fennmaradáshoz elengedhetetlenül 
szükséges mőködı tıke bevonása volt. (Bokros, 1989) A privatizációs folyamat 
megnyitotta az utat a magyarországi szervezetek és magánszemélyek tulajdonossá 
válása elıtt (kárpótlási folyamatok, MRP program, stb.), ugyanakkor lehetıvé tette a 
külföldi tıkeerıs vállalatok magyarországi megjelenését is. 
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Az általános folyamatok eredményeként a korábbi nagyvállalatok központi 
adminisztratív szervezeteibıl vállalatok csoportját irányító holding vagy konszern 
vállalatok alakultak, míg a sajátos folyamatok eredményeként a magyar vállalatok a 
tulajdonosi kötelékeken keresztül általában külföldi irányítás alatt álló vállalatok, 
vállalatcsoportok részeivé váltak. Mindkét folyamat közös eredménye a csoportszerő 
vállalati mőködés kialakulása. Ezzel megindult az a konvergáló folyamat, amely 
egyre közelebb hozta egymáshoz a világgazdaságban és a magyar gazdaságban 
végbemenı változásokat. 
 
A gazdasági rendszerváltással szükségszerően együtt járó, a világgazdasági 
folyamatokkal szembeni nyitottá válás eredményeként a nemzetgazdaságon kívüli 
kapcsolatok szorosabbra fonódtak, a világgazdasági tendenciák érvényesülése, a 
rendszerváltást követıen néhány év alatt hazánkban is érzékelhetıvé vált, a 
gazdasági- és pénzügyi rendszereink rohamléptekben kezdtek közeledni a 
világgazdaságot jellemzı fı áramlatokhoz. (Szanyi, 1993) A hazai mőködı tıke 
hiánya, (Tari, 1996) a történelmi idıtávlatokat tekintve viharos gyorsaságú gazdasági 
rendszerváltás  nem tette lehetıvé azt, hogy a vállalatok csoportszerő mőködése egy 
szerves fejlıdés eredményeként jöjjön létre, ezért gazdasági szükségszerőség volt, 
hogy az új formációk a régi struktúra "romjain" alakuljanak ki, múlt, példa és 
tapasztalat hiányában döntıen saját elképzelésekre, megoldásaikban a magyar 
"specialitásokra" támaszkodva.  
 
A rendszerváltás idıszakában a vállalatok mőködéséhez, irányításához kapcsolódó 
magyar kutatások témája és vizsgálata döntı mértékben a vállalatcsoportok irányítási 
lehetıségeire, annak sajátosságaira összpontosult, (Angyal, 1989; Tari, 1990; Szabó, 
1991; Dobák, 1992; Antal, 1995; Dobák-Tari, 1997;) illetve a gazdaságban elfoglalt 
helyük, szerepük (Marosi, 1988; Bársony-Krokos, 1989; Mészáros, 1995; Sárközy, 
1996), kérdéseinek tisztázására irányult. Sajátos kihívást jelentett a vállalati vezetık 
részére a szétesı nagyvállalatokból képzıdı vállalati csoportok holding- és konszern 
típusú irányítása.  
 
 
A deklaráltan is nyitottá váló magyar nemzetgazdaság a privatizációs folyamatok 
eredményeként intenzív részese lett a világ gazdasági folyamatainak, követve és 
sokszor elszenvedve ezen folyamatok trendjeiben bekövetkezı változásokat is. A 
multinacionális cégek, felvásárlásaikkal, beruházásaikkal, cégalapításaikkal alaposan 
átrendezték a magyar vállalatok tulajdoni szerkezetét. A külföldi tulajdonszerzés 
következtében a vállalatok nagy részének tevékenysége integrálódott a nemzetközi 
szinten tevékenykedı nagyvállalatok által összefogott vállalatcsoportok, stratégiai 
szövetségek rendszerébe, idomulva, formálódva, a globalizáció adta fı gazdasági 
áramlatokhoz, vállalatszervezési-, irányítási modellekhez.  
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Ma már a világgazdasági tendenciák a magyar gazdaságban is közvetlenül éreztetik 
hatásukat, azonban a tapasztalatok szerint kisebb intenzitással, és némi idıkéséssel, 
amely idıkésés azonban egyre csökken. A globalizációs jelenségek azonban itt is 
markánsan tetten érhetık. A külföldi érdekeltségő vállalatok megjelenése és 
megtelepülése után szembesülni kellett a ″rideg″ gazdasági tényekkel, nevezetesen 
azzal, hogy a mőködı tıke beáramlás abban a pillanatban megáll, ha az addig 
garantáltan elınyös feltételrendszerek (pl.: adókedvezmény, infrastruktúra, oktatási 
háttér, bérszerkezet, stb.) megváltoznak. Flexibilitásukat és globális mőködésüket 
tekintve ezek a vállalatok érzékenyen és azonnal reagálnak ezen feltételrendszerek, 
elsısorban a termelési költségeket érintı megváltozására (bérnövekedés), és 
válaszlépésük nem merül ki a leépítésekben, hanem rövid idı alatt tevékenységüket 
más, kedvezıbb feltételeket biztosító régiókba helyezve át kivonulnak az országból. 
A magyar vállalatoknak így ma már nem csak a hazai versenytársaikkal kell 
megküzdeniük a piacon, hanem a betelepült, vagy nem betelepült, sokszor 
tıkeerısebb, nagyobb, hatékonyabb külföldi vállalatokkal is. A gazdasági 
liberalizációnak és a szabad tıkemozgásoknak köszönhetıen a tradicionális „magyar” 
vállalatoknak a többsége, adott esetben egész iparágak (pl.: cukoripar), külföldi 
többségi tulajdonba kerültek.  Történelmi adottságainkból adódóan a magyar 
vállalatok általában alultıkésítettek, így expanziós lehetıségeik jóval kisebbek 
voltak, mint versenytársaiké. Az elmúlt években ennek ellenére megindult a magyar 
nagyvállalati körben is a tıkeexpanzió, aminek hatására magyar vállalatok szereznek 
érdekeltségeket vagy többségi tulajdont külföldi cégekben (MOL, TVK, 
Borsodchem, OTP). 
 
A vállalatok a fenti tendenciák kapcsán szembesültek azzal, hogy a termelési 
folyamatok nagy többségénél komparatív hátrányban vannak az olcsóbb és 
képzetlenebb munkaerıt foglalkoztató iparágakban. Ennek következtében a gyártási 
folyamatokhoz kapcsolódó beruházások helyett a fenti trendekkel megegyezı 
szolgáltatási tevékenység erısítése látszik jelenteni a kiutat, ami összekapcsolódhat a 
tudásintenzív kutatások, technológiai központok, regionális disztribúciós bázisok 
megteremtésével, felhasználva a vállalatcsoportok és stratégiai szövetségek kínálta 
elınyöket is.    
 
3.2. A nemzetközi környezetbe történı beágyazódás 
 
A vállalati együttmőködések palettája az elmúlt évtizedekben a korábbiakhoz képest 
új színekkel bıvült. Megjelentek a franchise rendszerek, stratégiai szövetségek, 
beszállítói hálózatok, klaszterek. Kiépültek a modern információs technológia (IT) 
alapstruktúrái, amelyek átrendezték a vállalatközi kapcsolatok súlypontjait is. 
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A számítástechnikai és kommunikációs technika fejlıdése, a szállítási költségek 
csökkenése, a szabályozási reformok, valamint a kereskedelemben és a befektetések 
területén tapasztalható liberalizáció együttes következményeként a vállalati stratégiák 
alkotói szinte azonnal a globális stratégiák felé fordultak. A nemzeti kormányok a 
deregulációs folyamatokkal, a nagy ipari- és szolgáltató ágazatok privatizációjával 
gyakorlatilag megnyitották határaikat a külföldi vállalatok elıtt. A világgazdasági 
folyamatokban bekövetkezı nyitottság néhány szektorban túlzott kapacitásokhoz 
vezetett, más szektorokban élénk versenykörnyezetet teremtett.  Ezek a környezeti 
változások a vállalatokat az átstrukturálódás és a flexibilitás növelésének irányába 
tolta el.  
 
A nemzetközi üzleti környezet komplexitása, a globalizáció hatásai kikényszerítik a 
vállalatoktól, hogy a hagyományos tulajdonosi kapcsolatrendszerek mellett 
különbözı együttmőködési formákat alakítsanak ki a szállítóikkal, vásárlóikkal, adott 
esetben versenytársaikkal és szövetségeseikkel is. Ezekkel az együttmőködési 
formákkal jönnek létre a vállalatok új típusú szervezıdései a komplex üzleti 
kapcsolatokra alapozott hálózatok, és ezek a szervezeti kapcsolatok intézményesülve 
integrált részévé válnak a világgazdaságnak, ezzel együtt a globalizációnak is.  
 
Az üzleti hálózatok fogalomkör nem takar új jelenséget, hiszen kereskedelmi láncok, 
szakmai szervezıdések, amelyek szintén bizonyos fokú hálózatnak tekinthetık, a 
jelenlegi tudományos érdeklıdés kezdete elıtt már jóval korábban megjelentek. A 
vizsgálódások egy része a hálózatok gyökereit a kartellek megjelenéséig vezeti 
vissza. (Kocsis, 2000) A folyamat felgyorsulása  azonban egyértelmően a nyolcvanas 
évek elejére tehetı. Ebben az idıszakban tapasztalhatjuk az üzleti hálózatok 
tématerületének megjelenését a nemzetközi szakirodalomban, és az elızı fejezetben 
foglaltak alapján ez az idıszak esik egybe a magyar gazdasági rendszerváltással. 
Ennek az egybeesésnek köszönhetıen a magyarországi kutatók figyelme csak késıbb 
fordul a jelenség felé, így csak a 90-es évek második felében foglalkoznak vele 
dominánsan a hazai szerzık publikációikban. (Mészáros, 1995; Antal, 1995; Dobák, 
1996; Tari, 1996; Voszka, 1998; Szintay, 1999; Kocsis,1999; Szabó, 1999) 
 
Az üzleti hálózatok témakörének kutatását ez az elmúlt idıszakban tapasztalható 
gyorsuló fejlıdés indokolta. A vállalatelméleti kutatások egyik klasszikusnak számító 
kérdésének, nevezetesen hogy miért vannak vállalatok, helyébe egyre inkább egy 
komplex kérdéscsoport lép, vagyis milyen megfontolások játszanak közre egyes 
vállalati tevékenységeknek a vállalati hierarchián kívülre helyezésében, miért érhet el 
ez a folyamat olyan méreteket, amely már a klasszikus értelemben vett vállalati 
szervezet széteséséhez is vezethet, azaz meddig vállalat a vállalat, és milyen 
mozgatórugók alapján szervezıdik újjá - adott esetben más résztvevıkkel - a 
hálózatosodás keretein belül? Ezeket a kérdéseket akár tovább is folytathatnánk 
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annak megfelelıen, hogy a kialakult hálózaton belül milyen erı, és meddig tartja 
össze az egyes önálló szervezeti egységeket, a hálózat egészét tekintve milyen 
változással jár az egyes hálózati résztvevık kiválása, vagy más külsı szervezetek 
kapcsolódása, milyen kapcsolatrendszerek alakulnak ki a hálózat tagjai között?   
 
A kutatások intenzívebbé válásának egyik oka az a tény, hogy a hálózatosodás 
általában együtt járt különféle elınyökkel, a gazdasági eredmények növekedésével, 
melynek egyértelmő magyarázatával a kutatások - jelenlegi állapotuk mellett - nem 
tudnak szolgálni. Ennek okai a bizonytalan meghatározásokban, az empirikus 
kutatások korlátozott voltában, az összehasonlítás nehézségében, a tényezı 
kombinációk magas számában keresendık.  (Uzzi, 1996) 
 
Az üzleti hálózatok kutatási iránya több oldalról közelíti e jelenséget, a 
szervezetelméleti oldaltól kezdve a vezetéselméleti kérdéseken keresztül egészen az 
evolúciós analógiák alkalmazásáig. A témakör tárgyalása többféle megközelítésben is 
elképzelhetı, gyakran találkozunk a vállalati szövetségek vizsgálatából történı 
levezetéssel.  
 
A külföldi szakirodalomban a nyolcvanas évek közepére tehetı az a fordulópont, 
amelyet megelızıen még csak elszórtan jelentek meg olyan publikációk, amelyek a 
vállalatközi kapcsolatokat helyezték vizsgálataik középpontjába, (Klein, Crawford 
and Alchian, 1978; Eccles, 1981; Cheung, 1983) majd az érdeklıdés növekedésével 
egyre bıvült a kutatások területe, egyre sokrétőbb megközelítésekkel találkozhatunk. 
Az egyik fı fejlıdési irány a tranzakciós költségek oldaláról történı megközelítés 
(Williamson, 1985; Masten, 1984; Palay, 1984; Joskow, 1985), a másik a 
vezetéstudományok oldaláról történı megközelítés (Thorelli, 1986) és végül a 
harmadik a szociológiai vonatkozású kérdések vizsgálata (Granovetter, 1985). A 
kilencvenes évek kezdetétıl ugrásszerően megnı a vállalatközi kapcsolatokkal 
foglalkozó szakcikkek száma. Ez a növekedés olyan méreteket öltött, hogy 
gyakorlatilag követhetetlenné vált az egyes szakmai irányok változása9.  
 
 A hazai tudományos érdeklıdés a kilencvenes évektıl folyamatosan nyomon 
követte, és több irányból vizsgálta, elemezte ezeket a folyamatokat. A tudományos 
szakirodalomban az átmeneti idıszak során inkább csak a vállalatcsoportok 
kialakulásával, sajátosságaival összefüggı szakcikkek jelentek meg, (Szabó, 1991; 
Antal, 1995; Dobák, 1996; Tari, 1996; Dobák és Tari, 1997; Voszka, 1997) amelyek 
a multinacionális cégek hazai megjelenésével egyidejőleg a stratégiai szövetségek, a 
globalizáció és a hálózati mőködések témaköre felé fordultak összhangban a 
nemzetközi kutatási trendekkel. A 90-es évek elejéhez képest ma már nagyobb 

                                                 
9 Parvinen (2003) dolgozatában 1991-2001-ig 65 vezetı szakmai folyóiratban megjelent 567 
szakcikket vett elemzés alá, amelynek segítségével 28 meghatározónak tekinthetı teóriát különített el. 
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lehetıségeink vannak követni a világgazdaságban bekövetkezı változásokat, (Czakó, 
2000; Buzády, 2000; Wimmer, 2001) érzékelni a világtendenciákat, és 
következtetéseket fogalmazni meg ezen ismeretek birtokában a hazai vállalatok elıtt 
álló kihívások, hatások, követendı magatartások tekintetében.  
 
 
Az elmúlt néhány évben a gazdaság az információs technológia fejlıdésének 
következtében az ipari jelleg felıl tendenciájában egyértelmően a hálózati és digitális 
gazdaság felé mozdult el. A világgazdaság az egész világra kiterjedıen eltolódott a 
nemzeti gazdaságoktól a globális és a kölcsönösen egymástól függı piacok felé az 
importra, exportra és a termékek elosztására, szolgáltatásokra és információkra 
alapozottan. Ebbıl a folyamatból emelkedett ki egy új globális üzleti modell, amely 
az elektronikus kereskedelemre (electronic commerce) alapozta tevékenységét. Az 
üzleteket és a piacokat ma már nem korlátozzák a geográfiai határok, komplex 
világhálózatokhoz kapcsolódhatnak. A vállalatoknak a hálózati mőködéssel 
összefüggı átstrukturálódása része a világ gazdasági folyamatainak, amelyek 
változásokat eredményeznek a termelésben, elosztásban, kommunikációban, 
technológiákban, a verseny és a kooperáció új modelljeiben egyaránt. (Harzing, 2002) 
Folytatódik az üzleti szervezetek tevékenységének tulajdonosi kapcsolatokon alapuló 
csoportokba rendezıdése, a vállalatok összeolvadása, a határokon átnyúló stratégiai 
szövetségek kialakulása. Ezt a folyamatot mutatja szemléletesen az 1.-2. ábra 
grafikonja is. 
 
 
A hivatkozott OECD elemzés az áttekintett idıszakot lezárja a 2000. évvel. Ezt 
követıen ilyen mélységő és terjedelmő elemzési adatsor nem áll rendelkezésünkre, de 
más források statisztikái azt mutatják, hogy az elmúlt két évben (2001- 2002) az 
összeolvadások és felvásárlások száma és a tranzakciók nagysága csökkent. Ezt az 1. 
táblázat is jól szemlélteti. 
 
 
A csökkenés okát a terrorizmustól való félelemben, a világgazdasági növekedés 
kilátásaiban vélik megtalálni. Ma még nem eldönthetı, hogy a tendencia a tartós 
csökkenés felé fordult, vagy a világgazdaság erısödésével együttesen újra intenzív 
növekedés tapasztalható majd. A képet árnyalja az a tény is, hogy az általános 
csökkenés mértéke az 1. táblázat tanulsága szerint a gazdaságföldrajzi régiókban igen 
eltérı (Amerika -38,5%; ezen belül USA -40,6%; ugyanakkor Európa csak -10,3%; 
ezen belül Franciaország +15,5%)10. Hasonló eltéréseket tapasztalhatunk az ágazati 
vizsgálatok esetében is. 
 
                                                 
10 Thomson Financial 1/3/2003; www.thomsonfinancial.com 
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1. táblázat Összeolvadások és felvásárlások számának alakulása    

       
2001 2002  

Tranzakciók 
száma (db) 

Tranzakciók 
összértéke 

(milliárd USD) 

Tranzakciók 
száma (db) 

Tranzakciók 
összértéke 

(milliárd USD) 
Amerika 8 328 1 318,9 7 228 654,8 
Afrika, Közép kelet 384 26,1 172 7,4 
Európa 9 833 557,0 7 079 475,9 
Ázsia, Óceánia 3 014 136,1 2 630 107,5 
Japán 1 044 147,5 956 69,9 

Összesen 22 603 2 185,6 18 065 1 315,5 
     Forrás: Thomson Financial, 2003. 
 
 
 
 

                              

Összeolvadások és felvásárlások a világgazdaságban
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Forrás: Thomson Financial  (OECD tanulmány, 2001) 
1. ábra 
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Az összeolvadások és felvásárlások értéke a 
világgazdaságban
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 Forrás: Thomson Financial (OECD tanulmány 2001.) 
2. ábra 

 
 
A felvásárlásokkal és összeolvadásokkal párhuzamosan növekedés tapasztalható a 
határokon átívelı stratégiai szövetségek létrehozásában is, amelynek tendenciája ma 
már meghaladja a kizárólag hazai résztvevıkkel létrejövı szövetségek növekedési 
ütemét. A szövetségek többségét korábban valamilyen tıkeegyesítı formában hozták 
létre (1990-ben 57% volt a joint venture szövetségek aránya), azonban egyre inkább 
növekszik a nem tıke alapú partnerkapcsolatoknak fontossága (2000-ben a fenti 
arányszám már csak 33%). A létrejövı szövetségeken belül gyakorlatilag megfordult 
a gyártó és szolgáltató szektor korábbi aránya (1990-ben a gyártó vállalatok aránya 
55,2%, a szolgáltató vállalatok 31,8%-ot képviseltek, míg 2000-ben már csak 18,2% 
a gyártó vállalatok aránya, és 79,8% a szolgáltató vállalatoké)11.   
 
Bár nem képezi szorosan a disszertáció tárgyát, kapcsolódása és jelentısége miatt 
mindenképpen említést kell tennünk a nem gazdasági jellegő, elsısorban intézményi 
típusú hálózatokról is. A közszféra intézményei közötti hálózatok alakulásában 
hasonló tendenciáknak lehetünk tanui, mint a gazdasági hálózatok esetében. 
Dinamikusan nı a kialakuló hálózatok, a hálózatokban részt vevı partnerek száma. 
Az intézményi hálózatok létrejöttét alapvetıen két tényezıvel magyarázhatjuk, 
egyrésztaz intézmény számára kijelölt cél elérési kényszere, másrészt a fentartás, 
mőködtetés érdekében végzett gazdasági tevékenység eredményessége és egyéb 
                                                 
11 OECD tanulmány, 2001 
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követelményei. Jelentıs kapcsolati hatás az intézményi hálózatok esetében azonban a 
vállalati szférával való kölcsönhatásban jelentkezik és érzékelhetı. Az ilyen típusú 
hálózatokban a kormányzat gazdaság- és területfejlesztési szervezeti, az egyetemek, 
kutatóintézetek és más tudáscentrumok vesznek legtöbbször részt. Ugyancsak pozitív 
hatást gyakorolnak a folyamatra az Európai Unió által megfogalmazott prioritások 
(partner régiók, intézményi hálózatok, stb.) amelyeknek hatására régiókon és 
határokon átívelı intézményi hálózatok jöttek létre (pl.: IRE (Innovating Regions in 
Europe), ERRIN (European Regions Research and Innovation Network, stb.). 
Ezeknek a hálózatoknak az elemzése akár külön disszertáció témaköre is lehetne.  
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4. A környezeti változások tendenciái és hatásuk a vállalati hálózatok 
kialakulására 
 
A gazdasági- és társadalmi környezetet az elmúlt évtizedekben a folyamatos és egyre 
gyorsuló ütemő változások jellemezték, amely változások magukba foglalták a 
világgazdasági teljesítmények hullámzását is. Ezek a folyamatos változások 
módosítják és egyben átformálják a versenykörnyezet meghatározó tényezıit is. A 
vállalatoknak fejlıdésük, vagy pozícióik megtartása érdekében alkalmazkodniuk kell 
ezekhez a változásokhoz, és meg kell találniuk annak a módját, hogy választ tudjanak 
adni a versenykörnyezet változásainak kihívására. A válaszok a vállalati 
sajátosságokból adódóan természetesen többfélék lehetnek. 
 
4.1. A nemzetközi környezet változásainak tendenciái 
 
A vállalatok által a versenykörnyezeti változásokra adott válaszok csak a változási 
tendenciák feltárásával, és értékelésével vizsgálhatók. A világgazdaság 
legfontosabbnak és meghatározónak tartott folyamatai napjainkban (Chikán, 2002): 

- a globalizáció, 
- a szolgáltatásközpontúság, 
- a hálózati gazdaság kialakulása, 
- a tudás alapú gazdaság. 

Tekintsük át röviden ezeket a folyamatokat. 

4.1.1. A globalizáió 
 
A világgazdaság piaci folyamatait napjainkban két nagy áramlat hatja át: A 
transznacionalizálódás, amikor a nemzeti vállalatok érdekeltségeik révén kiterjesztik 
tevékenységüket más országokra is és a regionalizálódás azaz  a mikro- és 
makrogazdasági régiók kialakulása. 
 
A transznacionalizálódás és a regionalizálódás egyik jól kitapintható követı jelensége 
a globalizálódás. Általános értelemben ez nem más, mint a világ gazdasági és 
kulturális szerkezetének átalakulása, bár a világgazdaság termelési és elosztási 
folyamatainak, valamint a világ kultúrafogyasztásának egységesedése már jóval 
korábban megkezdıdött. A világ egyes térségei közötti árucsere és munkamegosztás 
intenzitásának növekedését évezredek óta tapasztalhatjuk, mára azonban olyan 
alapvetı minıségi változásokra is sor került, amelyek az emberi társadalom egész 
szerkezetében éreztetik hatásukat. 
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A szakirodalom nagy súllyal és széles körően foglalkozik a globalizációval, melynek 
különbözı egzaktságú definiálásával találkozhatunk.12 
 
A globalizációt gyakran jelenségként definiálják, és mint jelenséget, leginkább tünetei 
alapján közelítik meg (Rostoványi, 2002).  Hatásait illetıen a vélemények 
megosztottak.   

- Vannak, akik csak a pozitív oldalát emelik ki, miszerint dinamikus 
gazdasági, technikai, információs és kommunikációs fejlıdést 
eredményez, a világ "összezsugorodik", stb. 

- Mások inkább csak a negatívumokat hangsúlyozzák: fokozódnak az 
egyenlıtlenségek, hatására a gazdagok még gazdagabbak, a szegények 
még szegényebbek lesznek, nı a fejlett és a fejletlen világ között a 
szakadék, a folyamatok kikerülnek az ellenırzési lehetıség alól stb. 

A globalizációt azonban egyre több kutató nem egyszerően folyamatnak, hanem 
folyamatok komplex rendszerének tekinti, amely ellentmondásokon és ellentétes 
hatásokon keresztül mőködik. 
A globalizálódás meglehetısen egyirányú, ugyanis a külföldi mőködı tıke kivitel 
85%-a a fejlett országokból származik.  A fejlett országokból kiinduló mőködı tıke 
export koncentráltságát mutatja, hogy ennek az exportnak több mint 90%-a az USA-
ból, Japánból, Nagy-Britanniából és Franciaországból érkezik. Következıleg a 
világgazdasági globalizáció nem egyszerően azt jelenti, hogy a világ különbözı részei 
mind inkább összefüggnek egymással, hanem sokkal inkább azt, hogy a 
világgazdaság globális rendszere a fejlett országokból, azon belül is elsısorban az 
USA- ból, az Európai Unió legfejlettebb országaiból, illetve Japánból származó 
nemzetközi társaságok dominanciája mellett valósul meg. A világ 200 legnagyobb 
vállalata közül 82 amerikai, 41 japán, 20 német és 17 francia.13 
Nincs egyetértés még abban a kérdésben sem, hogy milyen idıponthoz vagy 
idıszakhoz köthetı a globalizáció folyamatának keletkezése, illetve felgyorsulása. 
Egyes vélemények szerint hasonló folyamatok zajlottak le már a XIX. század végén 

                                                 
12 "A gazdaság globalizációja azt jelenti, hogy a gazdaság szereplıi döntéseiknél, amikor potenciális 
befektetéseikrıl, fogyasztóikról, erıforrás beszerzési lehetıségeikrıl gondolkodnak, az egész világon 
adódó lehetıségeket mérlegelik." Chikán Attila: A gazdaság globalizációja és a civilizációk 
különbözısége. Magyar Tudomány, 2002/6. "A nemzetközi gazdaság globalizálódásán vagy globálissá 
tételén azt a folyamatot kell érteni, amelyben a gazdaság eléggé nagy erejő szereplıi számára 
megszőnnek az erıforrások megszerzésének (a hozzáférésnek) a földrajzi vagy intézményi korlátai, 
tetszés szerinti kombinálásának és allokációjuknak elhárulnak a területi, jogi vagy társadalmi akadályai 
oly módon, hogy a források allokációja vagy annak megváltoztatása a lehetı leggyorsabban, minimális 
költséggel mehessen végbe." Lányi Kamilla (2001): Vázlat a globalizációnak nevezett jelenségkör 
értelmezésérıl. Közgazdasági Szemle, XLVIII. Évf. Június. 
 
13 Fortune, July 31, 2000. 
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is, de találkozhatunk olyan nézetekkel, amelyek a folyamat kezdetét mintegy ötszáz 
évvel korábbra teszik.  
 

   2. táblázat A világ 20 legnagyobb vállalata 1999-ben.   
Vállalat Eladások Nyereség Foglalkoztatott Iparág Ország 

1 General Motors 176.558,0 6.002,0 388.000 Gépjármő USA 
2 Wal-Mart 166.809,0 5.377,0 1.140.000 Kereskedelem USA 
3 Exxon Mobil 163.881,0 7.910,0 106.000 Olajipar USA 
4 Ford Motor 162.558,0 7.237,0 364.550 Gépjármő USA 
5 Daimler Chrysler 159.985,7 6.129,1 466.938 Gépjármő Német 
6 Mitsui 118.555,2 320,5 38.454 Kereskedelem Japán 
7 Mitsubishi 117.765,6 233,7 42.050 Gépjármő,Kereskedelem Japán 
8 Toyota Motor 115.670,9 3.653,4 314.631 Gépjármő Japán 
9 General Electric 111.630,0 10.717,0 340.000 Elektromos ipar, 

szolgáltatás 
USA 

10 Itochu 109.068,9 -792,8 5.306 Kereskedelem Japán 
11 Royal Duch Shell 105.366,0 8.584,0 96.000 Olajipar Brit-Holland 
12 Sumitomo 95.701,6 314,9 33.057 Kereskedelem Japán 
13 Nippon Tel 93.591,7 -609,0 223.954 Telekommunikáció Japán 
14 Marubeni 91.807,4 18,5 32.000 Kereskedelem Japán 
15 AXA 87.645,7 2.155,8 92.008 Biztosítás Francia 
16 IBM 87.548,0 7.712,0 307.401 Számítástechnika USA 
17 BP Amoco 83.556,0 5.008,0 80.400 Olajipar Brit 
18 Citigroup 82.005,0 9.867,0 176.900 Pénzügyi szolgáltatás USA 
19 Volkswagen 80.072,7 874,7 306.275 Gépjármő Német 
20 Nippon Life Insur. 78.515,1 3.405,4 41.434 Biztosítás Japán 

Forrás: Fortune, July, 2000 
 
 
A globalizációs folyamatot olyan vállalatok erısítik fel, amelyek nem kötıdnek 
szorosan egyetlen országhoz sem14, termelıfolyamatokat, tıkeáramlást, kockázati 
tıkealapokat, tızsdéket, tanácsadó cégeket mőködtetnek, gondoskodnak a 
tıkekoncentrációról, a tıkék átcsoportosításáról, a pénzügyi érdekeknek és a 
kockázatcsökkentési elvnek megfelelıen.  
 
A folyamatban központi helyet foglal el a nemzetközi tıkemozgás. A hetvenes évek 
közepéig a nemzetközi hitelmőveletek és a portfolió beruházások külön-külön is 
meghaladták a külföldi mőködıtıke-beruházásokat. A 90-es évek végére azonban 
már a mőködı-tıke kivitel vált a nemzetközi tıkemozgás legjelentısebb, 
legdinamikusabban növekvı tételévé. 
 

                                                 
14 A Shell, a Philips, a General Motors, a Coca-Cola, a McDonalds stb. vállalatok termékei, 
szolgáltatásai és gyártó egységei a világ majd minden országában és régiójában megtalálhatóak. 
Esetükben már alig van jelentısége annak, hogy a cégcsoport központja Amerikában, Hollandiában, 
esetleg Angliában található, vagyis ezek a vállalatok már megszőntek a szó hagyományos értelmében 
nemzeti vállaltok lenni. Különösen igaz ez annak a tükrében, hogy a világ vezetı vállalatai egy 
részének az irányító vállalata valamely adózás szempontjából kedvezı feltételeket nyújtó kis ország 
területére tette át a székhelyét.   
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A mőködıtıke-kivitel jelentıségét mutatja, hogy annak növekedési üteme a 
nyolcvanas évek közepétıl másfélszeresen múlja felül a világ összes exportjának 
növekedését, közel háromszorosan a világtermelés bıvülését, s a külföldi tıkekivitel 
nyomán már összesen 3,2 ezer milliárd dollár mőködı tıkét fektettek be külföldön. 
Ez a folyamat egy nagyarányú koncentrációval is együtt jár, mivel ma már egy-egy 
iparág világpiacának felét-kétharmadát csupán néhány multinacionális vállalat 
ellenırzi (Fülöp, 2001). A világ 200 legnagyobb vállalatainak eladásában több mint 
50%-ot négy gazdasági szektor, a pénzügyi szolgáltatások (14,5%), a gépjármőipar 
(12,7%), a biztosító vállalatok (12,4%), a kis és nagykereskedelem (11,3%) vállalatai 
képviseltek.   Ezzel párhuzamosan a világkereskedelem jelentıs hányada a 
multinacionális vállalatok és vállalatcsoportok belsı forgalmaként jelenik meg. Jól 
alátámasztja ezt a kijelentést az, hogy 1999-ben a 100 legnagyobb gazdasági 
szervezetben 51 a multinacionális vállalatok száma, és csak 49 a nemzetgazdaságoké. 
A General Motors eladásainak nagyságrendje meghaladja Dánia GDP-jét, a Daimler 
Chrysler nagyobb, mint Lengyelország. Az eladásait tekintve öt legnagyobb 
multinacionális vállalat (General Motors, Wal-Mart, Exxon Mobil, Ford Motor, és 
Daimler Chrysler) forgalmi adatai meghaladják 182 nemzetgazdaság összesített 
GDP-jét.15   
 
A globalizáció azonban túlmutat a gazdasági élet egyes területein. A világ kultúra-
fogyasztásának a fejlett országok gazdasági társaságai által történı ellenırzése egyre 
nagyobb uniformizálódást valósít meg a kultúrában, értékrendszerekben, és ez a 
kulturális egységesülés elısegíti a fogyasztás világméretekben azonos formájának 
kialakulását. Ez szükségképpen erısíti ezeket a termékeket elıállító nemzetközi 
gazdasági társaságok fejlıdését és térnyerését is. Ugyanakkor ez a világmérető, 
egységesített és a legnagyobb nemzetközi társaságok által ellenırzött kulturális 
hálózat a maga igen hatékony véleményformáló eszközeivel segít a közvéleménnyel 
elfogadtatni a nemzetgazdaságok mind nagyobb hányadának külföldi tulajdonosok 
által történı ellenırzését is.  

 
A globalizációs folyamatok dinamizmusának változatlan mértéke, csak meghatározott 
hajtóerık állandó jelenléte mellett képzelhetı el. A globalizáció fı hajtóerıinek az 
alábbiak tekinthetık: 

- A világkereskedelemben való részvétel erısítése (bekapcsolódás és 
integráció). Egyre több ország (nemzetgazdaság) teremti meg a feltételét, 
hogy aktív kereskedelmi partnerré váljon. A törekvést jól kifejezı 
paraméter, hogy 1967 óta a WTO16 taglétszáma folyamatosan nı, 1997-ben 

                                                 
15 A hivatkozott adatok Sarah Anderson és John Cavanagh: The Rise of Corporate Global Power 
munkájában 2-5. o találhatók (www.ips-dc.org) 
16 World Trade Organization - Világkereskedelmi Szervezet. 
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már 130 tagország volt, az utóbbi három évben újabb 29 ország 
kezdeményezte felvételét. 

- A kormányzatok liberális gazdaságpolitikája. Általános tendencia a 
világban a dereguláció kiteljesedése, a protekcionista intézkedések 
enyhítése, kedvezmények biztosítása a külföldi befektetık számára. 

- A vállalati stratégiák átalakulása, aminek következtében a termelés 
földrajzi- és szervezeti kihelyezése gyorsan bıvül. A globalizáció a 
vállalati környezet komplexitását tovább növeli. A globális cégek stratégiai 
vezetésében egyre határozottabban elıtérbe kerül a kulturális különbségek 
megértése és irányítása, a szinergiaépítés, valamint a vállalati központ és a 
különbözı országokban mőködı vállalatai közötti tervezési, szervezési, 
ellenırzési és információs rendszerek kiépítésének feladata (Csath, 1997). 
A hálózati együttmőködés erısödése a gazdasági szövetségek (pl.: 
OECD17) keretein belül. 

- A piacok összefonódása. Mind a tıkepiacok, mind az árupiacok kinyíltak 
és nemzetközivé váltak. 

- A piacok homogenizálódásának gyorsulása. Az elfogadtatott márkák a 
világkereskedelem egyre nagyobb hányadát teszik ki. 

- Az információs és kommunikációs technológiák fejlıdése. A technológia 
nyomása lebontotta a térbeni és idıbeni együttmőködési korlátokat. 

- A technológiák szabványosodásának gyorsulása. A fejlesztési, bevezetési, 
kereskedelmi inkubációs idık drasztikusan csökkennek, miközben a fı 
innovátorok a magas költségek és a nagy kockázatok (mőszaki, piaci) miatt 
törekszenek az egységes szabványok gyors elfogadtatására, mind a 
termékek, mind a gyártási eljárások terén. A gyorsuló fejlesztési 
folyamatokban egyre inkább szerepet kapnak a transznacionális vállalatok 
kihelyezett részlegei is. Ezzel is összefügg  a kulturális fogyasztás 
kiegyenlítıdése, az új fogyasztási minták kulturális alapjainak viharos 
terjedése. 

 
A globalizáció folyamatai az elkövetkezendı idıszakban várhatóan tovább 
erısödnek. Ennek következtében egyre több piac és régió integrálódik a 
világgazdaságba, tovább folytatódik a multinacionális vállalatok növekedése, ezzel 
együtt a tıkekoncentráció. Ez globális szinten a piaci folyamatok torzulásához vezet, 
behatárolva a kisebb mérető vállalatok gazdasági lehetıségeit. Felértékelıdik a 
nyersanyagokhoz, a képzett munkaerıhöz, vagyis a fıbb termelési tényezıkhöz való 
hozzáférés lehetısége, a vállalatok között élesedik ezek megszerzésére irányuló 
verseny. A folyamatokat lassítja az a tény, hogy a regionális gazdaságok 
intézményrendszerei eltérıek egymástól, valamint az, hogy a világgazdaságot 

                                                 
17 Organization for Economic Co-Operation and Development - Gazdasági, Fejlesztési és 
Együttmőködési Szervezet 
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meghatározó irányítási rendszerek jelenleg nem gazdasági, hanem politikai logika 
alapján mőködnek. Ennek megfelelıen a gazdasági racionalitás egyes esetekben 
háttérbe szorul. A reál és pénzügyi szféra egyre inkább elszakad egymástól, a jelenleg 
is tapasztalható „pénzügyi buborék” nem tőnik megszüntethetınek, az erre irányuló 
kísérletek komoly gazdasági válságokat okoznak. A várt hatásokkal ellentétben az 
egységesülési folyamatok lelassultak, a vállalatok etikai magatartása nem javul, 
továbbra is tapasztalhatunk negatív tendenciákat (gyermekmunka, számviteli trükkök, 
stb.). 
 

4.1.2. A szolgáltatásközpontúság 
 
A szolgáltatásközpontúság elıtérbe kerülésének oka a fogyasztási, termelési szerkezet 
változása. Ma már általános értelemben is elmondható, hogy csupán a termelı 
tevékenységet folytató vállalatok komparatív hátrányban vannak a szolgáltatásokat 
(értékesítési hálózat, installáció, szerviz, garanciák, stb.) is integráló vállalatokkal 
szemben. Az összefonódás miatt egyre inkább igaz, hogy tisztán termelı vállalat 
szinte már nincs is, minden termelıfolyamat kiegészül a  hozzá köthetı 
szolgáltatásokkal, ezáltal az értékteremtı folyamatok, az értékláncok, ellátási láncok 
meghosszabbodnak. Ezek a folyamatok nemcsak a vállalati határokon belül 
képzelhetık el, hanem a vállalati határokon kívül is. Példaként említhetjük a 
számítógépgyártók, valamint az IT támogató szolgáltatásokat, telekommunikációt 
biztosító szolgáltató cégek összefonódását, valamint a jármőipar és a financiális 
intézmények összefonódását, amelyek pénzügyi forrásokat, biztosításokat és egyéb 
szolgáltatásokat nyújtanak a gépjármővet vásárlók számára. Ezek az összefonódások 
is a vállalatcsoportok és stratégiai szövetségek kialakulási folyamatainak erısítése 
irányába hatnak. 
 
Azok a nagy szolgáltató vállalatok, akik a GDP elıállításában, valamint a 
foglalkoztatásban is meghatározó szerepet játszanak egyre inkább igénybe veszik az 
elektronikus hálózatok nyújtotta lehetıségeket. Mőködésükbe egyre inkább 
integrálják a B2C és B2B18 technikákat, a tranzakciós költségek, valamint az üzleti 
partnerek és potenciális vásárlók keresése költségeinek csökkentése érdekében.  
 
A folyamat kihívásai az integrált vállalati mőködés biztosításában, a folyamatok és 
funkciók szétválasztásában vagy összeolvasztásában, illetve az emberi tényezı 
szerepváltozásában jelentkezik. A vállalatok irányításában egyre dominánsabb a 
folyamat szemlélet, de továbbra is jelen van a funkcionális irányítás is.    
 

                                                 
18 B2C: Business to Consumer; B2B Business to Business; 
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4.1.3. A hálózati gazdaság kialakulása 
 
A hálózatosodás (networking) hátterében a gazdasági folyamatok komplexitásának 
fokozódása áll, aminek hatására felértékelıdik a mőszaki fejlıdés, a kapcsolatok 
rendszere. A folyamat új kihívásokat teremt a gazdálkodás felé, hiszen itt már 
általában nem egyedi vállalatok, hanem vállalati hálókba szervezıdött, 
vállalatcsoportok, stratégiai szövetségek jelennek meg a piacon, ami megváltoztatja a 
versenyfeltételeket is. Ez a jelenség az üzleti szféra egészében való gondolkodást 
feltételezi, hiszen a megjelenı új formációk, technikák (outsourcing, franchise, stb.) 
ennek irányába hatnak. Ennek következményeként az egyedi vállalatnak egyre 
nehezebb megjelennie a piacon, eleve feltételezıdik egy érdekrendszerbe, 
érdekcsoportba való beágyazódás. Sajnos az utóbbi évek a vállalatok tekintetében egy 
egészen új jelenséget is hoztak, ami nem más, mint a vállalati létidı drasztikus 
csökkenése. A felvásárlások, összeolvadások, tevékenység kihelyezések, stb. hatására 
egyre inkább a ″ma van, holnap nincs″ jelenségével találják szembe magukat a 
gazdaság szereplıi, akik felé sajátos kihívásként jelentkezik az, hogy egyre szorosabb 
partneri kapcsolatokat kell tudni kiépíteni egyre bizonytalanabb és gyorsan változó 
környezeti feltételek mellett. 
 
Itt is utalnunk kell a hálózatokban résztvevı intézményi szervezetek szerepére és 
jelentıségére. A regionális fejlesztés intézményrendszere, az egyetemek, 
tudásközpontok, kutatóintézetek csatlakozása és integrálódása a hálózatokba, 
részvétele a tudástranszferben alapvetıen meghatározhatja a hálózat gazdasági 
sikerességét, versenyképességét. 

4.1.4. A tudás alapú gazdaság 
 
Az információs technika fejlıdése egyre inkább feltételezi és felértékeli a tudás 
meglétet. A tudáshoz való hozzáférésnek egyre kevésbé akadálya a földrajzi távolság. 
Az azonnali elérhetıség egy általános ütemgyorsulást eredményez a gazdasági élet 
minden területén. Együttesen jelentkezik az egyéni és intézményi tudás iránti igény, 
új fogalmak jelennek meg: a tanuló vállalatok, új folyamatok kerülnek a 
vizsgálódások fókuszába: a tanulási folyamat, a tudásátadás, és képességfejlesztés. 
Felértékelıdik a tudásteremtı intézmények szerepe, megváltozik az emberek 
életmódja, életpályája.    
 
A prognózisok szerint az elkövetkezı évtizedben a globális verseny alapvetıen a 
humán tıkére, ezen belül is a tudásra fog koncentrálódni. A tudásalapú iparágak 
képesek lesznek a verseny által kikényszerített magas hozzáadott értékő termékek és 
szolgáltatások létrehozására. Ezek a vállalatok, hálózati rendszereiket úgy fogják 
fejleszteni, hogy a ma még csak formálódó, de késıbb intenzíven elszaporodó tudás-
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centrumok irányába mozdulnak el. Ennek oka az, hogy a versenyelınyök így 
szerezhetık meg és használhatók ki. Létrejönnek a ″tudás régiók″ ahol az értékes, jól 
képzett munkaerı koncentrálódik, a megfelelı, rugalmas helyi infrastruktúra is 
rendelkezésre áll, részben ezek foglalkoztatására, részben a feladat-végrehajtáshoz 
szükséges információs valamint kommunikációs infrastruktúra mőködtetésére. 
 
A nemzetközi vállalatok tevékenységének egyik meghatározó jellemzıje és mozgató 
ereje az, hogy olyan szervezeti formát és mőködési mechanizmust testesítenek meg, 
amelyek a tudás gyors internalizálásával egy speciális, hatékony tudástranszfert 
valósítanak meg. A nemzetközi társaságok fejlıdésének elsı idıszakát a komparatív 
elınyök maximális kihasználására irányuló erıfeszítés jellemezte. Ezek az elınyök a 
kiegyenlített versenyben, napjainkban egyre jobban leértékelıdnek. Az új 
versenykörülmények között a versenyelınyök a gyors innovációs és tudás transzfer 
képességekben nyilvánulnak meg.  
 
 
4.2. A környezeti változásokra adható vállalati válaszok 
 
A vállatok fejlıdési tendenciája elég ellentmondásos képet mutat. A nemzetállami 
határokon átívelı vállalati tevékenység egy konvergenciát eredményez, aminek 
következtében a globalizálódó vállalatok egyre inkább távolodnak el azoktól a 
nemzeti, kulturális sajátosságoktól, amelyekkel a központi, irányító szervezetek 
lokálisan jellemezhetık, és egyre inkább uniformizálódott eljárásokat, módszereket, 
tevékenységelemeket vesznek át. De ugyanez a folyamat tapasztalható a globalizációs 
szintet még el nem érı vállalatok esetében is. Ennek alapvetı magyarázata az, hogy a 
határokat átszelı szervezetek eleve az ismeretek és módszerek, illetve az ehhez 
köthetı rendszerek átvitelét jelentik, ami befolyással van a hazai vállalatok által 
alkalmazott gyakorlatra, a minták másolása, átvétele következtében. 
 
A konvergencia jelensége mellett azonban tapasztalhatjuk egyidejőleg a divergencia 
jelenségét is, hiszen nem törvényszerő az, hogy a különbözı országokban mőködı 
vállalatok egy egységesülı mintához alkalmazkodjanak, az azonos termelési szint, 
minıség, szállítási idı és más versenytényezık különbözı módszerekkel is 
biztosíthatók, amit erısít a vállalatok egy részének önállósági törekvése. Az elérendı 
cél, vagyis egy adott termelékenységi szintnek, vagy pénzügyi célkitőzésnek a 
megvalósítása adott, azonban szabadon választhatják meg az ennek eléréséhez 
alkalmazható módszereket. (Szintay, 1999) 

 
A határokon átnyúló gazdaságban a vállalatoknak nemzetközi összehasonlításban kell 
versenyképesnek lenniük. A technológia export, mint összetett tevékenység a 
nemzetközi versenyképesség meghatározó eleme lett. A tevékenység globalizálása 
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kényszerstratégiává válik az élenjáró vállalatok számára. A termelés kihelyezés 
megköveteli a helyi igények és érdekek figyelembevételét is. Mindezek 
következtében az empirikus kutatások a vállalatok méreteinek további növekedését 
(hálózatosodás, összeolvadások, fúziók) vetítik elıre párhuzamosan a vállalati 
folyamatok áttekinthetıségének, irányíthatóságának követelményeivel. Mindezek 
mellett sajátosan új vonások is megjelennek.  
 

4.2.1. A vállalati méretek növekedése 
 
Az egyik meghatározó tendencia a vállalati méretek növekedése, amely végbemehet 
belsı növekedés, és külsı növekedés útján. Belsı növekedésnek a vállalati határokon 
belüli, lassúbb ütemő szervezeti növekedést, külsı növekedésen a legtöbbször 
gyorsabb ütemő, a vállalatfelvásárlások és összeolvadások útján megvalósuló 
növekedést értjük.  
 
A nagyobb vállalati méretek nagyobb tıkeakkumulációt tesznek lehetıvé, amely 
alapvetı szerepet játszik a vállalat növekedési lehetıségeinek kihasználásában is. Ezt 
szemléletesen az 1. melléklet összesítı táblázata is mutatja. A külsı növekedés 
következtében létrejövı kereszttulajdonlások azonban egy meghatározott 
nagyságrend felett szinte áttekinthetetlen tulajdonosi struktúrát is létrehozhatnak. 
(Szintay, 1999)  
 
Sok befektetı számára a nagy vállalati méret összefügg a pénzügyi stabilitás képével 
is. Ezt kihasználva a nagyvállalatok könnyebben jutnak hozzá a fejlesztéseket 
finanszírozó tıke- és a folyamatos mőködést biztosító hitelforrásokhoz. A 
forrásokhoz való könnyebb hozzáférés önmagában komparatív elınyöket jelent. A 
kiemelt ügyfél státusz a banki szolgáltatások alacsonyabb áron történı 
igénybevételével kapcsolódhat össze, ami alacsonyabb finanszírozási költségeket 
eredményez. 
A vállalat növekedésével egyidejőleg nı a termelt árualapok mennyisége, amelyet a 
piacokon el kell helyezni, és a nemzetgazdasági piacok felvevıképességének korlátai 
miatt a hangsúly egyre inkább a külföldi piacokra való termelésre, az exportra 
helyezıdik át. Az értékesítésen belül az export volumen növekedésének természetes 
következménye a vállalat vezetésének és irányításának a külpiacok felé fordulása. 
Ugyanakkor ezen vállalatok elıtt olyan lehetıségek nyílnak meg, amelyek csak 
meghatározott árumennyiség elıállítása esetén válnak a vállalat számára 
kihasználhatóvá. Egy ország, egy régió piacainak megnyílása esetén a jelentkezı 
igények nem fedhetık le középvállalati mérető árutermeléssel. 
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A szállítási távolságok növekedésével együtt növekvı költségeket a versenyképes 
árak fenntartása érdekében a vállalat nem háríthatja át a fogyasztókra, ezért a 
költségek csökkentése vagy szinten tartása érdekében megjelenik az igény az 
országhatárokon kívüli, a fogyasztói piachoz földrajzilag közelebb lévı telephelyek, 
gyártó bázisok, leányvállalatok létrehozása iránt. Ezt elısegítette a pénzügyi világ 
fejlıdése is, amely a valutáris rendszerek összekapcsolódását, illetve a tıkemozgások 
akadályát jelentı szabályozások fokozatos lebontását tőzte ki célul. Ennek 
következtében a nagyvállalati körben meghatározó szerepet kapott a termelésnek, és 
ezzel együtt az irányításnak, fejlesztésnek nemzetközivé válása, a multinacionális, 
globális fogalmak megjelenése19.  
 
A legtöbb ágazatban nagy mértékő kutatási és fejlesztési beruházások szükségesek az 
új termékek és technológiák fejlesztéséhez. Különösen igaz ez a csúcstechnológiát 
képviselı termékek és eljárások területén. A magas költségek finanszírozására 
általában a nagyobb vállalati méretek esetén van lehetıség, összhangban az elızı 
bekezdésben foglaltakkal. Különösen nagy jelentısége van ennek akkor, ha 
figyelembe vesszük a termék életciklusok folyamatos rövidülésének tendenciáját, ami 
a kutatási és fejlesztési, általánosabban az innovációs folyamatok felé történı 
hangsúlyeltolódást eredményez. 
 
Kiemelt helyet foglal el a méretgazdaságosság kérdése. Ismert az a tény, hogy a 
gyártási folyamatokban a költségoptimalizáció kritériumait alkalmazva gazdaságos 
sorozatnagyságok határozhatóak meg, amely sorozatnagyságok feltételrendszereinek 
megteremtése általában csak nagyvállalati méretek esetén valósítható meg. 
 
Kisebb versenytársaikkal ellentétben a nagyvállalatok megengedhetik maguknak a 
belsı erıforrások, valamint a technológia és a szolgáltatások fejlesztését, szakértık 
alkalmazását, kiemelt jövedelmi viszonyokat teremthetnek, és több forrást szánhatnak 
a vállalati infrastruktúra fejlesztésére is. 
 
Nem elhanyagolható szempont az a fogyasztói attitőd, amely az általánosan 
bevezetett és ismert márka- vagy vállalatnév esetén szinte feltétlen nélküli bizalmat 
fogalmaz meg a termékek iránt. Ennek megfelelıen egy márkanév nemzetközi 
bevezetése hatalmas forrásokat igényel, aminek megtérüléséhez akár több milliós 
fogyasztói rétegeket kell megcélozni. Természetesen ennek az így felkeltett 
fogyasztói igénynek a kielégítésérıl is gondoskodni kell, amely a fentiekben említet 
hatásokat erısíti. 

                                                 
19 Közös vonása ezeknek a vállalatoknak, hogy azt a csoportot jelölik ezzel a kategóriával, amelyek 
túllépték tevékenységükkel a nemzetállamok határait, és a nemzetközi piacokon folytatják 
tevékenységüket. 
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A vállalati méretek növekedését jelzı trendek mellett azonban olyan elemzésekkel is 
találkozhatunk, amelyek a mértnövekedéssel szükségszerően együtt járó koncentráció 
megtorpanását, sıt lassú csökkenését jelzik. (Ghemawat and Ghadar, 2001) Példaként 
említik az alumíniumipart, olajkitermelést, gépjármőipart, amelyeknek az elmúlt 50 
év adatai alapján számított Hirschman -Herfindahl indexeit vizsgálva egyértelmően a 
koncentráció csökkenését mutatják ki.  
 

4.2.2. Egyszerősödés 
 
A vállalti méretek növekedése nem csak pozitív, hanem negatív vonásokat is hordoz. 
Ezek közé sorolhatjuk többek között a koordinációs és ellenırzési problémákat, a 
reakcióidık növekedését, az elégedetlen alkalmazottak nagy arányát, a hiányzások és 
elbocsátások magas számát, valamint azt, hogy az alkalmazottak nem látnak 
összefüggést saját munkájuk és a vállalat sikere között, ami csökkenti a motivációt és 
gyengébb teljesítményt eredményez. A bürokratikus szervezetek belsı ellenállást 
váltanak ki az emberekbıl, aminek hatására ragaszkodnak a meglévı 
körülményekhez, ellenzik a változásokat, ami az innovációs folyamatok lelassulását 
eredményezi. A nagyvállalatnak a tevékenység koordinálásához nagy mérető, ezáltal 
költséges infrastruktúrára van szüksége. Ezek a hatások a szervezetek 
hatékonyságának csökkenéséhez vezetnek, aminek eredménye a lassúság, magas 
költségek, személytelenség, merevség, a fogyasztókkal való közvetlen kapcsolatok 
hiánya, vagyis összességében a versenyképesség csökkenése. Ezen negatív vonások 
kiküszöbölésére a vállalatok legtöbb esetben az alábbi megoldásokat alkalmazzák. 
 
A nagyvállalatokon belül kis szervezeteket hoznak létre, amelyek jelentıs 
autonómiával rendelkeznek, és megtermelik saját hasznukat, vagy veszteségüket. 
Ezen egységek legrégebbi változata a stratégiai üzleti egységek modellje, amelynél a 
vállalat több különálló üzleti egységbıl épül fel.  A startégiai üzleti egységek késıbb 
divizionális szervezetkben öltenek testet, ahol a divíziókat mint önálló elszámoló 
termelési egységként értelmezhetjük, amelyek élén vezetık állnak és megfelelı 
funkcionális egységekkel rendelkeznek. A divizionális elven mőködı szervezet 
tulajdonképpen nem más, mint a közvetlenül, egy irányítási központból már 
áttekinthetetlenné vált, viszonylag nagyra nıtt szervezetnek vezethetı és irányítható 
részlegekre bontása. 
 
Ennek a modellnek késıbb kifejlıdött változata a vállalatcsoport modell, amikor az 
üzleti egységek vagy divíziók jogi önállságot szerezve együttesen tevékenykedtek, 
kihasználva az önálló kis vállalati méret, valamint a tulajdonosi kapcsolatrendszer 
által összekötött, nagyobb hálózat elınyeit.  A késıbbiekben ezen formáció hibáinak 
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kiküszöbölése érdekében a figyelem ismét a vállalaton belülre terelıdött, és a vállalati 
tevékenységeket és szervezeteket a front/back elvnek megfelelıen csoportosítva 
külön kezelték a vállalatok fogyasztókra orientálódott, és a termékeket, 
szolgáltatásokat ténylegesen elıállító részeit. Ezt a folyamat alapú megközelítés 
váltotta fel, amikor a vállalati szervezetet alaptevékenységekre bontják, és az egyes 
tevékenységek vagy folyamatok megfelelı szintő ellátásáért egyéneket, vagy 
csoportokat tesznek felelıssé. A fentiekbıl látható, hogy mindezek a törekvések 
döntıen egyetlen célt szolgáltak, vagyis a vállalati folyamatoknak átlátható, és 
ellenırizhetı, azaz vezethetı és befolyásolható mértekre való lebontását.  
 
Az utóbbi években egy új tendencia is érzékelhetı a vállalatok körében. Ennek 
lényege, hogy a vállalat az egyes, mőködéséhez nélkülözhetetlen feladatokat részben, 
vagy teljes egészében másokkal végeztet. Ez a jelenség kezdetben a számítástechnikai 
és információtechnológiai területén terjedt el, de rövidesen követték más funkcionális 
területek is. Ezt a folyamatot a késıbbiekben outsourcing elnevezéssel jelölték.  

 
Ennek a folyamatnak a magyarázata az, hogy a vállalatok egyre inkább a mag 
kompetenciának tekintett tevékenységeikre fókusztálnak, és leválasztják a nem mag 
tevékenységeket. Ezáltal a mag tevékenységek területén specializáltabbakká válnak, 
és ez lehetıvé teszi a korábbiakhoz képest laposabb üzleti struktúrák megvalósítását. 
A vállalatok ennek következtében elad(hat)ják a leválasztott szervezeti egységeket, és 
megvásárol(hat)ják más, a mőködésük számára elengedhetetlen tevékenységeket 
nyújtani tudó szervezeteket, így hálózati kapcsolatokat alakítanak ki szállítóikkal, 
versenytársaikkal globális szinten és méretekben is.   

 
Új tendencia az outsourcinggal kapcsolatban a kihelyezési folyamat intenzitása és az, 
hogy nemcsak periférikus funkciókat adnak ki szerzıdéses üzemeltetésbe, hanem 
olyan, a vállalat mőködésének meghatározó területeit is, mint az informatikai 
rendszer, a könyvelés vagy a humán menedzsment. Ma az outsourcing-szolgáltatások 
bármely feladat esetében elérhetık: a vállalatokon belüli információs rendszer 
menedzselésétıl az adminisztrációs szolgáltatásokig, beleértve az adatfeldolgozást, a 
jogi ügyek vitelét, a számítástechnikai mőveleteket, a telekommunikációt is. (Szabó, 
1998) 
 
Az outsourcing alkalmazásának okai között elsı helyen a vállalati költségek 
csökkentése áll. Ennek elérése a kapacitások jobb kihasználása, a szolgáltatáshoz 
szükséges inputok nagyobb egységekben történı megvásárlása, a vállalati szervezet 
„karcsúsítása”, a szükséges szakértelemnek csak a szükséges ideig történı 
igénybevétele útján valósul meg. 
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A vállalati méretek növekedése kapcsán hivatkozott problémakörökhöz hasonlóan az 
outsourcing tevékenységnek is jelentkeznek hátrányai (Drótos, 1995;Szabó, 1998). 
Ezek a belsı szakértelem nélkülözése, a pontatlan szerzıdések miatti visszaélések, a 
bizalmas információknak a szervezetbıl való kikerülése, a vállalat integritásának 
megbontása, a kihelyezett tevékenységek fölötti ellenırzés elvesztése. 
 
Az említett nehézségek okozhatják, hogy - az outsourcing erısödésével 
párhuzamosan -erısödik a bizonytalanság is a kihelyezési döntések meghozatala 
elıtt. Egyfajta ellenáramlatként némely szolgáltatások esetében tanúi vagyunk az 
outsourcing visszafordulásának az insourcingnak is.  

 
Az a tény, hogy a vállalatok az utóbbi idıben óvatosabbak lettek kihelyezési 
döntéseikben, s nem feltétlenül helyezik ki egyes funkcióikat, csak ha valóban 
megéri, paradox módon javíthatja az outsourcing esélyeit. A külsık ugyanis tartanak 
attól, hogy üzleti partnereik visszavehetik tılük a már elnyert megbízásokat, s ezért 
folyamatosan erısítik kínálatukat. Ügyfeleik házon belüli szolgáltatásokhoz való 
visszatérésének már a puszta veszélye is arra ösztönzi ıket, hogy igyekezzenek 
megırizni szolgáltatásaik versenyképességét. (Szabó, 1998) 
 

4.2.3. Hálózati mőködés 
 
A gazdasági szervezetek által a környezeti változásokra adott harmadik válasz az 
üzleti hálózatok tömeges kialakulása és rohamos elterjedése. A hálózatosodás az 
elızı fejezetekben már szerepelt, mint az egyik meghatározó folyamat. Ennek a 
kettısségnek a magyarázata a hálózati szervezıdések azon sajátosságában keresendı, 
hogy a hálózatokba tömörült vállalatok komoly változást indukálnak a 
környezetükben, amely változást a másik két válaszlépésnél nem tapasztalhatjuk. A 
környezet változása hatással van más vállalatokra is, amelyek a versenyelınyök 
fenntartása érdekében kénytelenek hasonló válaszlépések megtételére, azaz a 
környezeti oldalról is, és a vállalati oldalról is meghatározó elemmé válik a 
hálózatosodás kérdése. Ennek az együttmőködési formának a gyors terjedési okai 
abban kereshetıek, hogy megpróbálják egyesíteni a vállalat határain belüli 
feladatellátás és az outsourcing elınyeit, de megpróbálják kiküszöbölik azok 
hátrányainak jelentıs hányadát. Ennek következtében egyidejőleg jelentkezik a 
méretnövekedés és csökkenés, amely az új üzleti stratégiák alapjává vált. 
 
A hálózatosodás egy összetett (komplex) vállalatfejlıdési folyamatnak tekinthetı, 
amely egyesíti magában az elızıekben vázolt méretnövekedés (tagok számának 
növekedése) és egyszerősödés (egyes alkotók méreteinek csökkenése) hatáselemeit, 
megvalósulhat a vállalati határokon kívül és belül, bonyolult struktúrát hozva létre a 



 41 

hálózatot alkotó egységek különbözı típusú és tartalmú kapcsolódásain keresztül. A 
hálózatok elterjedésének következtében a világpiacok nagy részét a globális üzleti 
hálózatok, a globálisnak nevezett világcégek stratégiai szövetségei uralják. Ezt a 
folyamatot ma sem tekinthetjük lezártnak, már csak azért sem, mert egyes szerzık 
megállapítása szerint a "társaságok többsége szövetségein keresztül növekszik" 
(Szabó, 1999). Ennek megfelelıen nem járunk messze az igazságtól akkor, ha a 
gondolatkör továbbvitele kapcsán azt feltételezzük, hogy "a piacvezetı szerepért 
folytatódó küzdelem ma már a hálózatok versenyében dıl el." (Kocsis, 2000) 
 
A hálózati mőködés alapfeltételét kétségkívül a számítástechnika, az információs és 
telekommunikációs rendszerek fejlıdése jelentette.  A kommunikációs technika elıre 
lépése, különösen az internet, mint kommunikációs felület térhódítása megteremtette 
a lehetıséget gyakorlatilag az egész világ valós idejő (real time) elérésére. Ez a 
közvetlen elérés megvalósíthatóvá teszi a korábban elképzelhetetlent, a szervezetek 
földrajzi korlátok nélküli irányítását, vezetését, információs rendszereinek 
összekapcsolását. A telekommunikációs hálózat mint alapfeltétel maga után vonta az 
üzleti szervezetek hálózatosodásának folyamatát is, így a vállalatközi kapcsolatok 
egyszerre mint információs csatorna, irányítási eszköz, valamint ellenırzési és 
kontroll eszköz mőködhetnek. (Burt, 2000) 
 
A globalizációs folyamatokkal párhuzamosan, azok következtében nı a piaci 
bizonytalanság, jelentıssé válik az erıforrásoktól való függıség, kiemelt szerepet 
kapnak a versenyelıny tényezıi. A monolit típusú vállalati szervezetek nem tudnak 
reagálni ezekre a kihívásokra, a hálózatosodott szervezetek pedig az erıforrások 
megosztásával és újrakombinálásával, a határokon átnyúló piaci lehetıségek 
megragadásával, a tudás transzfer megvalósításával eredményesen válaszolhatnak 
ezekre a kihívásokra. A vállalatok különbözı irányú és mélységő önvizsgálatok 
keretében feltárják a meglévı képességeik közül azokat, amelyek a versenyelınyök 
képzése szempontjából meghatározóak, illetve a hálózatosodás folyamatában 
kifejlesztik, vagy megvásárolják azokat a képességeket amellyel versenyelınyüket 
fokozhatják.    
 
A hálózatosodás, bár alapvetıen a nagy multinacionális vállalatok járnak az élen, 
kiszélesíti a kis- és középvállalatok lehetıségeit is. A kis mérető vállalatok speciális 
technológiákkal, ismeretekkel, know-how-kal rendelkezhetnek, amely nagyfokú 
kreativitással is párosulhat. Flexibilisebbek, gyorsabbak a lokális piacokon való 
megjelenés tekintetében, és a helyi környezetben bevezetett márkanevekkel, imázzsal 
segíthetik elı üzleti tevékenységüket. A kis vállalatokkal való összeolvadás és 
szövetség létrehozása a nagyvállalatok számára gazdaságosabb kutatási 
tevékenységet, és minimális idıráfordítást jelenthet az új termékeknek és 
szolgáltatásoknak a piacon való megjelenéséhez. A kisvállalatok viszont 
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eredményesen tudják hasznosítani a nagyvállalatok tıkehátterét, szélesebb 
disztribúciós hálózatait. Mindezeken túl sajátos hajtóerıként jelentkezik a hálózati 
rendszerekbe történı belépéshez az üzleti kapcsolatok stabilizálásának igénye, amely 
az üzleti biztonság növelésében, a kockázatok csökkentésének lehetıségében ölt 
testet. 
 
Az új kommunikációs technikák könnyebbé és gyorsabbá teszik a kisvállalatok 
hálózatosodását, mivel erre alapozhatják az egymás közötti információ és adatcsere 
folyamatokat. 
   
Bár a hálózatok kialakulásának részleteirıl a késıbbi fejezetekben lesz szó, azonban 
már itt is jelezni kell, hogy az a folyamat, amelynek során a vállalati hálózatok 
kialakulhatnak, alapvetıen két módon mehet végbe (Kapás, 2003). Ezt szemléletesen 
a 3. ábra mutatja.  
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            Forrás: Zenger-Hesterley, 1997 (Hiv.: Kapás, 2003) 
3. ábra: A hálózatosodás két alapfolyamata 

 
 
Az egyik mód, amikor a hálózatosodás folyamata magán a vállalaton belül zajlik, 
vagyis a vállalati szervezet önállóan mőködıképes egységekké esik szét. A folyamat 
a vállalatelméleti kutatásokban sokféle elnevezéssel került be, melynek 
összefoglalását Szabó (1999) mővében találjuk meg. Ennek megfelelıen 
beszélhetünk korporációk dezaggregációjáról (Zenger and Hesterly, 1997), 
dekonglomerizációról, a vállalatok dekonstrukciójáról, vertikális dezintegrációjáról, 
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outsourcing hullámról (Frost, 1993). A folyamat elnevezésétıl függetlenül minden 
esetben a belsı vállalati tevékenységek hálózatszerő átalakulásáról beszélhetünk.  
 
A második esetben a vállalatok szabályozatlan és rögzítetlen eseti kapcsolataitól 
eltérıen valamilyen módon szabályozott együttmőködések alakulnak ki, tartós 
vállalatközi kapcsolatrendszerek jönnek létre, azaz a hálózatosodás folyamata a 
vállalati határokon kívül zajlik le. Ezt mutatja a 4. ábra.   
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Forrás: Borghoff-Oliveira-Welge, 2000 

4. ábra A külsı hálózatok kialakulásának irányai 
 
 
A hálózatosodás folyamatához kapcsolódóan egyre inkább a versenyviszonyok 
kérdésére terelıdik a szabályozó szervezetek figyelme. A korábban rivális vállalatok 
összeolvadása és szövetsége a versennyel ellentétes hatást eredményeznek, különösen 
az ipari termelést folytató hálózatok esetében. A folyamat adott esetben magasabb 
árakat, az innováció- és a termék minıségének csökkenését, kisebb mértékő 
kapcsolódó szolgáltatásokat jelenthet a fogyasztók számára. Ezek az irányok a 
nemzetállamok versenyszabályozási rendszerét is új kihívások elé állítják. 
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5. A hálózatok tipológiájának rendszere 
 
A hálózatok általánosítható vonásait a hálózati fogalom kérdéskörét tárgyaló 
fejezetben ismertetett definíció segítségével adom meg. A hálózatok azonban sajátos 
egyedi vonásokkal is rendelkeznek, amely sajátosságok logikailag a típusképzés 
ismérvei alapján csoportosíthatóak, így ezekbıl a csoportokból hálózattípusok 
határozhatók meg. A vonatkozó szakirodalom áttekintése után megállapítottam, hogy 
a hálózati típusalkotás bár nagyon sok területet érint és lefed, mégsem tekinthetı 
teljesnek a típusképzı ismérvek korlátozottságából adódóan.  

A hálózati tipológiák felállításához a rendszerelmélet fogalomrendszerét tudom 
alkalmazni, mivel a rendszerelmélet a jelenségek rendszerképként való 
megjelenítésével, a rendszerek struktúráinak és viselkedésmódjának egyezéseivel, 
illetve ezek modellezésével foglalkozik. A rendszerelmélet volt az, amely 
ráirányította a figyelmet a rendszer egyes elemeinek viszonyára, kölcsönhatásainak és 
változásainak jelentıségére. A hálózatok rendszerként történı kezelése a 
környezetüktıl való jó elhatárolhatóság, a környezettel való kölcsönhatás, valamint a 
hálózati célok azonosíthatósága indokolja. A továbbiakban, bár az egyes típusformák 
általánosan is értelmezhetıek, a disszertáció szempontjait szem elıtt tartva az üzleti 
hálózatokra helyezem a hangsúlyt. Ennek megfelelıen a hálózati rendszerek 
tekintetében nem érintem azokat az általános rendszercsoportokat, amely a kapcsolat 
feltárhatósága szerint, az objektív létezés alapján, a mőködés szerint, a fejlettségi 
szintek szerint különböztet meg csoportokat. 
 
 Vizsgálataim alapján az alábbi fejezetben ismertetésre kerülı tipológiai rendszert 
hoztam létre, amelynek bár egyes elemeivel Thorelli (1986), Boisier (1994), Pyka 
(1997), Kocsis (2000), is foglalkozott, de nem alakítottak ki rendszerszemlélető és 
teljes körő osztályozást, melynek létrehozására törekedtem.  
 
A következı fejezetrészben tekintsük át azokat a rendezı elveket, amelyek 
segítségével a típusok meghatározhatóak. A rendezı elveket egy áttekintı ábrán 
szemléltetem, majd a részleteket egységes táblázati rendszerbe foglaltam, melynek 
áttekintését segíti az 5. összefoglaló ábra. 
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5. ábra A hálózatok tipológiájának összefoglaló rendszere 
 
A táblázati rendszer felépítése egységes. A típus képzésének háromszintő tagolására 
van lehetıség, a legtöbb esetben azonban két szint is megfelelı. Ezt követi az üzleti 
hálózatokra vonatkozó általános megállapítás, majd ahol értelmezhetı, és a 
sajátosságok eltérése miatt pontosításra kell, hogy sor kerüljön, ott a stratégiai 
szövetségekre és vállalatcsoportokra vonatkozó egyedi vonások külön is szerepelnek.  
 

3. táblázat  Hálózatok csoportosítása a kialakulás módja szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

 
 
Spontán 

Általában a laza, nehezen 
befolyásolható hálózatok 
jellemzıje. 

Intuíciókon, 
pillanatnyi 
helyzeti 
elınyökön alapul. 

Vállalatcsoportok 
esetében a 
létrejövetelnek ez a 
módja kizárt. 

 
 
Kialakulás 
módja 

Tudatosan szervezett A tudatos építkezésbıl 
adódóan általában a szerepek 
tisztázottak, nagyobb a 
komplementaritás foka. 

Mind a szövetségek, mind a vállalatcsoportok 
esetében a kialakulás általános módja. 
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A kialakulás módja tekintetében a spontán és a tudatosan szervezett hálózatok 
különböztethetıek meg. Általánosan is elmondható, hogy az üzleti hálózatokra a 
tudatos szervezıdés jellemzı. Ezt hangsúlyozza az a tény is, hogy a vállalatcsoportok 
esetében a spontán módon kialakuló kapcsolatrendszer kizárt, mert a gazdasági 
szervezetekben megszerzett, vagy megszerzendı tulajdoni hányadok csak tudatos, 
céltudatos akvizíciós tevékenység következtében jöhet létre. 
 
 
 

4. táblázat  Hálózatok csoportosítása a vállalati határokhoz való viszony szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

 
Belsı  

A vállalati határokon belül 
elhelyezkedı szervezeti egységek 
együttmőködésének módja 

 
Nem értelmezhetı 

 
 
Vállalati 
határokhoz való 
viszony 

 
 
Külsı 

Individuális vállalatok 
együttmőködéseinak formai 
keretei. 

Általában nincs 
szervezeti 
határátlépés 

Egyes vállalati folyamatok 
az optimálás érdekében 
átléphetik a szervezeti 
határokat 

 
Az elızı fejezetben már érintett témakör alapján az egyik elsıdleges szempont a 
hálózatnak a vállalati határokhoz való viszonya. Ezen viszonyulás alapján belsı- vagy 
külsı hálózatokról beszélhetünk, amelyeket Kapás hivatkozott munkájában (Kapás, 
2003) szemléletesen "belsı-" és "külsı hibrideknek" nevez. 
 

5. táblázat  Hálózatok csoportosítása a tagok száma szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Kettı Minimális alsó korlátként jelentkezik  
Tagok száma  

Több 
Tág határok között változhat, felsı korlátokat az irányíthatóság, 
átláthatóság, a kommunikációs késlekedések jelenthetnek 

 
A hálózatot alkotó szervezetek számának felsı korlátait az információáramlás, az 
irányíthatóság szabja meg. Természetesen a tagok közötti kapcsolatrendszer jellege is 
befolyásolhatja ezt, mivel a hálózaton belül a centrális pozíció(ka)t elfoglaló 
szervezet(ek) alakítja ki szükségszerően a legtöbb kétoldalú, vagy más néven 
diadikus kapcsolatot, ezért a korlátok elıször ezeknél a szervezeteknél jelentkeznek. 
Elképzelhetıek olyan speciális hálózati szervezıdések, amelyek esetében a peremen 
elhelyezkedı szervezetek csak egymással vannak kapcsolatban, a centrummal nem, 
így a centrális szervezetre jellemzı korlátok nem gátolják a hálózati méretek további 
növekedését. 
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6. táblázat Hálózatok csoportosítása a domináns kapcsolódási formák szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

 
 
Szimmetrikus 

Kis mérető 
hálózatoknál 
gyakori, 
nagyobb 
elemszám 
esetén egyre 
kisebb az 
elıfordulása 

Egyenrangú felek 
önkéntes kapcsolata 
jellemzi 

Bár nem kizárt, de a 
vállalatcsoportok esetében a kerszt-
tulajdonlások korlátai miatt nem 
jellemzı 

 
 
 
Kapcsolódási 
forma 

 
 
Asszimetrikus 

Általános 
hálózati 
kapcsolódási 
forma 

Általában nem 
jellemzı 

A tulajdonosok és menedzserek 
között kialakuló információs 
asszimetria jellemzi 

 
A szimmetrikus kapcsolódási formák esetében a tagok közötti kapcsolatok 
kiegyenlítettek, tipikus példája ennek az, amikor a hálózat minden eleme minden más 
elemmel kapcsolatba kerül. A kapcsolódási forma asszimetrikussága az egyoldalúság 
felé történı elmozdulást jelenti, amelynek szélsı esete az az állapot, amikor egy 
szervezet a hálózat minden tagjához kapcsolat főzi, azonban a többi tag között ilyen 
kapcsolat nem létezik. 
 

7. táblázat  Hálózatok csoportosítása a kapcsolatok jellege szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

 
Összekötı 

Kitüntetett szervezeti 
helyzet jellemzi 

Startégiai  
szövetségmél az 
egyenrangú 
kapcsolatok miatt 
ritka 

A holding szervezetek 
miatt gyakran 
elıfordul 

 
Híd 

Diadikus 
kapcsolatrendszerek 

Tulajdonosi azonosság 
miatt nem jellemzı 

 
Csillag 

Közvetlen kapcsolatok 
dominanciája 

 
Tipikus elıfordulás 

 
 
 
 
Hálózati 
kapcsolatok 
jellege 

 
Elszigetelt 

Egymással kapcsolatban 
nem lévı elemek nagy 
száma 

A célokat tekintve 
nem jellemzı 

 
 

Tipikus elıfordulás 

 
A hálózati kapcsolatok jellege a hálózaton belül elfoglalt hely, és szerep szerinti 
osztályozást jelenti. Tekintettel arra, hogy a kapcsolat jellege alapvetıen a hálózati 
egységeknek a hálózaton belül elfoglalt helye és szerepe szerint értelmezhetı, a 
hálózati kapcsolatokon belül sokféle kapcsolati szerep azonosítható. A típusképzési a 
domináns kapcsolati formák alapján lehetséges. Ennek megfelelıen az összekötı 
típusnál több, egymással kapcsolatban lévı hálózati elemet köt össze egy kitüntetett 
helyzető egység. A híd típus esetében az elemek láncszerően, sorosan kapcsolódnak 
egymáshoz, az egységek között a diadikus kapcsolatrendszerek dominálnak. A csillag 
típust a közvetlen kapcsolatok nagy száma jellemzi, ebben az esetben a hálózati 
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elemek szinte minden más elemmel is kapcsolatban vannak. Az elszigetelt 
hálózattípus jellemzıje a sok, egymással kapcsolatban nem lévı hálózati elemek 
összessége.   
 

8. táblázat  Hálózatok csoportosítása a kapcsolatok szorossága szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai szövetség Vállalatcsoport 
 
Laza 

Könnyen bomló, 
újraszervezıdı 
struktúra 

A tulajdonosi kapcsolatok miatt 
nem jellemzı 

 
Kölcsönösen 
függı 

Az 
érdekrendszerek 
fenállásáig stabil. 

 
Jellemzı a szövetségek 
dominanciája 

Kereszt tulajdonlások speciális 
esete 

 
Hatalmi 

Stabil, rögzített 
struktúra. 

Ritka, általában nem 
jellemzı 

A vállalat csoportok kiemelkedı 
sajátossága 

 
 
 
 
Kapcsolatok 
szorossága 

Kombinált A kombináción 
belül egyes 
variációk kizártak. 

A stratégiai 
szövetségek jellege 
miatt a hatlami 
kapcsolat kizárt. 

A vállalatcsoport alkotóelemeinek 
jellege miatt nem jellemzı, vagy 
kizárt 

 
A kapcsolatok szorossága tekintetében a hálózat egységei négyféle csoportba 
sorolhatóak. A laza, könnyen bomló kapcsolódások elsısorban perszonális jellegő 
kapcsolatrendszereket takarnak, kölcsönös, vagy egyoldalú függıség nélkül. A 
második csoportban megjelennek a kölcsönös függıség elemei, amelyek 
szükségszerően valamilyen mértékig kiegyensúlyozzák egymást, a függıség nem 
válik hatalmi dominanciává, amely bekövetkezik akkor, ha a függıség valamilyen 
irányba eltolódik, egyoldalúvá válik. A hálózat az erıviszonyok és erıforrás függıség 
miatt lehetıséget ad mások döntéseinek befolyásolására. A komplementer tudás és 
tıke szempontjából azonban kölcsönös függıség alakul ki. 
 
A hálózat mérete lehet apró vagy extra nagy, amely a vállalati méretkategóriák 
besorolásához hasonlóan függ a szereplık számától,  tevékenységétıl, a hálózatban 
levı forrásoktól, a környezetre gyakorolt hatástól. 
 

9. táblázat  Hálózatok csoportosítása a résztvevı vállalatok mérete szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai szövetség Vállalatcsoport 
 
 
Azonos 

Egyenrangú 
partnerség 

A hasonló tıkeerı miatt 
viszonylag ritka, inkább a 
kölcsönös tulajdonszerzés 
jellemzı 

Kismértékben eltérı Közel 
egyenrangú 
partnerség 

Szövetségek tipikus 
együttmőködési 
jellemzıje 

 
 
 
 
 
Résztvevı 
vállalati méret 

Lényegesen eltérı Hatalmi 
dominancia 

A hatalmi dominancia 
miatt a szövetségek 
esetében nehezen 
megvalósítható 

A vállalatcsoportok 
szervezeteire általában 
jellemzı 
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A kisebb mérető hálózatokban a tagok között kialakuló kapcsolatrendszerek sokkal 
szorosabbak lehetnek, mint a nagyobb mérető hálózatokban, ahol a 
kapcsolatrendszerek nagy része csupán formális. A hálózatok belsı 
kapcsolatrendszerének vizsgálata ezért elsısorban ezeknek a kapcsolatrendszereknek 
a minıségére és erısségére koncentrál.  
 
 

10. táblázat  Hálózatok csoportosítása a tagok közötti erıviszonyok alapján 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

 
Erıs partnerek 

Kiegyensúlyozott, de nem 
stabil kapcsolatok 

A szövetség könnyen 
átfordulhat hatalmi 
rivalizálásba 

A tulajdonosi alá és 
felérendeltség miatt szerepe 
kisebb 

Gyenge 
partnerek 

A szinergia hatások miatt az együttes fellépés jelenthet 
erıt 

 
 
 
Tagok közötti 
erıviszonyok 

Erıs és gyenge 
partnerek 

 
Kiegyensúlyozott, stabil 
kapcsolatok Startégiai szövetségek 

esetében a 
komplementaritás 
egyensúlyozhatja 

A tulajdonosi struktúra 
általában tükrözi a partneri 
erıviszonyokat is 

 
 
A hálózati tagok között erıviszonyok tekintetében az egyenrangú, erıs partnerek 
jelentik a leginstabilabb képzıdményt. Ebben az esetben minden hálózati tag 
igyekszik erıpozícióját megırizni, ami adott esetben belsı feszültségekhez vezethet. 
Instabil volta miatt könnyen átbillenhet az erıs-gyenge partnerek kategóriájába.  
 
 

11. táblázat  Hálózatok csoportosítása a tagok ágazati besorolása szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Azonos 
tevékenység 

 
Azonos 

Különbözı 
tevékenység 

 
Ágazati 
besorolás 

Különbözı 

 
Az egyes formációkban bármely kapcsolódási forma 
elıfordulhat. A növekedési kényszer hatására a teljesen 
különbözı ágazati kapcsolatrendszerek is elıfordulhatnak. 

 
 
A hálózat tagjai tevékenységüket tekintve lehetnek homogének és heterogének. A 
hálózat által átfogott terület lehet egy ipari szektor, több ipari szektor, vagy 
interszektoriális kooperáció. A kutatások alapján kimutathatók olyan iparágak 
(repülıgépgyártás, őrkutatás, hadiipar) ahol az együttmőködések hagyományos 
tevékenységi formának tekinthetık. 
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12. táblázat  Hálózatok csoportosítása a tagok mőködési területe szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Azonos Domináns az addicionalitás 
Különbözı Domináns a komplementaritás 

 
Mőködési 
terület Vegyes Mind az addicionalitás, mind a 

komplementaritás elıfordul. 

A vállalati 
folyamatokban 
kötelezı 
kapcsolódási 
pontok vannak 

 
A tevékenységek 
kapcsolódási pontjai 
nem szükségszerőek 

 
 
A hálózati tagok mőködési területe egyaránt lehet azonos, illetve különbözı. Minél 
több szervezet alkotja azonban a hálózatot, annál nagyobb a valószínősége a sokszínő 
mőködési terület kialakulásának. 
 
 

13. táblázat  Hálózatok csoportosítása a tevékenység jellege szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Termelési és/vagy szolgáltatási A hálózat összetartó ereje valamely közös cél, termék vagy 
szolgáltatás létrehozása, értékesítése. Jellemzı a szerzıdés. 

Kereskedelmi, értékesítési Szállítók, közvetítık, vevık láncszerő összekapcsolódása. 
Domináló elem a logisztikai és marketing szolgáltatás. 

Pénzügyi, finanszírozási Az üzleti szervezetek külsı pénzügyi finanszírozása, tranzakciók 
bonyolítása a szervezı erı. 

 
Mőködtetı, üzemeltetı 

A szervezet és munkavégzıi közötti  hálózati kapcsolat. Az 
alapmőködés feltételrendszerének megteremtése a hálózat célja. 
Tagjainak egy része dinamikus mozgást végez a szervezeti 
határokon keresztül (outsourcing, insourcing) 

Fejlesztı, innovatív Térben és idıben egymástól távol esı elemek összekapcsolása új 
szellemi és fizikai teljesítmények létrehozására. 

 
 
Információs 

Informatikai, távközlési, kommunikációs technológiai 
módszerekkel kialakított kapcsolatrendszerek. A hálózati 
mőködés, irányítás megvalósításának legalapvetıbb 
feltételrendszere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tevékenység 
jellege 

Emberi, személyközi Szervezeteket képviselı személyek hálózata. 

 
 
Ahogy a vállalatok esetében meghatározható a fı tevékenység jellege, úgy nagyobb 
léptékben, de a hálózatok esetében is megállapítható a domináns tevékenység, bár itt 
az egyes vállalatok, vagy hálózati résztvevık sajátosságai miatt a besorolás 
szükségszerően csak átfogó lehet.  
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14. táblázat  Hálózatok csoportosítása kiterjedés szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Nemzeti határokon belüli Belsı piaci 
pozícionálás 
motiválhatja 

Növekedési 
korlátokba ütközik. 

Határokat 
korlátozott 
mértékben átlépı 
Multilaterális 
Nemzetközi 
regionális 

 
 
 
 
Kiterjedés 
szerint 

 
 
 
Nemzetközi 

Szupranacionális 

A hálózatok 
kiterjedésének a 
kapcsolatok 
számának 
kezelhetı 
mértéke szab 
határt, az egyes 
kategóriákban 
eltérı 
vállalatnagyságok 
fordulnak 
tipikusan elı. 

Ebben a formációban 
könnyebb a nemzeti, 
valamint a jogi 
határok átlépése,  

 
Jogi és 
versenykorlátokba 
is ütközhet 

 
A hálózatok kiterjedése szerint öt típus különböztethetı meg. Ezek a nemzeti 
határokon belüli, vagy nemzetközi hálózatok. A nemzetközi hálózatok lehetnek az 
országhatárokat csak korlátozott mértékben átlépı, egymástól távol esı területeket 
mint virtuális régiókat összekapcsoló multilateriális, nemzetközi regionalitáson 
alapuló, valamint szupranacionális gazdasági tömörülések.  
 

15. táblázat  Hálózatok csoportosítása a feladatvégzés módja szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Megosztott Hálózatosodási 
hajtóerınek 
tekinthetı 

Együttes  

Elıfordulása 
tipikusnak 
tekinthetı 

 
Feladatvégzés 
módja 

Párhuzamos 
Önálló szervezet 
kialakítása jellemzı Ritka 

Általában minden 
csoport elıfordulhat 
a tulajdonosi 
szándékok szerint 

 
Ha a feladatvégzés módja a tagok között megosztott, akkor külön-külön, de elıre 
egyeztetett formában végzik tevékenységüket. Az együttes munkavégzés a legtöbb 
esetben önálló szervezeti keretek között folyik, a párhuzamos munkavégzésnél pedig 
csak az eredmények felhasználásánál jelentkezik az információ, tudás és technológia 
megosztása. 
 

16. táblázat  Hálózatok csoportosítása a tagok kompetenciája szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Azonos Addicionalitás Vállalati 
kompetencia Eltérı Komplementaritás 

Egyéb más tényezık által befolyásolt 

 
Az azonos vállalati kompetenciák esetében az addicionalitás, az eltérı kompetenciák 
esetében a komplementartitás dominál. 
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17. táblázat  Hálózatok csoportosítása a vállalati kultúra szerint 

 
Típusképzés Hálózat Stratégiai 

szövetség 
Vállalatcsoport 

 
Azonos 

Nagyobb a tartós 
kapcsolatok 
kialakításának esélye 

 
Gyakoribb 

 
 
Vállalati kultúra 

 
Különbözı 

Kulturális ütközésekre 
lehet felkészülni 

 
Ritkább 

Általában nem 
meghatározó, hatásait 
a menedzsment 
együttmőködések 
során fejti ki  

 

 
A vállalati kultúrák különbözısége elsı lépésben nem látszik sem a szövetségalkotás, 
sem a vállalat csoport létrehozási akadályának. Problémák a hosszabb távú közös 
tevékenység esetén jelentkezhetnek, és komoly feszültségek alapjai lehetnek. 
 
 

18. táblázat  Hálózatok csoportosítása a jogi keretek szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai szövetség Vállalatcsoport 
Jogi keretek nélküli, 
virtuális, vagy látens 
hálózatok 

Az innovatív és 
személyközi hálózatok 
sajátja. 

Szerzıdéses megállapodás 

 
Tipikusnak tekinthetı 
szövetségi formák 

A vállalatcsoportok 
esetében a 
tulajdonosi 
kapcsolatok mellett 
lehetnek 

Kisebbségi tıkerészesedés 
Közös vállalat 

Elıforduló változatok 

 
 
 
 
 
Jogi keretek 

Többségi tıkerészesedés 

 
A hálózatot a 
formalizált 
kapcsolatok jellemzik 

Általában nem jellemzı 

 
Tipikus 
vállalatcsoport 
formák 

 
A jogi kereteknek egy más típusú csoportosítása a szerint tesz különbséget, hogy 
létrejön-e új szervezet, vagy nem. Az új szervezetnek természetesen nem 
szükségszerően kell teljes mértékben lefednie a hálózati tevékenység, vagy a 
stratégiai szövetség teljes területét. Sajátosabb a helyzet a tulajdonosi 
kapcsolatrendszerekkel, mivel ez a tevékenység(ek) jellegétıl és tartalmától 
függetlenül jön létre, pénzügyi típusú befektetések esetén sem közös tevékenység, 
sem közös érdekrendszer nem értelmezhetı.   
 

19. táblázat Hálózatok csoportosítása a szervezeti kapcsolatok jellege szerint 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Átalakító Hosszabb idejő 
együttmőködés 

Materiális 

 
Transzfer 

Kereskedelmi jelleg 
dominál 

Általános a 
szövetség 
mőködésének 
írásos alapdoku-
mentuma 

 
 
Szervezeti 
kapcsolatok 
jellege 

 
Immateriális 

Tudástranszfer 
dominál, rövid idejő 
együttmőködés 

Nem kötelezı az 
írásos alapdoku-
mentum 

A vállalatok közötti 
folyamatokba lehetıség 
nyílik a tulajdonosi 
mértéktıl függı 
beavatkozásokra. 
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A szervezeti kapcsolatok jellege alapján történı osztályozás szerint a hálózat létre 
jöhet materiális input-output kapcsolatokra alapozva, illetve információ- és 
technológia áramlás folyamataira épülve is. Ezen szempontok alapján a hálózatokat 
tekinthetjük egyrészt "kereskedelmi" hálózatnak, amely "a javak és szolgáltatások 
termelıit és felhasználóit köti össze", valamint a "tudás hálózatot, amelyben az 
információ áramlás és a tudás cseréje kapcsolja össze a hálózat tagjait." (Gleising i. 
m.) A szervezeti kapcsolat rögzítettsége alapján megkülönböztethetünk formális és 
informális kapcsolatokat. A formális kapcsolatrendszerben a közös érdek- és 
akaratérvényesítés, a közös termelés, közös piaci megjelenés, beszerzés, közös 
termék és piacfejlesztés céljából hozza össze a hálózat résztvevıit általában 
szerzıdéses alapon. A szerzıdés a résztvevıknek a fenti tevékenységek rutinszerő 
alkalmazására való elkötelezettségét jelenti. Az informális kapcsolatrendszer a 
résztvevıket az információ megosztása, közös problémák megoldása, vagy az új 
szakmai ismeretek önkéntességen és kölcsönösségen alapuló megszerzése végett 
kapcsolja össze. Az interakció az információ és a tudás cseréjére irányul. A 
kapcsolatrendszer stabilitása alapján állandó és idıszakos kapcsolatokon alapuló 
hálózatokról beszélhetünk. 
 

20. táblázat  Hálózatok csoportosítása a partnerek egymás közötti viszonya alapján 
 

Típusképzés Hálózat Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Additív 
Versenyt 
megırzı 

 
 
Versenytárs 

Komplementer 

A vállalatcsoportok 
esetében a tulajdonosi 
kötelékek miatt 
általában kizárt 

Additív 

 
Partnerek 
egymás 
közötti 
viszonya Nem 

versenytárs Komplementer 

A hálózatosodás 
folyamán minden 
viszonyrendszerre 
találhatunk példát, 
azonba ez a 
szövetségeknél 
általános, a 
vállalatcsoportoknál 
a versenytársi 
kapcsolatrendszer 
elev kizárt. 

A 
szövetségalkotás 
folyamán minden 
viszonyrendszerre 
találhatunk 
példát, 

A vállalatcsoportot 
meghatározó kötelék 
létrejötte után 
mindkettı elıfordulhat. 

 
21. táblázat  Hálózatok csoportosítása a tagok közötti partneri viszony jellege alapján 

 
Típusképzés Hálózat Stratégiai 

szövetség 
Vállalatcsoport 

Szállító Vertikális 
Vevı 

Általánosan elfogadható szövetségalkotási és 
csoportképzési elvnek tekinthetı. 

Diagonális Más szektor vállalataival 

 
Partneri 
viszony jellege 

 
Horizontális 

A 
hálózatosodás 
során 
egyaránt 
elıforduló 
jellegek. 

Létrejöhet 
versenytársak között 
is 

A tulajdonosi kapcsolat 
létrejöttével a verseny 
szituáció megszőnik 

 
A stratégiai szövetségen belül az együttmőködések legnagyobb csoportját az 
ugyanazon tevékenységi szektorban mőködı versenytársak közötti szövetségek 
területén találjuk.  
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22. táblázat  Hálózatok csoportosítása a hálózati struktúra alapján 

 
Típusképzés Hálózat Stratégiai 

szövetség 
Vállalatcsoport 

 
Belsı hálózat 

Külsı erıforrások bevonása 
nem meghatározó 

Nem jellemzı 

Kötött hálózat Külsı erıforrások 
bevonására irányul 

A materiális jellegő szervezetközi 
kapcsolatok tipikusak 

 
 
 
Hálózati 
struktúra Közvetítı hálózat Sajátos brókeri tevékenység 

kialakulása 
Inkább az információs és tudás 
kapcsolatok jellemzik 

 
A hálózati struktúra szerint három alaptípus különböztethetı meg: Az elsı a belsınek 
tekinthetı hálózat, amely olyan struktúrát képvisel, amelyben az együttmőködı 
partnerek jellemzıen közös jövedelmek generálására szövetkeznek, elsısorban a 
belsı erıforrások hasznosítására építve.  A külsı erıforrások bevonása ebben az 
esetben csak kiegészítı jellegő, idıszakos, nem meghatározó, mivel a belsı hálózattal 
rendelkezı szervezet az adott üzleti területhez szükséges csaknem valamennyi 
erıforrást és tıkét biztosítani tudja. A belsı hálózat tagjait piaci, vagy kvázi piaci 
kapcsolatok kötik össze. A második típus a kötött hálózat, amelynek alapjellemzıje a 
külsı erıforrások bevonása a hiányzó képességek és tudás megszerzésére. E hálózati 
struktúra esetén értékalkotó láncok kiépítésével törekednek a hozzáadott érték 
növelésére és egyben a rugalmasság fokozására. Ebben az esetben adott üzlethez 
szükséges erıforrások és tıke feletti rendelkezés számos vállalat között oszlik meg. A 
hálózatba kapcsolt vállalatok nagyságrendje azonban különbözı lehet, ezért a kisebb 
vállalatok a publikált tapasztalatok alapján általában egy nagyobb, irányító vagy 
vezér szervezet körül helyezkednek el (bolygó struktúra). A harmadik típus a 
közvetítı hálózat, amely az igen gyorsan változó üzleti környezetben alkalmazható 
forma. Ekkor a vállalatok a felismert és beazonosított erıforráskorlátaik kitágítása 
érdekében lépnek hálózati szövetségre. Míg a belsı és kötött hálózat esetén a hálózati 
tagok között döntıen materiális input-output kapcsolatok alakulnak ki, a közvetítı 
hálózatban ugyanolyan súlyt képvisel az információs és tudástranszfer. A központi 
szervezet gyakran csak egyetlen egy - esetleg néhány - kulcsterület tudását 
monopolizálja, és a hálózati tagok között brókeri, azaz közvetítı szerepet tölt be. 
 
A fentiekhez hasonló de attól mégis eltérı az a csoportosítás, amely a hálózati 
kapcsolatok tartalma szerint tesz különbséget (Malecki and Tootle, 1996 pp. 46). Így 
megkülönböztethetı a kommunikációs tartalom, amely nem más, mint különféle 
sajátos információk hálózati tagok közötti áramlása, a csere tartalom, amely egyének 
közötti - szerzıdéses vagy formalizált alapon, esetenként informális módon 
végbemenı - tranzakciós kapcsolatok, és a normatív tartalom, azoknak a normáknak 
és várakozásoknak összessége, amelyeket a hálózati tagok eltérı jellemzıik és 
tulajdonságaik miatt egymástól várnak. A kapcsolatok tartalma azonban nem képez 
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olyan elkülönülı kategóriát, amely a fenti rendszerbe illeszthetı, ezért azt mint más 
kategóriák kiegészítéseként tekinthetjük.  
 
Sajátos csoportosítási szempontokat alkothatunk a kéttengelyő vizsgálatok  
eredményeinek felhasználásával. Míg az elızıekben ismertetett tipizálási rendszer 
alapvetıen statikus jellegő, a kéttengelyő vizsgálatok a változások irányának (tengely 
irányú elmozdulások) követésére is alkalmasak lehetnek, azaz dinamikus elemekkel 
is bıvül. Ezekben az esetekben a tengelyek mentén feltüntetett skálaértékek szerint 
képezhetık az osztályozási kategóriák. Jól szemlélteti ezt az 5. ábra, amely a hálózati 
típusok csoportosítását végzi el a tranzakciós index és a hálózatok integrálódási 
fokának függvényében. Hasonló felépítéső tipologizálást találunk Robertson és 
Langlois (1995) munkájában (a csoportosítási szempont a tulajdonosi integráció foka, 
és a koordinálási integráció foka), Subramani és Henderson (1999) munkájában (itt a 
folyamatok súlyát és a szakértelem súlyát tüntetik fel) Akhtar és Klumpp (2002) 
munkájában (a kapcsolat jellege, és a kapcsolat tartalma), Knigt és Pye (1999) 
munkájában ( a stratégiai kapcsolat jellege és a rendelkezésre álló források), Raupp és 
Schober (2000) munkájában (a profit allokációs stratégia és forrás stratégia, valamint 
a hálózati méret és hálózati topológia), Lorange and Roos (1992) munkájában (hiv: 
Buzády, 2000) (anyavállalat erıforrás inputjai és eredmények kivonási iránya). 
 
A kéttengelyő vizsgálatok az elızıekben ismertetett típusképzési elvek alapján 
építkeznek, az egyes elemeket összekapcsolva, vagy más, önmagában nem 
értelmezhetı (nem típusképzı ismérv pl.: tranzakciós index) fogalmakat 
hozzárendelve. Ennek megfelelıen a kéttengelyő vizsgálatok az alap típusok 
csoportjaira támaszkodnak, annak különbözı kombinációit felhasználva, ezért nem 
tekintettem önálló tipológiai formának. 
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Tranzakciós
index

Magas

Alacsony

Hálózatok integrálódásának
foka

Szétesı
Teljesen
integrált

BROKER

SOR

KIEMELKEDİ

EGYENÉRTÉKŐ

KOHÉZIÓS

 
 

Forrás (G.Sheather and D. Hanna, 2000) 
6. ábra Hálózati típusok csoportosítása 

 
 
A tipológiai rendszer áttekintésébıl levonható következtetések szerint a hálózatoknak 
kiemelhetık a legjellemzıbb karakterisztikus vonásai, amelyek lehetıvé teszik a 
különbözı hálózati formák beazonosítását, egyedi tulajdonságainak megjelenítését. 
Az alapkategóriák csoportosításával kéttengelyő vizsgálatok végezhetık, amelyek 
adott esetben alkalmasak a hálózatok fejlıdési irányainak ábrázolására is. A 
tipologizálás segítségével azonosíthatók az egyedi jellemvonásokat markánsan 
meghatározó tényezık, amelyek adott esetben két-, vagy akár háromszintő tagolást is 
lehetıvé tesznek. Ennek alapján megfogalmazható az I. tézis: 
 
I. tézis (T1) 
 
A gazdasági szervezetek alkotta hálózatokra felállítható egy rendszerszemlélető 
tipológiai osztályozás, amelynek segítségével a hálózatokra vonatkozó általános 
jellemzık mellett egyértelmően beazonosíthatók az egyedi jelleget viselı formációk is. 
A tipológiai rendszer egy, illetve két szinten tovább bontható alapkategóriákat 
tartalmaz, melyeknek csoportosításával és átrendezésével további vizsgálati 
szempontok képezhetık. 
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6. A hálózatok és a vállalatelméletek kapcsolata 
 
A hálózati fogalomrendszer és tipológizálás témaköreit követıen a hálózatok 
kialakulásának és stabil fennmaradásának kérdéseit teszem vizsgálatom tárgyává. Itt 
szinte azonos kérdésekre keresem a választ, mint a vállalatelméletek esetében, azzal a 
különbséggel, hogy amíg a vállalatelméletek a vállalatok belsı rendszerét és 
összefüggéseit nagyrészt stabil és statikus adottságnak (hierarchia) tekintik, addig a 
hálózatok esetében óhatatlanul szükséges ezeknek a belsı kapcsolatrendszereknek, 
ezek stabilitásának, kialakulásának és megszőnésének vizsgálata is, hiszen a 
hálózatok külsı határát egy adott idıszak alatt a hálózati egységek között kialakuló és 
megszőnı kapcsolatrendszerek határozzák meg. A vizsgálati irányok, és kutatott 
kérdések különbözısége miatt nem lehet minden vállalatelméleti kutatást 
összekapcsolni a hálózatok kérdésével, annak ellenére sem, hogy a hálózatot végsı 
soron vállalatok alkotják. 
 
 Az utóbbi tíz évnek a hálózatok kialakulási elméletéhez kapcsolható szakirodalmi 
publikációi, ahogy azt korábban is jeleztük, nagyon sokrétően (Nohria and Eccles, 
1992) tárgyalják a témakört. A szervezeti kapcsolatokkal és kutatással foglalkozó 
vezetı folyóiratokban megjelent publikációk rendszerezését Oliver és Ebers (Oliver 
and Ebers, 1998; Parvinnen, 2003) végezték el.  
 
A megjelent szakirodalmi hivatkozások és egyéb kutatások elemzése alapján 
rendkívül széles elméleti háttér állítható fel, olyannyira, hogy sok esetben ezen 
források és szakcikkek rendszerezése önállóan képezte egyes kutatások tárgyát. 
(Parvinen, 2003) Az elméleti háttér ennek megfelelıen rendkívül szerteágazó, 
egymással sokszor összefüggésbe és kapcsolatba nem hozható irányzatokat is jelent. 
A történeti fejlıdés során egyes elméletekbıl több irányzat is létrejött, ezért ma már 
ezen elméletek vonatkozásában elméletcsoportokról beszélhetünk, melynek elemei fa 
struktúraszerően vezethetık vissza a korábbi nézetekhez. A vizsgálódások és 
rendszerezések alapján (Parvinen, 2003) a vállalati hálózatokhoz köthetı és 
azonosítható elméletek, valamint fıbb képviselıi az alábbiak: 
 
Erıforrás függıség (Penrose,Pfeffer and Salanick, Rumelt, Hamel, Prahalad, Teece, 
Wernerfelt, Barney) 
Szövetségek, hálózatok és közös vállalatok (Powell, Granovetter) 
Jogi és intézményi keretek (DiMaggio, Meyer, Werden, Williamson, Fisher, Posner) 
Politikai hatalom (Hirsch, Palmer) 
Kultúra és emberi erıforrás elméletek (Schein, Becker, Hofstede, Buono, Bastien) 
Verseny stratégiák, versenyelınyök elmélete (Porter) 
Tudás alapú nézetek (Kogut, Eisenhardt, Nonaka, Teece) 
Nemzetközi növekedés elmélete (Dunning) 
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Kontingencia elmélet (Thomson) 
Szervezeti és népesség ekológia (Freeman, Carroll, Hannan, Stinchcombe) 
Ipari szervezet elméletek (Porter, Caves, Scherere, Tirole) 
Játékelmélet (Nash, Neumann, Dixit, Nalebuff, Brandenburger) 
Evoluciós elméletek (Nelson, Winter, Baum, Singh) 
Pszichológia (Abrams, Brewer, Hogg, Turner, Skinner, Rousseau, Weick) 
Vezetéselmélet (Grint, Wilcocks) 
Szervezeti viselkedés elmélet (March, Simon, Cyert, Perrow, Pfeffer) 
Szervezetelmélet (Robbins, Kotter, Kieser, Bakacsi) 
Vállalatfinanszírozás (Myers, Jensen, Fama, Shipper, Servaes, Berger) 
Számvitel (Kaplan) 
Ügynök elmélet (Jensen, Eisenhardt, Fama) 
Tranzakciós költségek elmélete (Coase, Williamson) 
Tulajdonosi jogok elmélete (Coase, Alchian, Demsetz, De Alessi, Furubotn, 
Pejovich, Hart, Grossman) 
Neoklasszikus vállalatelmélet (Arrow, Debreu)  
 
Természetesen az elméleti megközelítések nagy száma itt sem teszi lehetıvé, a fı 
témakör pedig szükségessé, hogy teljes körő elemzést végezzünk e rendkívül széles 
elméleti palettán.   
 
A hálózatok kialakulásának és elterjedésének magyarázatára kétségkívül a 
vállalatelméletek adják a legteljesebb hátteret, hiszen a hálózatok alkotóelemei 
maguk a vállalatok de szinte ugyanolyan súlyú a szociológiai megközelítés is, amely 
az alkotóelemek helyett a kapcsolatok és viszonyrendszerek kérdésére helyezi a 
hangsúlyt. 
 
Az elızı bekezdésben felsorolt elméleteken túl számos vállalatelmélet létezik még, 
sokszor az egyes elméletek között csak minimális különbségek, gyakran átfedések is 
tapasztalhatók. A vállalatelméleteket is különbözı csoportokba rendezhetjük jellegük 
és felfogásuk alapján. Az egyik legismertebb ilyen osztályozás McGuire mővében 
található,20 amely a vállalatelméleteket alapvetıen két csoportba sorolja, az egyik a 
holisztikus vállalatelméletek, a másik a magatartási elméletek csoportja. E mellett 
azonban más csoportosítással is találkozhatunk, amely az utóbbi harminc év 
vállalatelméleteit a szerzıdéses vállalatelméletek és az evolúciós-kompetencia alapú 
elméletek kategóriájába sorolja (Kapás, 1999, 2000). A hálózatok elméleti hátterének 
vizsgálata szempontjából, ahogy korábban is jeleztem, nem kívánok a teljes elméleti 
háttérrel foglalkozni, azonban mindenképpen kiemelésre érdemes néhány, egymástól 
markánsan elkülöníthetı elméleti irányzat, amelyen keresztül bemutathatóak a fı 
gondolatkörök, valamint azok a problémák, amelyek a hálózatosodás, ennek 
                                                 
20 McGuire: A vállalkozási magatartás elméletei Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest 1971. 
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következtében a stratégiai szövetségek és vállalatcsoportok esetében elméleti síkon is 
megjelennek. 
 

6.1. Tranzakciós költségek elmélete 
 
A tranzakciós költségek elméletét megelızı vállalatelméletek a piaci koordináció 
elsıdlegességét hangsúlyozták a szervezeti21, vagy hierarchikus koordinációval 
szemben, és ennek következtében a szervezetek vagy vállalatok létezését a piacok 
tökéletlenségére vezették vissza. A tranzakciós költségek Coase-i elmélete a piacot és 
a vállalatot alternatív koordinációs mechanizmusnak tekinti, amely ugyanazt a 
gazdasági célt szolgálja. (Coase, 1937) A késıbbi kutatások eredményeit felhasználva 
ezt a nézetet Williamson kiegészíti a komplementaritás lehetıségével (Williamson, 
1975; Williamson, 1991). 
Az elmélet, elemzési egységnek a termelési költségek mellett, a tranzakciós költséget 
tekinti. A tranzakciók vagy a piacon, vagy a hierarchikusan strukturált szervezeteken 
belül zajlanak. A tranzakciókhoz költségek kapcsolódnak, amelynek nagysága a 
tranzakciók jellegétıl és azok szervezıdési módjától függ. (Coase, 1937; Williamson, 
1975, 1985) A tranzakciós költségeket Arrow definíciójával élve (Williamson, 1985, 
18. o.) úgy határozhatjuk meg, mint a gazdasági rendszer mőködtetésének a 
költségeit. A tranzakciós költségek két fajtáját különbözteti meg, azt a költséget, 
amibe a releváns árak felfedezése kerül, valamint a tárgyalások és szerzıdéskötések 
költségeit. A tranzakciós költségek felmerülésének okát az elmélet az opportunista 
magatartásban, a tökéletlen és aszimmetrikus informáltságból származó 
bizonytalanságban látja. ((Williamson, 1985, 47.o.; Kocsis, 2000, 6.o.; Szabó, 1999, 
17. o.) A tranzakciós költségekben meglévı különbségre, mint okra vezethetı vissza 
az, hogy a gazdaság szereplıi melyik koordinációs mechanizmust alkalmazzák.  
 
A késıbbi kutatások azonban azt mutatták, hogy a piac és a hierarchia között nem 
csak "átváltás" létezik, (Williamson,1993; Kapás, 2000) hanem elképzelhetı egy 
köztes megoldás, vagy köztes megoldások sorozata is. Ebbe a felfogásba illeszthetı 
be a hálózatok kérdése is, amely egyrészt speciális tranzakciós költségek 
megjelenését eredményezi, például a tárgyalások és a szerzıdések megírásának 
költségeit, a szerzıdésben foglalt teljesítmények szintjének nyomon követését, a 
szerzıdésben ígértek kikényszerítését, illetve a teljesítés elmaradásának kezelését  
(Buzády, 2000), másrészt a hagyományosnak tekinthetı tranzakciós költségek közül 
az információtechnológiai hálózatokhoz való kapcsolódás az irányítás, a koordináció 

                                                 
21 A szervezetet mint meghatározott célok megvalósítására (társadalmi szükségletek kielégítése 
céljából), létrehozott, önálló jellegő, tartós emberi együttmőködést igénylı és megvalósító rendszert 
értelmezzük. (Vezetési, szervezési, információs és számítástechnikai értelmezı szótár MTTI, 
Budapest, 1974) 
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és ellenırzés költségeit csökkenti. A köztes megoldás eredményeként a hálózatokat a 
piac és a hierarchia két szélsı pólusa közötti kontinuumon helyezhetjük el egy vegyes 
formációként 
 

                  

TRANZAKCIÓS
KÖLTSÉGEK

PIACOK HIBRIDEK HIERARCHIÁK

SPECIFIKUS
BERUHÁZÁSOK,
VAGYONELEMEK

Befolyás Bizalom
Irányítási
kapcsolat

Alkalmi
intézmény

 
 Forrás: Williamson, 1991; Ménard, 2002  

7. ábra A szervezeti formák és költségek kapcsolata 
 
meghatározható hibrid szervezetekként, amelyek mind a piac mind a hierarchia 
jellemzı vonásait egyesítik. (Eccles, 1981; Jarillo, 1988; Mariotti and Cainarca, 1986; 
Williamson, 1991; Kieser, 1995)  
 
Ennek megfelelıen a hálózati formációk a piaci és hierarchikus szabályozási 
rendszerektıl elkülönülten, valahol a kettı között helyezkednek el, magukon viselve 
azonban mindkét szabályozás jellegzetességeit, de önálló sajátos vonásokkal 
kiegészítve. Ennek köszönhetıen a piac fogalom is kismértékő értelmezési 
módosuláson ment keresztül, az un. atomisztikus piac mellett megjelent a "hálózatba 
rendezett piac" fogalma (Kocsis h. m. 2000, 7. o) Ezen felfogás segítségével a 
hálózati forma a kereteinek állandó változtatásával képes a tranzakciós költségeket 
minimalizálni a piac és a hierarchia arányának rendszer szintő optimalizálásával.  
Ennek megfelelıen a "hibrid" fogalmat minden olyan szervezeti megoldásra is 
használják, amelyeket nem elsısorban az árak, és nem is a hierarchiai kapcsolatok 
szabályoznak. (Buzády, 2000) Ezek a köztes megoldások általában abban az esetben 
kerülnek kiválasztásra, ha a tisztán piaci vagy hierarchikus megoldások túl 
költségesnek ítélhetık. Az elmélet alapján a hibrid formák hosszú távon is hatékony 
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megoldást jelentenek. (Buzády, 2000) Ezen megfontolások szerint az elmélet jól 
hasznosítható többek között a nemzetközi expanzió, stratégiai szövetségek 
kérdéseinek elemzésében is (Kapás, 2000; Buzády, 2000)  
 
 
 
 

         

Piac Hierarchia

Stratégiai szövetségek

Nem
hagyományos
szerzõdésen

alapuló
szövetségek

Tulajdonosi
kapcsolaton

alapuló
szövetségek

Hosszútávú
keretszerzõdésen

alapuló
együttmûködések

, franchise,
licence

megállapodások

Alkalmi
szerzõdések,

egyszeri
tranzakciók

Decentralizált
szervezeti
struktúrák,

konszern, holding

Monolitikus
szervezeti
struktúrák,
individuális

vállalat

VÁLLALATCSOPORTOK
Hálózatok

A szabályozás rendszere

 
   
 

 Tari, 1998 alapján  
8. ábra A "hibrid" szervezetek elhelyezkedése a piaci és hierarchiai szabályozás 

között 
 
A piaci és a hierarchiai szabályozás közti skálán elhelyezkedı szervezeti formációkat 
jól szemlélteti a 7. ábra. Látható, hogy a skála középsı része több, hibridnek nevezett 
szervezeti megoldásnak ad helyet (Buzády, 2000). Az egyes formációk és kategóriák 
közötti határ nem éles vonal, hanem átmeneti területnek tekinthetı. A tranzakciós 
költségek elméletének egyik fı hiányosságát éppen abban látják, hogy nem képes a 
különbözı szervezeti megoldások közötti határvonal meghúzására. 
 
Általánosan is megfogalmazható, hogy a hibrid szervezetek azért léteznek, mert a 
piac nem képes megfelelıen összekötni a meghatározó forrásokat és képességeket. 
(Teece and Pisano, 1994) A partnerválasztás egy kulcskérdés abban a tekintetben, 
hogy hozzáférhetıek-e a komplementer források, vagy generálódnak-e multiplikatív, 
vagy szinergiahatások. Ezért a hibridek inkább kiválasztóak, mint nyitott rendszerek. 
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A hálózati együttmőködés bizonyos területein az alá- és fölérendeltség hiánya (pl. 
stratégiai szövetségek) miatt jellemzı lehet a szereplık közötti egyenrangúság, más 
esetekben azonban csak jogi egyenranguságról beszélhetünk,  mivel a hálózatok belsı 
munkamegosztása kapcsán alá- és fölérendeltségek alakulhatnak ki. Ezen 
egyenrangúság alapján létrejövı együttmőködés koordinálása kapcsán a piaci 
szabályozáshoz kötıdı mutualitás mellett egy másik fogalom kap ismét értelmet, a 
reciprocitás fogalma, amellyel a tudástıke összeillesztésének és a tanulás 
folyamatainak jellemzıit hozzák összefüggésbe. Ez azonban más elméletek területére 
vezet át, amelyre a késıbbiekben térünk ki. Az alábbi táblázat a piac, a hálózatok és a 
hierarchiák jellemzı vonásait összegzi: 
 

23. táblázat  A piac, a hálózat és a hierarchia jellemzı vonásainak összegzése 
 

Jellemzık Piac Hálózat Hierarchia 
Fı integrációs erı Verseny Kooperáció Parancs 
Fı koordinációs 
mechanizmus 

Alkudozás és verseny Tárgyalás és 
megállapodás 

Autoritás és 
azonosítás 

Szabályozás alapja Szerıdés, tulajdonosi 
jog 

Kiegészítı erısségek Alkalmazotti 
kapcsolatok 

A viszony 
természete 

Mutualizmus, 
kiegyensúlyozott 

Reciprocitás, 
kiegyensúlyozott 

Hatalmi, alárendelt 

Az erıforrások 
feletti tulajdonjog 
megosztása 

Egyoldalú 
döntéshozatal és 
döntési kontroll, 
amikor a reziduális 
kockázatot a 
tranzakciós partnerek 
viselik 

Egyoldalú döntési 
kontroll és reziduális 
kockázatviselés, 
ugyanakkor 
periodikusan 
ismétlıdı közös 
döntéshozatal a 
tranzakciós partnerek 
között 

A döntéshozatal, a 
döntési kontroll és a 
reziduális kockázatok 
kezelésének 
szétválasztása a 
tranzakciós partnerek 
között 

Az erıforrások 
áramlása a 
partnerek között 

Ritka és egyedi 
erıforráscsere 

Ismétlıdı 
partnerspecifikus 
erıforráscsere 

A specializált 
erıforrások 
összegyőjtése 

A kooperáció Lehatárolatlan Lehatárolatlan, 
idıben és térben 
nyitott 

Zárt 

Kommunikáció 
eszközei 

Árak Kapcsolatok Rutinok 

Technológiai bázis Nincs specifikus 
bázisa 

Tömeges testreszabás Tömegtermelés 

Kapcsolati 
idıtartam 

Határozott Határozott, vagy 
határozatlan 

Határozatlan 

Partnerek közötti 
kötelezettség 
mértéke 

Alacsony Közepestıl a magasig Közepestıl a magasig 

Szereplık 
preferenciája vagy 

Független Egymástól függı Függı 



 63 

választása 
Integráció Horizontális Hibrid Vertikális 
Adaptáció Gyors, folyamatos Gyors, folyamatos Lassú, szakaszos 
Struktúra Nem szervezeti Lazán kötött Merev 
Flexibilitás foka Magas Közepes Alacsony 

Forrás: Powers, 1990; Ebers, 1997; Szabó, 1999 19. o.; Buzády, 2000 
 
Adott esetben a reciprocitást tekintik a piacitól és a hierarchikustól egyaránt 
különbözı, hálózati együttmőködéseket összefogó, integráló erınek. (Kocsis, h.m. 
2000. 10.o) A reciprok jellegő cserekapcsolatokban a tranzakciós költségek 
elhanyagolhatóak, amelynek magyarázatát abban vélik megtalálni, hogy ebben az 
esetben nincs szükség szerzıdésekre, biztosítékokra, garanciákra, a kapcsolatrendszer 
alapvetı építıköve a partneri bizalom, a kölcsönösségen nyugvó kooperáció.   
A reciprocitás fogalma mellett két másik sajátosságra hívják fel a kutatók a figyelmet, 
ezek a hálózatok térbeli és idıbeli határainak lezáratlansága. (Szabó, 1999). Ezt a 
tranzakciók esetében szükségszerően fennálló határozatlan számú lehetıségekre 
vezetik vissza, kiemelve a határozott tranzakciószám esetén fennálló bizalom- és 
lojalitásvesztés veszélyét. 
 
A tranzakciós költségek elmélete bár kétség kívül sok kérdésre ad megnyugtató 
magyarázatot, azonban az elmélet keretei között nem tudja kellıképpen kezelni a 
vállalatok és intézmények közötti együttmőködéseket, tekintettel arra, hogy a 
tranzakciók szempontjából "csak" a piaci és csak a "hierarchikus" formákat 
különbözteti meg. Ugyancsak nehézséget okoz a szervezeti változások kezelésének 
kérdése, az elmélet statikus jellege miatt. Az elmélet nem képes kezelni a stratégiai 
elkötelezettség, a biztonságkeresés, bizalmi kapcsolat, informális kapcsolatrendszer, 
szinergia, stb. fogalmakat. Nehézséget jelent továbbá az a tény is, hogy a tranzakciós 
költségek nehezen operacionalizálhatók és mérhetık (Williamson, 1975) Ezek a 
gondolatok vezettek el odáig, hogy a hálózati mőködésben nem csupán üzleti 
tranzakciók mőködnek, hanem valami más is. (Osborn and Hagedoorn, 1997)  
 
A tranzakciós kérdéseken túlmutató vizsgálatok több tényre hívták fel a figyelmet. Az 
egyik az, hogy a szerzıdéses viszonyok mellett, vagy helyett olyan belsı késztetésen 
alapuló értékek - mint például a bizalom - is szabályozzák a tranzakciókat, 
amelyeknek nincs idıdimenziója, és tranzakciós költsége sem. (Dyer, 1997) Hasonló 
gondolatok alapján került megfogalmazásra a kapcsolatok formalizált és nem 
formalizált komplex rendszerének kérdésköre is. (Malecki and Tootle h.m., 1996)  
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Magatartási tényez ık
ésszerőségi határ
opportunizmus

Helyzeti tényez ık
bizonytalanság
sajátosság
gyakoriság

PIAC

HIERARCHIA

HIBRID
FORMÁK

 
 

Forrás: Rautenstrauch, 2002. 
9. ábra Tranzakciós költségek elméletének tényezıi 

 
A hálózatok lényegének megragadási kísérlete során a fentiekben kiemelt u.n. egyéb 
tényezık vizsgálata egyre hangsúlyosabban szerepelt. Ennek alapján a tranzakciós 
költségek oldaláról történı megközelítéstıl egyre távolodó vélemények is 
megfogalmazódtak, amelyek alapjában kérdıjelezték meg a hálózatok hibrid jellegét. 
Ezek a nézetek evolúciós szemléletben jelennek meg Chesnais hivatkozott 
munkájában, aki rámutat arra, hogy a vállalat nem csupán transzformálja az 
erıforrásokat, hanem adott esetben létre is hozza azokat. Véleménye szerint a hálózat 
mőködésében kiemelkedik az erıforrások cseréje, és az értékalkotó képesség. A 
hálózati együttmőködésben olyan új erıforrások teremtıdnek, amelyek csak a 
hálózati sajátosságok felhasználásával alakulhatnak ki. Ezt az új erıforrást a más 
formációkban elkülönült tudás cseréjében és összeillesztésében látja, amely az 
evolúciós szemléletnek megfelelıen újfajta képességek és tudás létrejöttét teszik 
lehetıvé. Ennek megfelelıen a hálózatok legfıbb tulajdonsága az, hogy innovációs és 
termelékenységi potenciálja meghaladja a hálózati mőködésben résztvevık egyéni 
technológiai képességének összegét, azaz létrejön a szinergiahatás. Ezzel Chesnais 
megpróbálja a hálózati rendszerek magasabb teljesítıképességének magyarázatát is 
megadni. Ahogy azonban más kutatók rámutattak, a hálózati együttmőködés puszta 
ténye önmagában nem elegendı a magasabb rendő termelési és üzleti potenciál 
eléréséhez, (Yamin, 1996; Kocsis h.m., 1999)amely témakör részletesen kerül 
kibontásra az 5. fejezetben.  
 
A tranzakciós költségek tana alapján igazolható, és magyarázható a hibrid 
szervezetek léte és létrejöttének folyamata. A ténymegállapításon túl azonban 
nehézségekbe ütközik a hibrid szervezetek, így a vizsgálatunk tárgyát képezı 
stratégiai szövetségek és vállalatcsoportok közötti határvonalak meghúzása. Ebbıl 
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következıen a tranzakciós költségek tana nem segít feltárni a két hibrid formáció 
közötti döntés alapvetı okait. Mivel a kutatások megállapítása alapján a hibrid 
szervezetek inkább kiválasztó (Teece and Pisano, 1994) rendszernek tekinthetık, 
ezért a formációk közötti döntések döntıen belsı, és nem külsı okokra vezethetık 
vissza. 
 

6.2. Evolúciós - kompetencia alapú elméletek 
 
Az evolúciós elméletek a vállalatot is, ennek következtében a hálózatot is egy 
dinamikusan változó, bizonytalan környezetben mőködı szervezetnek, a piaci 
versenyt egy dinamikus folyamatnak tekinti, szemben a szerzıdéses elméletek 
statikus megközelítésével. Az evolúciós közgazdaságtani megközelítésben a 
hálózatok létrejöttét arra vezetik vissza, hogy a globalizációs folyamatok miatt a 
gazdasági élet szereplıi közötti verseny megnıtt, hiszen nem csak a szőkebb, vagy 
nemzetállami keretek között mőködı versenytársakkal kell számolni, hanem a 
globálisan jelen lévı gazdasági versenytársakkal is. Ezzel párhuzamosan a kutatás és 
fejlesztés költségei a technológiai fejlıdés fokozott ütemő elırehaladásával 
együttesen drasztikusan emelkedtek, ami által megnıtt ezeknek a tevékenységeknek, 
valamint általánosan a technológiai változtatásoknak a kockázata. A verseny és a 
kockázatok növekedése, a gazdasági élet szereplıit összefogásra és kooperációra 
késztette, amelynek keretén belül ki tudják használni az eltérı és egymást kiegészítı 
erıforrások és tudás adta lehetıségeket. 
 
A vállalatok az elmélet keretei között a termék-piac kombinációk helyett 
alapképességek (core competence) halmazának tekinthetık. (Prahalad and Hamel, 
1990; 1994) Ezen modell szerint a legtöbb sikeres vállalat esetében meghatározhatók 
olyan alapképességek vagy kompetenciák, amelyek tekintetében az adott vállalat 
egyértelmően a versenytársai felé nı. A szervezetei alapképességek alaptermékekbe 
(core products) épülnek be.  Az alapképességek különbözı módon testesülhetnek22 
meg és közvetlen összefüggésben vannak a vállaltnál felhalmozódott tudással, és 
annak megszerzési folyamatával. A vállalat ezért ezen gondolatok szerint egy 
tudáshalmazként is felfogható, amely a kodifikált és alkalmazott ismereteken alapul, 
összekapcsolódva a szervezeten belüli akciók koordinálásával. (Kogut and Zander, 
1993)  Az ismereteknek és a tudásnak több szempontú osztályozási rendszere 
található a szakirodalomban. (Polányi, 1966; March, 1991; Mack, 1995; Nonaka and 
Takeuchi, 1995; Blackler, 1995) Meghatározhatunk személyhez, csoporthoz, 
szervezethez és hálózathoz köthetı tudást. Ennek megfelelıen az elmélet a tudással 
kapcsolatos kérdéseket mint folyamatokat (megszerzés, átadás) elemzi, és így a 

                                                 
22 Az alapképességek megtestesülhetnek a teljeskörő minıségszabályozásban, a just-in-time gyártási 
rendszerekben, a teljes körő kiszolgálást biztosító ügyfélszolgálatban, stb. (Buzády, 2000) 
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hálózatok fejlıdését is dinamikus megközelítésben vizsgálja. Az egyes vállalatokat 
tanuló egységnek, tanuló szervezetnek tekinti, és bevezeti az implicit, vagyis nem 
kézzelfogható (tacit)23 tudás fogalmát (Polányi, 1966; Nelson and Winter, 1982; 
Nonaka, 1994), amelyet vállalatspecifikus, a piacon nem értékesíthetı, nehezen 
kommunikálható kompetenciaként jellemez. (Kapás, 1999) A tranzakciós költségek 
elméletével ellentétben jelen esetben a vizsgálat elsısorban a tudásra, vagy 
kompetenciára irányul. (Kapás, 2000). Az implicit (tacit) és az explicit tudás közötti 
különbség három összehasonlítási dimenzióban mutatható be, ezek (Szakály, 2002): 

- Kodifikálhatóság és transzferálhatóság. Az explicit tudás jól kodifikálható, 
kommunikáció révén könnyen bemutatható és hatékonyan transzferálható. Az 
implicit tudás tapasztalati úton jön létre, ezért csak ezek reprodukciója révén 
transzferálható. 

- A tudás megszerzésének és felhalmozásának módja. A tacit tudás a 
gyakorlatra épülı utánzás (tapasztalatcsere), az explicit tudás a formális, 
tervezett, logikailag szakaszolt tanulás keretében jöhet létre. 

- Aggregálhatóság. A jól kodifikálható tudás mindig aggregálható is. Az 
explicit tudás magas szinten aggregálható, míg a hallgatólagos tudás a 
személyes jelleg és kötıdöttség miatt nehezen aggregálható. 

A fentiek is nyomatékosítják az implicit tudáshoz való hozzáférés nehézségeit.  
 
A vállalati tudás és alapképesség több termékbe is beépülhetnek, illetve a különbözı 
termékekhez a tudás különbözı típusai szükségesek. Spender (1996) szerint a 
szervezeti tudás képezi a különféle formában megjelenı versenyelınyök alapját. 
Ebben az értelmezésben a verseny fı területe a képességek megszerzése, így a 
globális versenyképesség nagyrészt a vállalati tudásfelhalmozás sebességének, 
hatékonyságának és mértékének a függvényévé válik. (Hamel, 1991; Buzády, 2000). 
Minden vállalat "olyan termelési tudást hordoz, amely lényegesen különbözik a többi 
vállalat termelési tudásától, azaz a termelési tudás vállalatspecifikus." (Kapás, 1999. 
38. o.) A termelési tudást jórészt nem kézzelfoghatónak minısítik, és adott esetben a 
csoport tagjai között szétszórtan meglévınek tartják, (Richardson, 1972) ezért 
megszerzéséhez, hatékony felhasználásához koordinációra van szükség, amely 
mellett a tudástermelési, transzferálási, koordinációs képességek helyezıdnek 
elıtérbe. A szervezetek ezért keresik a kodifikációnak és egyszerősítésnek a módjait, 
hogy a rendelkezésre álló tudás minél több indivíduum számára váljon 
hozzáférhetıvé. Ugyanez a probléma jelentkezik az együttmőködı vállalatok között 
is, ahol a különleges partner értékes tudásának felismerésére és beillesztésére való 
képességet tekintik meghatározónak. (Cohen and Levinthal, 1990; Dyer and Singh, 
1998)  
 

                                                 
23 "Tacit knowledge is deeply rooted in action, commitment, and involvement in a specific context" 
(Nonaka, 1994 pp.16.) 
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A tudás specifikus vonásai és a piaci hozzáférés nehézségei a megszerzés más, nem 
piaci lehetıségeinek keresésére ösztönözte a vállalatokat. Ezért a vállalati hálózatok 
kialakulása fontos szerepet játszik a képességek átrendezıdésében és cseréjében 
egyaránt.  (Hamel, 1991) A vállalati hálózatokon belüli együttmőködés a 
képességeknek a nem piaci alapú újraelosztásához vezetnek, aminek következtében 
megváltozik a szervezet alku- és versenypozíciója is. Együttmőködési 
megállapodásokon keresztül a vállalat képessé válik saját tudásának jobb 
kihasználására, ugyanakkor hozzáférhet más vállalatok által birtokolt tudáshoz is. A 
hálózati formák függvényében változik a képességekhez való hozzáférés mértéke, és 
megszerzés lehetısége. A hálózati együttmőködés a tudástranszfer segítségével 
elısegíti új képességek megszerzését, ezért ennek eszközévé is válhat (Prahalad és 
Hamel, 1994). A problémát az jelenti, hogy a tudásáramlás a vállalatokban és a 
hálózatokban csak együttmőködı csoportokon belül lehetséges, tehát ahhoz hogy a 
tudás megosztás végbemehessen, az egyes csoportoknak együtt kell dolgozniuk. 
Ezekben a csoportokban ennek megfelelıen szociális interakciók is létrejönnek, 
amelyek átlépik a szervezetek belsı és külsı határait is. (Brown and Duguid, 1991) A 
tudás transzfer érdekében a vállalati hálózatokon belül ezeknek az interakcióknak 
hosszú távúaknak kell lenniük. A hálózati partnerek hosszú távú kapcsolatai alapján 
az együttmőködés tapasztalatai nınek, valamint speciális információk halmozódnak 
fel, közös nyelvezet alakul ki, stb.    
 
A tanulási folyamathoz kapcsolódóan elkülönült, sajátos kutatási terület a szervezeti 
tudás és szervezeti tanulás kérdésköre. A központi problémát az jelenti, hogy ha a 
tudás személyhez kötött, hogyan értelmezhetı a kollektív vagy szervezeti tudás 
fogalma. ( Nonaka, 1994)24 A probléma feloldásának érdekében a szervezet, mint az 
egyéni tudásteremtés feltételének biztosítója kerül definiálásra, amely mintegy 
"kikristályosítja" a tudás egy részét a vállalatok hálózatán keresztül. A vállalati tudás 
tehát egy speciális, az egyének és a szervezet között létrejövı interakció eredménye. 
(Brown and Duguid, 1991; Kogut and Zander,1992; Spender,1996) A szervezeti 
tanulás vizsgálata elıtérbe helyezte a közös vállalatok és stratégiai szövetségek 
tanulási folyamatait is. (March, 1991; Simon, 1991; Morrison and Mezentseff, 1997) 
Ennek megfelelıen a közös szervezeti struktúra képezi a keretét a vállalatok 
együttmőködésnek, és ez megfelelı eszközt jelent a nem kézzelfogható tudás 
transzferéhez.  
 
A tudásalapú elméletek részben átfedésben vannak más elméleti irányzatokkal, hiszen 
a tudás erıforrásként történı felfogása megjelenik az erıforrás elméletekben, (Grant, 
1996) a tudás megszerzésének folyamata átvezet a szervezeti tanulás területére, 
melyet a technológiai menedzsment vagy a vezetıi megismerés és magatartás elemei 

                                                 
24 "At a fundamental level, knowledge is created by individuals. An organization cannot create 
knowledge without individuals." (Nonaka, 1994 pp. 17.) 
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egészítenek ki. Az erıforrások némelyike egyben a vállalatok központi 
kompetenciája is, azaz egy olyan szakértelem vagy különleges képesség, amely adott 
idıben versenyelınyt jelent a szervezet számára. (Buzády, 2000) Az erıforrás és 
kompetencia nézıpontot használja fel elemzésében Hamel (Hamel, 1991), melyben a 
nagy vállalatok stratégiai szövetségeken és hálózatokon keresztüli 
együttmőködésének új jelenségét vizsgálja, a páros kapcsolatok dinamikájának 
szempontjából. Más kutatókkal összhangban (Nohria and Garcia-Pont, 1991) úgy 
gondolja, hogy a hálózatokat azért hozzák létre, hogy új készségeket és 
kompetenciákat szerezzenek, a létrejövı hálózatok és szövetségek viszont arra 
törekszenek, hogy más csoportok képességeihez mérten is versenyképesek legyenek.  
 
Az utóbbi idıszakban olyan kutatásoknak is tanúi lehetünk, amelyek a tranzakciós 
költségek elméletének, és az evolúciós elméleteknek egyfajta ötvözetét, 
kombinációját kívánják megvalósítani. ( Langlois és Robertson, 1995; Foss, 1997) 
 
Az evolúciós elméletekben a tranzakciós költségek elméletével szemben már jobban 
elválaszthatók és magyarázhatók a hibrid szervezetek közötti határvonalak az 
alapképességek és kompetenciák segítségével. A szervezeti kompetenciák 
feltérképezése során egyértelmővé válik a hiány, vagy komplementer igény, ezáltal ez 
az elmélet lényegesen konkrétabban segít a stratégiai szövetségek és 
vállalatcsoportok determinációjának elıre vetítésében. A nem kézzelfogható tudáshoz 
való hozzáférés lehetısége, vagy mások által való hozzáférés megakadályozása 
egyértelmően meghatározhatja egy lazább, vagy szorosabb vállalati formáció 
létrejöttét.  
 
A korábbi vizsgálataimhoz kapcsolódó publikációmban vizsgáltam a hálózaton belüli 
tudásáramlás kérdésköreit, és ennek alapján rögzítettem, hogy a hálózatot alkotó 
vállalatok között egy gyengébb, valamint a hálózat és külvilág között egy erısebb 
tudásmembrán mőködik (Nyiry, 2001/b), amely egyrészt szőri, másrészt 
egyirányúsítja a tudásáramlást. A szőrés mértéke, és áteresztı képességének nagysága 
egyértelmően szétválasztja a vállalatcsoportokat és stratégiai szövetségeket. 
 

6.3. Erıforrás alapú elmélet 
 
Az erıforrás alapú vállalatelmélet a versenyelınyök megszerzésére és megtartására 
koncentrál. A szervezetek túlélési feltételének az erıforrások megszerzési és 
megtartási képességét tartja. Alapfeltevése, hogy az egyének és a vállalatok nem 
minden tevékenységet tudnak egyformán jól csinálni és a különbözı vállalatok 
különbözı erıforrásokkal rendelkeznek. (Hamel, 1991) Rögzíti, hogy egyetlen 
szervezet sem képes minden szükséges erıforrást saját maga elıállítani, ezért az 
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erıforrás alapú megközelítés a külsı erıforrásokra való rászorultságot helyezi 
elemzése középpontjába, (Pfeffer és Salanick 1978; Pfeffer, 1987) ennek megfelelıen 
a vállalatot az erıforrások csoportjának tekinti. Az elmélet gyökere Penrose (1959) 
munkájáig vezethetı vissza, aki munkájában a vállalat növekedési kérdéseit vizsgálta. 
" A vállalt növekedése alapvetıen evolúciós folyamat, és a kollektív tanulás 
kumulatív növekedésén alapul." (Penrose, 1959. id. Kapás, 1999) Az elmélet több 
más kérdés mellett jelentıs hatást gyakorolt a diverzifikáció magyarázatára. 
(Montgomery, 1994; Markides and Williamson, 1994) Ebbıl vezethetı le a vállalatok 
közötti csere és ebbıl következik az interakciók szükségessége is. (Coase, 1937; 
Barnard, 1938; Simon, 1957) 
 
A vállalati erıforrások közül az elmélet kiemeli a stratégiai jelentıségő erıforrásokat, 
amelyeket a szőkösség, a komplementaritás, a korlátozott helyettesíthetıség, a piaci 
forgalmazás nehézségei, a tartósság, a szervezethez és a többi erıforráshoz való 
illeszkedés jellemez (Hamel, Doz and Prahalad, 1989; Amit and Schoemaker, 1993). 
Ezekbıl következıen a stratégiai erıforrások sem szerezhetık meg egyszerő piaci 
tranzakciók által, magának a vállalatnak kell kiépítenie ıket, vagy más módot kell 
találnia a hozzájutáshoz (pl. akvizíció). 
 
A vállalatok, ahogy az elızı fejezetekben is említésre került, alapvetıen a belsı 
erıforrás bıvítés és külsı erıforrás hozzáférés lehetıségei közül választhatnak. A 
belsı erıforrás bıvítést meghatározza a vállalatnak az új tevékenységek és 
kompetenciák kialakítására való képessége. (Buzády, 2000) A bıvítés sebességét 
pedig a vállalat egyéb sajátosságai (tıkeellátottság, eszközstruktúra, stb.) határozzák 
meg. Ugyanakkor fenyegetettségként fennáll a szükséges erıforrások biztosításának 
idızítési problematikája. Az akvizíciókkal biztosított erıforrások megoldhatják 
ezeket a problémákat, azonban veszélyként jelentkezik a felvásárlásokkal és 
összeolvadásokkal óhatatlanul együtt járó, felesleges erıforrások kezelésének 
kérdése. A hálózatok megfelelı lehetıséget kínálnak a specifikus erıforrásokhoz való 
hozzáféréshez, valamint költség- és kockázatmegosztást tesznek lehetıvé a más 
vállalatoktól származó erıforrások biztosításával. Ezek az erıforrások pufferként 
viselkedve kiegyenlíthetik az idıszakos visszaesések hatásait, ugyanakkor 
kiszámíthatóbb, tervezhetıbb erıforrás áramlást tesznek lehetıvé. A hálózatok 
alkalmazkodóképessége miatt a hálózati mőködésben résztvevıket kevésbé kötik a 
vertikális integrációk rögzített erıforrásigényei, ezáltal jobban tudnak alkalmazkodni 
a változó feltételekhez. Ugyanakkor veszélyt rejt magában az, hogy az együttmőködı 
vállalatok függıvé válhatnak partnereiktıl, és a hálózati kapcsolatok az önálló 
cselekvésnek komoly korlátait jelenthetik. (Pucik, 1988; Bleeke and Ernst, 1995) 
 
Ha a külsı környezeti követelményeknek már nem lehet megfelelni a vállalatban és 
üzleti egységeiben fellelhetı erıforrásokkal, a vállalat a pozícióinak megırzése 
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érdekében cselekvési kényszerbe kerül. Ennek lehetséges módja a vállalat 
alapképességeihez nem, vagy csak kevéssé kapcsolódó tevékenységektıl történı 
megválás (eladás, outsourcing, stb.) és törekedni kell valamilyen hálózathoz való 
csatlakozásra a vállalati képességekben rejlı potenciál minél teljesebb kihasználása 
érdekében. (Buzády, 2000) 
 
A hálózati szervezetek formációinak meghatározása tekintetében az erıforrás alapú 
elméletek is hasonlóságot mutatnak a kompetencia alapú elméletekhez. Ezáltal a 
kompetenciák és tudás mellett a szükséges erıforrásokhoz való hozzáférés ténye és 
módja is meghatározó tényezıje lehet a határvonalak kijelölésének, a formák közötti 
döntések meghozatalának.  
 

6.4. Társadalmi struktúra elméletek - kapcsolathálózatok 
 
Ezen elméletek arra tesznek kísérletet, hogy az együttmőködések megjelenését a 
vállalatokat körülvevı teljes környezeti rendszer feltételeibıl vezessék le25. A 
struktúrák személyek, csoportok, szervezetek és hálózatok társadalmi pozícióiból 
épülnek fel, amelyek egyidejőleg hasonlóak és különbözıek. (Smith, Caroll and 
Ashford, 1995) Ide sorolhatóak a csereelméletek, a vonzáselméletek, a hatalmi- és 
konfliktus elméletek, a társadalmi struktúra elméletek is. (Buzády, 2000)  
 
A "social network" (kapcsolathálózati) teória, amely a szereplık csoportját és a 
közöttük létrejövı kapcsolatokat vizsgálja, más aspektusból közelíti meg a hálózatok 
kérdését. Ezek a megközelítések és gondolatok kritikai észrevételeket fogalmaznak 
meg a tranzakciós költségekre épülı elgondolásokkal szemben, (Granovetter, 1985, 
1992) amely kritikák jogosságát Williamson is elismeri (Williamson, 1992, 1994). Az 
elmélet a szervezetek és irányítási intézmények környezeti beágyazódottságát emeli 
ki, és kapcsolja a vállalat döntéseihez (Uzzi, 1997). Ez az intézményi környezetbe 
való beágyazódottság eltolódást okoz az elméletileg hatékonynak tekintett irányítási 
módokhoz képest. A vizsgálatok központi kérdése a társadalmi kontextus. Ennek 
megfelelıen a szervezetközi kapcsolatok kiépített hálózatát szintén egy erıforrásnak 
tekinti, amely a jövıbeni kapcsolatrendszerek kialakítását, irányítását segíti elı.  
 
Az elemzéseknek ez a köre a tranzakciókat, mint a környezetükben beágyazott 
eseményeket vizsgálja és amelyre jelentıs hatással vannak a hálózatok szociális 
jellegő kapcsolatrendszerei is. (Granovetter, 1973; Hansen, 1999; ) A szociális 
kapcsolatrendszer, és ennek struktúrája visszatükrözıdik a hálózati 

                                                 
25 ". . . political, legal, cultural, industry, and/or regional environmental conditions impact the 
likelihood of inter-organizational network formation and the forms of networking" (Oliver and Ebers, 
1998) 
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kapcsolatrendszerekben mint ügynökök, vásárlók, eladók, és más szereplık közötti 
kapcsolatok. Ezek a kapcsolatok segítenek meghatározni az egyes hálózati tagok 
viselkedését, és ezek a kapcsolatrendszerek befolyásolják a létrejövı tranzakciókat. A 
vizsgálatok és következtetések továbbvitele vezethet el a szociális, vagy társadalmi 
tıke (social-capital) fogalmához, amelyet úgy értelmeznek, mint erıforrások 
halmazát, amely a kapcsolatrendszerekbe van beágyazva. (Tsai and Ghoshal, 1998; 
Burt, 2000) Ennek kialakulásához elengedhetetlen a hálózatban résztvevık közötti 
interperszonális kapcsolatrendszerek megléte, és aktív mőködése. 
 
A hálózati tagok között alapvetıen két típusú kapcsolatrendszert különböztet meg a 
gyenge (weak tie) és erıs (strenght tie) kötelékeket vagy kapcsolatokat, amelyek 
függnek a szereplık közötti interakciók mennyiségétıl, minıségétıl és 
frekvenciájától, és amelyek más-más szerepet töltenek be a csoport tagjai közötti 
kontextusokban. (Friedkin, 1982) Az, hogy ki kivel kerül kapcsolatba, megmutatja a 
hálózatok alapjául szolgáló strukturális felépítést, megmutatja a szereplık közötti 
forrás- és információáramlásokat, valamint azt, hogy a szereplık hogyan 
kapcsolódnak a hálózathoz. Ezek a kapcsolatrendszerek sajátos elkülönülését 
eredményezik a hálózatok szereplıinek, különbözı szociális aktivitást indukálnak, és 
függnek az alkalmazó szervezeten belüli szociális kontextusoktól is 
(Haythornthwaite, 2000). Az információ technológia eszközei kifejezetten segítik a 
gyenge kötelékeknek a fenntartását és fejlesztését a hálózatokon belül és a hálózatok 
között. (Feldman, 1987; Pickering and King, 1995) A hálózatokon belüli információk 
szerepet játszanak a vállalatok magatartásának befolyásolásában, új együttmőködések 
alakításában, és meghatározott körben mérhetı költségcsökkenést is eredményeznek 
(új szövetségek létrehozásának költségei, lehetséges partnerek felkutatásnak és 
értékelésének költségei) (Gulati, 1995) A kapcsolatrendszerek vizsgálata legtöbb 
esetben a Social Network Analysis (SNA) módszerével történik. 
 
A tranzakcióknak a szociális hálózatokba való beágyazódottságának vizsgálata ezen 
kapcsolatrendszerek új szempontú értékelésére adott módot, amelynek 
következményeként az elıbbiekben már jelzett új fogalmat vezettek be a kapcsolati 
tıke, vagy szociális, társadalmi tıke (social capital) néven. (Putnam, 1993; Burt, 
2000). A kapcsolati tıke az emberi erıforrás elméletébıl is táplálkozik, gyökerei 
mind a szociológiához, mind a gazdaságtudományokhoz visszavezethetık. 
(Swedberg, 1994; Powell and Smith-Doerr, 1994)  
 
A gazdasági szervezetek formális (rögzített) viszonyai nem tükrözik a szervezet 
mőködését alakító valamennyi kapcsolathálót. Az intézmények rejtett (informális, 
spontán módon kialakuló) hálózatai is befolyásolják az intézmények belsı szerkezetét 
és mőködési mechanizmusát. (Tichy and Tushman, 1979; Krackhardt and Hanson, 
1993; Groat, 1997; Dorriots and Johansson, 1999;) Hálózati megközelítésben az 
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intézmények struktúráját a többszörös - formálisan rögzített és spontán módon 
kialakuló - kapcsolathálók jellemzik. 
 
A társadalmi kapcsolatháló elemzés gazdaságszociológiai szempontból fontos 
alapfogalmai a kohézió, az ekvivalencia, a presztízs, a kiterjedés (range) és a 
közvetítés (brokerage). Ezek segítségével pontosan leírható a cselekvık hálózati 
pozíciója, másrészt megmagyarázható a hálózati pozíció hatása az egyéni 
cselekvésekre és az intézmény mőködésére.  
 
A hálózati modellek szereplıinek viselkedését nem determinálja mechanikusan a 
hálózatban elfoglalt pozíciójuk. A szereplık aktív, célkövetı egyének, akik saját 
céljaik elérése során számolnak a kapcsolataikban rejlı lehetıségekkel és korlátokkal. 
 
A hálózatok kialakításánál sokat számítanak a korábbi tapasztalatok. Olyan 
felfogással is találkozhatunk, amely a hálózati partnerek megválasztása során egy 
kényszerpályát határoz meg, azaz a mai partnerválasztás befolyásolhatja a jövıbeni 
választási lehetıségeket. (Gulati, 1995) Egy hálózathoz való kapcsolódásról szóló 
döntés ugyanis adott esetben lehetetlenné teszi más hálózatokhoz való kapcsolódást.  
 
Az elmélet a bizalom kérdésében közelít a tranzakciós költségek vizsgálatához, mivel 
az együttmőködés során szükségszerően és általánosan kialakuló bizalom 
csökkentheti a jövıbeni kapcsolatok tranzakciós költségét. Ezzel magyarázhatóvá 
válik a kiszervezés és kooperáció területén jelentkezı bizonytalanság is, hiszen 
ezekben az esetben a szervezet részben elveszíti a kontrollt adott tevékenysége felett, 
amit a meglévı bizalmi tıke ellensúlyoz. (Granovetter, 1985)  
 
A szociológiai megközelítés szoros kapcsolatban van a tudásáramlással és 
tudástranszferrel is, mivel a hálózatokban folyamatosan végbemegy a tudás és az 
információk kölcsönös cseréje (Johanson and Mattson, 1987). Ebben a kérdésben 
lényeges szerep jut a szervezeti magatartás vizsgálatának, valamint az egyének 
közötti kapcsolatok kutatásának. A hangsúlyeltolódások miatt a szociológiai 
felfogású elméletekben a szervezet játszik központi szerepet szemben a közgazdasági 
megközelítésekkel, bár a két aspektus között a stratégia és a motivációs elemzések 
tekintetében átfedések is találhatóak. (Kocsis h.m.) 
 
A hálózati mőködés külsı mechanizmusainak elemzése mellett a fentiekben vázolt 
megközelítések egyre inkább szükségessé tették a hálózatok belsı mechanizmusainak 
vizsgálatát is. A hálózati kapcsolatokban - létrejöttük egyik fı motivációjaként, a 
hatékony irányításukhoz köthetıen - a versenyelemek mellett a hangsúly egyre 
inkább az együttmőködési, kooperációs kérdésekre kerül át. A verseny és kooperáció 
egyidejő jelenléte új gondolatokat és felfogást eredményezett, amely a stratégiai 
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menedzsment elmélet kereteit szétfeszítve akár egy új paradigma kialakulását is 
jelentheti. (Lado et al., 1997)  
 
Egyes kutatások a hálózatokon belüli hatalmi kérdéseket is vizsgálják, (Perrow, 1986) 
más kutatók ezekkel a hatalmi kérdésekkel a tanulási folyamatot kapcsolják össze. 
Azt a következtetést vonják le, hogy a tanulási folyamat gyorsítása során megszerzett 
elıny megváltoztathatja az aktorok alkupozícióját is. (Hamel, 1991) A szervezetközi 
együttmőködés különbözı formái közötti választás nem pusztán gazdaságossági 
megfontolások függvénye, hanem azt a hatalom megosztására irányuló hatalmi 
harcok is befolyásolják. (Mintzberg, Ahlstrand és Lampel, 1998)  
 
Kétségtelen tény, hogy a hálózatosodás folyamatát alapvetıen meghatározta és 
felgyorsította az információs technológia fejlıdése. A korszerő, nagyteljesítményő 
számítógépek, a telekommunikációs lehetıségek, az Internet nyújtotta távlatok, 
hálózatszervezı erıként is mőködnek. A gyors kommunikációs lehetıségek 
átértékeltetik az idı és a tér fogalmát, ennek szemléletes formáját Kocsis az 
"egyidejőség" és a "hely nélküli tér" fogalmak bevezetésével adja. (Kocsis, 2000) 
Ugyanakkor elmondható az is, hogy a globális hálózatok csak olyan világban 
válhatnak az üzleti szervezetek meghatározó típusává, amelyben a térbeli és az 
idıbeli különbségeknek a jelentısége elhalványul. (Szabó, 1999) 
 

6.5. Az elméletek összefoglaló értékelése 
 
A hálózatokkal foglalkozó fıbb elméleti megközelítések lényegét és sajátos nézı- és 
vizsgálati pontjait az elızı fejezetrészek részletesen tartalmazzák. Az egyes elméleti 
megközelítések kapcsán utaltam már bizonyos hiányosságokra, különösen abból az 
aspektusból, hogy mely kérdésekre kívánt egy újabb elmélet koncentrálni, és 
válaszokat keresni. 
 
Összegzı gondolatokként kiemelem a részletesen ismertetett elméletek fı erısségeit 
és gyengeségeit, amelyek a hálózatok, azon belül a stratégiai szövetségek és 
vállalatcsoportok tekintetében megállapíthatóak. 
 
A tranzakciós költségek elmélete a tranzakciók vizsgálatából levont következtetések 
alapján jól tudja definiálni az egyes irányítási formákat a piaci vagy hierarchiai elem 
dominanciája alapján. Az elmélet jó alapokat ad a közös vállalatok kialakításának, és 
a tıkeegyesítı formák megvalósításának magyarázatához. Ez arra a közös elvre 
támaszkodik, hogy a közös tulajdonlás struktúrája hatékonyan tudja megakadályozni 
az opportunista magatartás kialakulását, ugyanis a közös befektetések csökkentik 
annak esélyét, hogy fennállásuk alatt nem gyakorolható megfelelı ellenırzés az 
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erıforrások allokációja felett. (Kogut, 1988; Pisano, 1989; Hennart, 1988) Ezzel 
egyidejőleg több vizsgálat is bizonyította, hogy amennyiben az együttmőködés 
intenzív tudástranszferrel is párosul, ez lényeges befolyással van a tranzakciós 
költségekre, és az együttmőködések tıkealapú, vagy nem tıkealapú változataira is.  
Ugyancsak magyarázattal szolgál az alkalmazott irányítási struktúrák közötti változás 
miértjére, ugyanis ez összefügg a tranzakciós költségek mértékének ítéletével. 
(Pisano, Russo and Teece, 1988; Garcia-Canal, 1996) 
 
Az elméletnek a hálózatokra történı alkalmazhatósági hiányosságai közül 
megemlíthetı, hogy az alapegységnek tekintett tranzakciók költségeinek tényleges 
mérése szinte lehetetlen. (Williamson, 1975) Minden egyes vállalati tranzakciót 
egyedi eseményként kezel, döntıen a költségekre és hatékonyságra koncentrál. (Doz 
and Prahalad, 1991) Nem képes éles határvonalat húzni a szervezetközi kapcsolatok 
különféle formái között. azaz bizonytalan  a szervezetek határainak megállapításában. 
(Sydow, 1992; Ortmann, 1999; Buzády, 2000) A vállalati hálózatok tekintetében 
lényeges elemeket hagy figyelmen kívül. Ilyenek a hatalmi aspektusok (Perrow, 
1986), a versenyerıket torzító egyéb hatások, a partnerek között szükségszerően 
kialakuló bizalom és annak hatása (Granovetter, 1985), valamint a változások idıbeli 
lefolyása. Ennek egyik oka az elmélet statikus jellege. 
 
A fenti hiányosságok közül a statikus jelleg kiküszöbölését megoldhatónak látják az 
evolúciós elméletek segítségével, amely a hálózatok kialakulását folyamatoknak 
tekinti, és folyamat szemléletben vizsgálja. Kiemelhetı erıssége az alapképességekre 
való koncentrálás,  (Hamel, 1991) a birtokolt és nem birtokolt képességek 
felismerésének fontossága. Ez a hálózatokat mint a vállalati alapképességeket a 
tudásáramlás kapcsán történı változ(tat)ás eszközeként, a képességeket pedig a 
versenyelınyök forrásainak tekinti. (Prahalad and Hamel, 1994) 
 
 
A kompetencia alapú elmélet, bár vizsgálatának egyik középpontjába a tudás, tudás 
transzfer kérdésköröket állítja, nem tárja fel kellıképpen és nem magyarázza a 
tudáshoz kapcsolódó képesség internalizációjának pontos mechanizmusát és rutinjait. 
(Buzády, 2000) 
 
 
Az erıforrás alapú elméletek elemzik az erıforrás függıséget, utalva a külsı 
erıforrásokra való rászorultságra is. (Pfeffer and Salancik, 1978; Hamel, Doz and 
Prahalad, 1989; Grant, 1991) A hálózatok sok lehetıséget kínálnak a külsı 
erıforrásoknak a hálózaton belüli megszerzésére, különös tekintettel a komplementer 
erıforrásokra. A tranzakciós költségek elméletével összehasonlítva új elemként 
jelennek meg a társadalmi tényezık, a vállalat sajátos jellemzıi, és a szükségletek. 
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(Eisenhardt and Bird Schoonhoven, 1996 hiv. Buzády, 2000) Az elmélet segítséget 
nyújt a kritikus erıforrások megszerzési módjának meghatározásához, különös 
tekintettel a vállalatfelvásárlás, összeolvadás vagy stratégiai szövetségek kérdésére, 
figyelembe véve az outsourcing meglétét és irányait is. 
 
Az elmélet hátránya, hogy a gazdasági szervezeteket kizárólag erıforrások és 
képességek halmazaként tekinti, ennek következtében csak részleges képet tud 
nyújtani a hálózatok mőködésérıl. 
 
 
A társadalmi struktúrához kapcsolódó elméletek próbálják meg pótolni mindazokat a 
hiányosságokat, amelyeket a tranzakciós költségek elméleténél ismertettünk. A 
gazdasági racionalitás mellett a vállalatok döntéseit befolyásoló környezeti 
beágyazottság, a társadalmi kapcsolatok és pozíciók, a formális és informális 
kapcsolatok, képezik a vizsgálatok fı irányait (Granovetter, 1985) Az 
együttmőködések kérdését a vállalatokat és a hálózatokat körülvevı teljes külsı 
rendszer feltételeibıl próbálja levezetni. A versenyt központba állító elméletek 
figyelmen kívül hagyják más vállalatoknak a mőködést befolyásoló hatását, vagy 
azokat a kapcsolati hálókat amelyekbe maguk is be vannak ágyazva 
 
 
A fentiekbıl is látható, hogy a teljesség igénye nélkül ismertetett fı elméletek 
általában a hálózatoknak egy-egy jellemzı tulajdonságán vagy tulajdonságain 
keresztül próbálják annak lényegét megfogalmazni. A hiányosságok következtében 
azonban egyik elmélet sem tekinthetı teljes, a hálózatosodás jelenségét, ezen belül az 
egyes formációk közötti választást magyarázó elméletnek. Az elméletek között 
szükségszerően különbözı összefüggésrendszer képezhetı, hiszen ugyanazon 
jelenségeknek több nézıpontú vizsgálata történik. Buzády hivatkozott munkájában 
(Buzády, 2000) rámutat arra, hogy az egyes elméletek más-más típusú szövetségekkel 
(hálózatokkal) foglalkoznak, amely ismételten alátámasztja az elızı fejezetekben már 
rögzített kategorizálás, vagy tipizálás szükségességét. 
 
A vállalatelméletek áttekintése és összegezése után ehhez kapcsolódóan az alábbi 
tézist fogalmazom meg: 
 
II. tézis (T2) 
 
A vállalatelméletek a hálózatok tekintetében egy-egy jellemzı tulajdonságán keresztül 
próbálják annak lényegét megfogalmazni. Az egyes elméletek ezen tulajdonságok 
megragadásának és értelmezésének korlátai miatt általános jelleggel nem tudják a 
hálózatosodás jelenségét magyarázni, és az elméletek keretei közé illeszteni. Bár 
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legteljesebb módon az evolúciós vállalatelméletek közelítik meg, a hálózatok kutatása 
és az ebbıl levonható következtetések olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyek 
egy új, a jelenlegi eredményeket ötvözı vállalatelmélet alapjait is jelenthetik.  
 



 77 

 
7. A hálózatok és a gazdasági potenciál kapcsolata 
 
A bevezetı fejezetekben részletesen ismertetésre kerültek azok a külsı környezeti 
változások, amelyek elısegítik a hálózatok létrejöttét, sıt adott esetben ki is 
kényszerítik azt. Az elmúlt 10-15 év gyakorlatilag töretlen növekedési adatai 
egyértelmően mutatják, hogy nem csak egy pillanatnyi divatirányzattal állunk 
szemben, hanem gazdasági racionalitásokkal alátámasztható indokrendszerek állnak a 
hálózatosodás folyamata mögött. Azt, hogy valójában mi a hálózatok sikerének titka, 
a kutatások ma még nem tudták egyértelmően megvilágítani. A gazdasági növekedés 
csupán egyik alkotóeleme a sikernek és szociológiai-szervezeti nézıpontból az üzleti 
hálózatok teljesítménye csak indirekt módon kapcsolódik a gazdasági 
hatékonysághoz. Abban minden kutató egyetért, hogy a hálózatok teljesítménye 
meghaladja az individuális vállalatok teljesítményét, (Kogut, 1989; Doz and 
Prahalad, 1998) de abban már nem egységesek a nézetek, hogy ezek a 
teljesítménynövekedések milyen formában jelentkeznek, hogyan mérhetık, és 
legfıképpen milyen tényezık játszanak a növekedésben meghatározó szerepet, 
ugyanis mind a stratégiai szövetségek, mind a vállalatcsoportok különbözı módon és 
formában tekinthetık sikeresnek. (Bleeke and Ernst, 1993) 
 

7.1. A vállalati teljesítmény mérése mutatószámokkal 
 
A vállalati teljesítménymérés a '80-as évekig döntıen a számviteli mutatószámokra 
(nyereség ráták, saját tıke arányos nyereség (ROE - Return on Equity), a befektetés 
megtérülése (ROI - Return on Investments), az egy részvényre jutó nyereség (EPS - 
Earnings per Share)) és a termelékenység növekedésének mérésére támaszkodott. 
Ezen mutatószámokra alapozott teljesítményméréssel szemben azonban több kritikai 
észrevétel is megfogalmazódott (Dorgai, 2003). Ezek: 

-  A mérıszámok alapinformációit a vállalat számviteli folyamatai adják, 
amelyek azonban országonként eltérı számviteli standardokat jelentenek. 

-  A számviteli sajátosságokból következıen ezek az információk a valós 
folyamatokhoz képest idıben késve, az operatív irányítástól elkülönülten 
állnak rendelkezésre. Szükségszerően adódik ez abból, hogy a számviteli 
folyamatok múltbeli eseményeket rögzítenek. 

-  Ugyancsak a számviteli alapadatok következtében túlsúlyba kerültek a 
pénzügyi mutatók a nem pénzügyi mutatókkal szemben. 

-  A mérés rendszere rugalmatlan, nem támogatja a folyamatok fejlıdését. 
-   A hagyományos mutatószám rendszerek "nem alkalmasak az új fogyasztói 

igények és a megváltozott termelési technikák nyomon követésére" (Dorgai, 
2000 3. old) 
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A fı kritikai érv azonban az volt, hogy az empirikus kutatások "nem mutattak ki 
szignifikáns korrelációs kapcsolatot a hagyományos számviteli mutatók és a vállaltok 
gazdasági teljesítménye között." (Dorgai, 2000 3. old.)  
 
A kritikai észrevételekben rögzített megállapítások miatt a számviteli 
mutatószámokon alapuló elemzések helyét egyre inkább a részvényesi, vagy 
tulajdonosi érték meghatározása veszi át, amelynek maximalizálása a vállalatvezetés 
feladata és amely a hatékonyság növelése útján fokozható. Az értékteremtés 
számszerősítésének problematikáját több úton próbálják megközelíteni. Az egyik út a 
szabad cash-flow alapján történı elemzések csoportja (Rapaport, 1996; Copeland and 
Koller and Murin, 1994; Black and Wright and Bachman and Davies, 1997). Itt az 
értékteremtésre használt mutatószámok a befektetések megtérülése (VROI - Value 
Return on Investment), a befektetett tıke megtérülése (ROIC - Return on Invested 
Capital) a befektetett pénzeszközök megtérülése (CFROI - Cash-flow Return on 
Investment) és a teljes részvényesi megtérülési mutató (TSR). A másik út a vállalat 
tevékenységének átfogó jellegét próbálja megragadni, amelynek érdekében a 
hozzáadott gazdasági érték (EVA - Economic Value Added) mutatójának bevezetését 
javasolja. Az irányzatok között a piaci többletérték (MVA - Market Value Added) 
meghatározása tőnik átmenetnek, amely egyrészt az értékteremtés aggregált piaci 
mérıszáma, másrészt a nettó jelenérték szabály alapján az EVA diszkontált értékének 
is megfelel. 
 
A teljesítmények mérését nem tekinthetjük egyszerő kérdésnek, már csak azért sem, 
mert a multinacionális vállalatok vezetésének napról napra legalább négy célt kell 
teljesíteni. Ezek: a jövedelem maximalizálása, az adók minimalizálása, a stabil 
növekedés fenntartása, a kockázatoknak a prudenciális limit alatti folyamatos tartása. 
(Edmunds and Ellis 1998). A hálózatosodás ugyanakkor sajátos vezetési problémákat 
is felvet, ugyanis vezetni kell az egyes hálózati egységeket, és vezetni kell (bizonyos 
korlátok között) magát a hálózati mőködést is. Ezekben az esetekben általában nem 
azonosak azok a feszültségpontok, amelyeket a vezetésnek meg kell tudni oldani, és 
minél inkább laza az egyes szervezetek közötti összetartó kapocs, ennek a sajátos 
vezetıi problémának a megoldása annál nehezebb26. Ez a problémakör részletesebben 
a rendszeroptimalizációról szóló fejezetrészben került kifejtésre. 
 
Egy más felfogású vizsgálati irány is tapasztalható, amely elsısorban az empirikus 
kutatások eredménye. Ez azt vizsgálja, hogy a tulajdonosok és a részvénypiacok 
hogyan reagálnak arra a tényre, hogy egy vállalat csatlakozik valamely szövetséghez, 

                                                 
26 A vállalatcsoportok esetében a holding szervezetek, különösen a menedzser holdingok hivatottak 
ezeket a vezetési problémákat megoldani. A stratégiai szövetségek esetében az összetartó kapocs az 
egyes szervezetek között jóval lazább (nincs tulajdonosi kötelék), ezért itt a hagyományos vezetési 
feladatok helyett inkább elıre mutató egyensúlyozásról beszélhetünk. 
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vagy részévé válik egy vállalatcsoportnak. (Lyles, 1988; Koh and Venkatraman, 
1991; Child and Yan, 1999; Anand and Khanna, 2000) Érdekes sajátosság is a 
vizsgálatok elıterébe került, nevezetesen néhány akvizíció miért hoz létre több 
értéket, mint mások. Az eddigi vizsgálatok nem tudtak erre egyértelmő magyarázattal 
szolgálni.( Doukas and Travlos, 1988; Markides and Ittner, 1994; Morck and Yeung 
1991) Ha az akvizíciót csak mint növekedési stratégiát fogjuk fel, akkor két tipikus 
problémával találjuk szemközt magukat. A tulajdoni hányadok nagy többségének 
megszerzése meghiúsítja az értékteremtést a részvénytulajdonosok részére. A 
második, amikor a méret válik a legfontosabb tényezıvé, ezáltal csökken a minıségre 
fordított figyelem. (Doyle 1998) 
 
A fentiekbıl is látható, hogy a vállalatok teljesítményének objektív meghatározása a 
sok befolyásoló tényezı miatt nem egyszerő feladat. Jól szemlélteti ezt az a tény is, 
miszerint egy 200 cégre kiterjedı felmérés esetén, a kutatók a tapasztalatokat a 
sikeresség egyértelmő megítéléséhez nem tartották elegendınek. Viszont egy 
speciális megközelítést javasoltak, amit 4C (capture-codify-communicate/create-
coach) megjelöléssel jelöltek. (Kale et all, 2001).  Hasonlóan bonyolult problémát 
jelentenek a vállalati teljesítmény, és a hálózati teljesítmény elkülönülésének 
kérdéskörei. Az elızıek alapján is látható, hogy a vállalati teljesítményeket a hálózati 
kontextusok lényegesen befolyásolhatják, utalva itt a számviteli konszolidációs 
problémakörökre. Bizonyos azonban az, hogy mind a részvényesi érték növelése, 
mind a hozzáadott gazdasági érték a versenykörnyezetben csak versenyelınyök 
megléte esetén valósítható meg.   
 
Ugyanakkor látnunk kell azt is, hogy a számszerősíthetı mérés hiánya is félrevezetı 
eredményekhez vezethet. A szövetségek hosszú életősége, mint mérıszám sem lehet 
megfelelı, mert ez szoros összefüggésben van a kilépési korlátok erısségével és 
nagyságával is. Ugyancsak nehéz a mérés és értékalkotás abban az esetben, ha a 
hálózat idı elıtt, vagy nem szándékoltan bomlik fel. ( Geringer and Hebert, 1991; 
Parkhe, 1991) 
 
Az alábbiakban tekintsük át azokat a tényezıket, amelyek a hálózatok esetében 
meghatározó módon játszanak szerepet a teljesítmények növekedésében. 

7.2. A rendszeroptimalizáció 
 
A hálózatok sikerének egyik tényezıje az egyedi vállalattal szemben a 
rendszeroptimalizáció lehetısége. A stratégiai hálózati menedzsment egy fontos 
forrása a versenyelınynek, szemben a tradicionális vállalat alapú kompetenciákkal. 
(Duysters, DeMan and Wildeman, 1999). A vállalati oldalról a komplexitás igénye 
kerül elıtérbe és a vállalatot körülvevı hálózat hatékony mőködését meghatározza az 
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információs-, tudás- és pénzügyi folyamatok ellenırzésének képessége.  A hálózati 
gazdaságban a vállalati önállóságra épülı vezetési eszközrendszerek 
elhanyagolhatóvá válnak. Az újra formálódó vezetési elvekben ezért stratégiai 
kulcskérdéssé a vállalatközi kapcsolatok portfoliójának irányítása válik. 
 
A hálózaton belül egy vállalat integrátori, vagy specialista szerepkört tölthet be, 
amely szerepek közötti választás a vállalat sajátosságaihoz igazodik. A hálózati 
vezetési és szervezési formák lehetséges elınyei éppen abban rejlenek, hogy növekvı 
együttmőködést tesznek lehetıvé az egyes szervezeti szintek között. A hálózatszerő 
vezetési és szervezési rendszerek alkalmazásának alapfeltételei a kooperációs 
készség, a szociális kompetencia, és a széles körő felelısség vállalás. 
 
Az önálló vállalatok esetében a vállalati határok az egyes értékalkotó folyamatok 
tekintetében nehezen áthágható korlátokat jelentenek, amelyek a vállalatokon átívelı 
értékláncokat darabokra tördelik, rontva ennek hatékony megvalósíthatóságát. A 
hálózati mőködés megvalósításában mind a stratégiai szövetségek, mind a vállalat 
csoportok alkalmassá válnak ezeknek a határoknak bizonyos mértékig történı 
feloldására. Ennek következtében a vállalat-vállalat közötti határproblémák egyre 
inkább a hálózat-hálózat határproblémává válnak. Ennek következtében a hálózatok 
esetében lehetıség nyílik a vállalati határokon átívelı folyamatok kialakítására és 
rendszer szintő optimalizáció megvalósítására, a verseny és a kooperáció stratégai 
elınyeinek szimultán kihasználására, valamint a hálózati tagok különféle üzleti 
kompetenciáinak integrálására. (Kocsis h.m. 2000) 
 

7.3. A szinergiahatások 
 
A gazdasági potenciál növekedésének kérdésére adható válaszok közül az egyik 
legmarkánsabb, a szinergia kérdéskörét helyezi elıtérbe. Nyilvánvaló, hogy a hálózati 
mőködés célja a hálózat elemei részérıl valamilyen elıny biztosítása a hálózat nélküli 
mőködéssel szemben. Ugyanakkor messzemenıen el kell fogadni azt a tényt, hogy a 
szinergia egyszerre lehet a hálózatosodás folyamatát kiváltó ok, és a folyamat 
eredménye is (Tóth, 1999). A szinergiahatások az egyes hálózati mőködési 
formációkban más és más elınyökben öltenek testet. A stratégiai szövetségek 
esetében ezek az elınyök az alábbiakban jelentkeznek (Kanter, 2001): 

- erıforrások, képességek megosztása, kombinálása 
- mőködési, fejlesztési know-how átvétele, illetve megosztása 
- új piacok szerzése, versenypozíció javítása 
- vállalati tevékenységek összehangolása 
- értéklánc partnerség 



 81 

A vállalatcsoportok esetében ugyanezek az elınyök kiegészülnek a szorosabb 
tulajdonosi irányítás következtében kialakítható egyéb elınyökkel, mint például: 

- méretgazdaságosság, kombinációs haszon 
- adómegtakarítási lehetıségek 
- vezetési módszerek átvétele, egységes elvek szerinti mőködés 
- képesség és tudástranszfer 

 
A szinergia hatások kérdésköre a hálózati kialakuláshoz hasonlóan a különbözı 
közgazdaságtani elméletek logikája mentén is követhetı. A tranzakciós költségek 
elmélete szerint a hálózatok kialakulása a piaci szabályozás felıl a hierarchiai 
szabályozás felé történı elmozdulással magyarázható, ami tranzakciós költség 
megtakarítással jár. A hálózati keretek miatt a korábbi szerzıdéses kapcsolatok 
költségei csökkennek, vagy megszőnnek, új típusú kapcsolatalakító elemek lépnek be 
(pl. bizalom) és helyükbe a koordinációval kapcsolatos költségek lépnek (Tóth, 
1999). Ezen gondolatok szerint az értékteremtés és értéknövelés, végsı soron a 
gazdasági potenciál növelésének az alapja a hatékonyság növelése. Az 
evolucionalista elmélet szerint a hálózatosodás egyfajta szervezeti növekedésnek 
tekinthetı, ami a vállaltfelvásárlások, vagyis a vállalatcsoportok kialakulása esetében 
jelentkezik a legmarkánsabban.  
 

7.4. Tudástranszfer 
 
A vállalati siker és teljesítmény növekedés egyik gátja az információ és a tudáshiány. 
A vállalatok keresik azt a közös területet, ahol megkaphatják a szükséges 
információkat és tudást anélkül, hogy feladnák saját versenyelınyüket, 
magkompetenciáikat. A hálózati mőködési forma jellegzetessége, hogy a szervezetek 
úgy kaphatnak gazdasági elınyöket más vállalatoktól, ha elfogadják azt, hogy más 
vállalatok hasznosítsák az ı gazdasági forrásaikat a kölcsönös elınyök elérése 
érdekében. Az együttmőködéseken keresztül a vállalatok képessé válnak saját 
tudásuk jobb kihasználására, ugyanakkor hozzáférnek más vállalatok által birtokolt 
tudáshoz, és a leglényegesebb az, hogy a hálózaton belül képesek felhasználni a 
partnerek partnereinek tudását is.  Az ilyen vállalatközi együttmőködések 
kiküszöbölik a belsı képességfejlesztés idıigényességét, és a hálózati tudástranszfer a 
vállalat számára az ismeretek többszörös, intenzívebb hasznosítását teszi lehetıvé. Az 
empirikus kutatások is alátámasztják a szövetségeken és a vállalatcsoportokon belüli 
tudástranszfer meglétét. (Buzády, 2000) A rejtett tudás (tacit knowledge) hálózaton 
belüli áramlása az együttmőködés hatékonyságának egyik fontos tényezıje. Spender 
(1993) szerint a vállalat sikeressége attól függ, hogy a szervezeti rutinokban rejlı 
tudást milyen mértékben képesek az egyes szervezeti egységek között transzferálni. A 
gyorsan bıvülı, nagy hálózatokat mőködtetı sikeres vállaltok (McDonald's, IKEA, 
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AMWAY) mindig nagy figyelmet fordítottak arra, hogy a szerzett tapasztalatokat 
eljuttassák a cég központjába és fordítva, az egységek rendelkezésére bocsátották a 
cég tudásközpontjaiban felhalmozódott teljes ismeretanyagot. (Kocsis, 1999; Szakály, 
2002) Eliasson (1999) szerint a tudástranszfer a gazdaság új hajtóanyaga. 
 

7.5. Internalizáció 
 
A vállalatok nagy arányú nemzetközivé válásával párhuzamosan kezdték vizsgálni az 
internalizáció hatásait a vállalati teljesítményekre. (Caves, 1971; Dunning,1973; 
Hymer, 1976; Baldwin and Caves, 1990; McDougall, 1995) Markides és Oyon 
(1998) 268 Amerikai és Európai, valamint 76 Amerikai és Kanadai akvizíció példáján 
próbálja bemutatni az internalizációnak a vállalati teljesítményre és a vállalti értékre 
gyakorolt hatását. Vizsgálatuk eredményeként rögzítik, hogy az értéknövekedés 
különösen abban az esetben jelentkezik, ha az együttmőködés a nem tárgyiasult 
(intangible) vagyonelemek fejlesztésével kapcsolható össze. Ilyenek a marketing 
szakértelem, a termékválaszték növelés, szabadalmakkal védett technológia, vezetési 
ismeretek, stb. Az internalizáció segítségével a nemzetközi piacokra való belépésnek 
tükrözıdnie kell a vállalatok piaci értékében is. Más vizsgálatok is pozitív 
összefüggéseket mutattak ki a profitabilitás és a nemzetközi diverzifikáció között 
(Leftwick, 1974; Fatemi and Furtado, 1988).  
 

7.6. Egyéb hatások 
 
Bár a hálózatosodás folyamatát általában a vállalatok hatékonyságnövelı módjának 
tartják, nem szabad elfeledkeznünk a sikertelen akvizíciókról és 
szövetségalkotásokról sem. A stratégiai szövetségek bukási arányát 60-70% körülire 
teszik a különbözı szerzık. ( Harrigan, 1988; Levine and Byrne, 1986) Az empirikus 
kutatások különösen az akvizíciók és összeolvadások esetében mutatják ki nagyon 
gyakran azt, hogy a felvásárló vállalat gazdasági teljesítményei nem nınek, az 
összeolvadás után a kívánt hatások nem jelentkeznek megfelelıen. Caves (1989) 
szerint a felvásárolt vállalat teljesítménye legfeljebb változatlan marad, de rendszerint 
csökken, míg Lictenberg (1992) vizsgálatában azt mutatta be, hogy a felvásárolt 
vállalt teljesítménynövekedése nagyrészt csak a létszámleépítésekbıl származik. A 
kérdést általánosítva azt a következtetést vonják le, hogy a techikai és vezetési 
eredménytelenség abban az esetben válik jelentıssé, ha a felvásárló vállalat nem 
rendelkezik a felvásárolt vállalat iparágában nélkülözhetetlen kompetenciákkal. Ezt 
támasztják alá a 60-as 70-es és 80-as évek korábbi vizsgálatai is, miszerint a 
felvásárolt vállaltok több mint felét egy évtizeden belül eladják, vagy likvidálják. 
(OECD, 2001) A kérdéskör érdekes megközelítésével is találkozhatunk, amely 
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fordított szemszögbıl vizsgálja a folyamatokat, vagyis arra próbál meg választ találni, 
hogy milyen teljesítménycsökkenések léptek volna fel, ha nem valósul meg az 
akvizíció. Sokszor ez stratégiai kérdésként is felmerül, amit a "to be the first mover or 
to be acquired"27 fejez ki leginkább.  Rá kell azonban mutatnunk arra a tényre is, 
hogy a hatékonysági eredményt általában a profitabilitással, vagy részvény értékekkel 
próbálják mérni. Ezen mutatókban bekövetkezı csökkenést eredményezı negatív 
tendenciák ellenére létezı és megvalósuló akvizíciók, létrejövı és fennmaradó 
szövetségek azonban azt mutatják, hogy egyéb faktoroknak is közre kell játszaniuk a 
döntések meghozatalánál. Az egyik ilyen tényezı a vezetık és tulajdonosok céljainak 
és motivációinak különbözıségébıl adódik. Példaként említhetı olyan akvizíció, 
amikor a profitabilitás ugyan csökken, de maximalizálható és stabilizálható a vállalati 
méret, csökkenthetı az üzleti kockázat, amely tényezık fontosak a vállalatvezetés, de 
kevésbé fontosak a tulajdonosok számára. (Morck et al, 1990) Más motivációs alapok 
lehetnek a tanulás elımozdítása, a stratégiai pozicionálás javítása, új piacokon való 
jelenlét lehetıvé tétele. 

 
Valamivel egyszerőbb a helyzet a stratégiai szövetségek területén, mivel itt a 
partnerek együttes szándékai a komplementer inputok, az innovációs aktivitás, az új 
technológia és termék nagyobb esélyt biztosít a sikerre. A vállalati teljesítmények 
növekedése pedig direktben kapcsolható a sikeres szövetségek megvalósulásához. 
(Parkhe, 1998) Amíg az akvizíciók esetében általában az internalizáció hoz gazdasági 
elınyöket, a stratégiai szövetségekbe történı belépés már nemzetgazdasági keretek 
között is nyereség- és piaci értéknövekedéshez vezethet. (Hagedoorn and 
Shackenraad, 1994; Mohanram and Nanda, 1998) 
 
Az utóbbi idık publikációi és kutatásai alapján azonosíthatóak azok a tényezık, 
amelyek megléte elıfeltétele a hálózati mőködés alapján elérhetı gazdasági 
potenciálnövekedésnek, hiányuk esetén komoly kockázata van azonban a sikertelen 
hálózati kapcsolatnak, a piacvesztésnek és a gazdasági visszaesésnek. Ezek a 
tényezık Buzády (2000) összefoglalásában: 

- a partnerek között léteznie kell egy stratégiai, kulturális illeszkedésnek 
- nem ütközhet tröszt ellenes, vagy versenyszabályokba 
- az együttmőködésnek valós, és jól kidolgozott alapja kell legyen 
- az együttmőködés követelményeinek leginkább megfelelı szervezeti forma 

meghatározása és alkalmazása 
- nyílt kommunikáció, és az információ áramlás akadályainak elhárítása 
- a felsı vezetık nyilvánosan is vállalt elkötelezettsége 
- a bizalom fokozatos kiépítése a partnerek között  

                                                 
27 Jelen kisarkított értelmezésben a kifejezés azt takarja, hogy a vállalatnak döntenie kell abban a 
kérdésben, hogy vagy elısször lép (felvásárol) vagy ı válik felvásárlási célponttá. 
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- rugalmasság a szövetség vezetésében 
 
A fenti tényezık megléte szükséges, de nem elégséges feltétele a vállalati 
teljesítmények kívánt növekedésének. 
 
Összességében ezek a vizsgálatok is megerısítik, hogy nagyon különbözı faktorok 
hatnak a gazdasági potenciál alakulására. Az újabb kutatások egyértelmően aláhúzzák 
a hálózatosodott vállalatok esetében is a vállalat- specifikus kompetenciák, a vezetési 
és emberi erıforrások, a technológiai és kutatási kapacitások, a termék védjegyek és 
márkanevek fontosságát. (Morck and Yeung, 1999) 
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8.  A stratégiai szövetségek sajátos vonásai 
 
 
A stratégiai szövetségek elnevezés, ahogy azt korábban is láttuk a szervezeti 
elrendezésnek változatos formáit jelenti. Tipikus példák a Joint Venture-ok, a licenc 
megállapodások, disztribúciós és támogatási megállapodások, K+F partnerség, 
technikai vagy technológiai cserekapcsolatok. (Drucker, 1995; Inkpen 1998; Bidault 
and Salgado, 2001) A tipologizálás széles skálája is mutatja, hogy szervezeti 
kapcsolati oldalról itt inkább egy győjtıfogalomról beszélhetünk.  Közös vonásuk 
azonban a stratégiai szövetségeknek (amely definíciószerően is megkülönbözteti a 
vállalatcsoportoktól ıket) hogy a partnerek mindegyike megıriz egy bizonyos fokú 
önállóságot. Vagyis a szervezetek közös céljaik elérése érdekében szövetkeznek, de 
ugyanakkor megırzik stratégiai függetlenségüket is partikuláris érdekeik követésére. 
(Child and Faulkner, 1998; Buzády, 2000) Ebben a fejezetben azokat a sajátosságokat 
foglaljuk össze, amelyek a stratégiai szövetségeket kiemelik az egyéb hálózati 
szervezıdések közül. 

 
A vállalatok leggyakrabban az alábbi alaphelyzetekben kötnek stratégiai szövetséget 
(Gomes and Casseres, 1994; Tari, 1998): 

- Egy versenytárs társulását akadályozzák meg a megnyerni kívánt szövetségessel. 
Ezt a szövetséget stabilizáló szövetségnek nevezzük, és ezek a szövetségek 
általában rövid élettartammal jellemezhetıek, és a tudásanyagnak a versenytárs 
elıl való elhalászásával meg is szőnnek. Az ilyen szövetségek nem vezetnek 
tartós tudáselıny megszerzéséhez, csupán átmeneti gyengeségek kezelésére 
szolgálnak. 

- Saját technológiai adottságaikban jelentkezı hiányosságokat kívánják gyorsított 
ütemben felszámolni, új ismereteket szerezni, meglévı adottságaikat 
kiegészíteni és kombinálni. Az ilyen típusú szövetségeket adottság erısítı 
szövetségeknek is nevezzük. Ez egyenlı esélyeket ad a felek számára az 
ismeretek megszerzésében.  

- A méretgazdaságosság elérésébıl adódó elınyök kihasználása. 
-  Politikai és jogi etrmészető akadályok leküzdése. 
 

A stratégiai szövetségek létrehozása az elızı fejezetekben foglaltak alapján 
különösen jelentıs szerephez jut az erıforrásokkal való takarékoskodásban és a 
kockázatok megosztásában (Hamel, Doz and Prahalad, 1989; Ohmae, 1989), 
lehetıséget kínálva új képességek kialakításához. (Hennart, 1988; Hamel, Doz and 
Prahalad, 1989) Segítenek a piaci pozíciók megerısítésében, új piacok és 
technológiák gyorsabb elsajátításában. (Kogut, 1991) 
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A stratégiai szövetségek létrehozása adott esetben együtt járhat tıkemozgásokkal is, 
de ez nem feltétel, sıt az esetek nagy részében nem beszélhetünk tıkeallokációról. A 
tıkemozgásokkal is járó tıkeegyesítı szövetségek (equity alliance) két formában 
valósulhatnak meg (Pisano, 1989). Ez vagy egy közös tulajdonú önálló vállalat 
kialakítását jelenti, vagy a partnerek egyike kisebbségi részesedést szerez a másik 
vállalatban. Mindkét típus esetén változó a vállalatok által ténylegesen birtokolt 
tulajdonrész nagysága. A fontos közös jellemzı azonban az, hogy egy bizonyos 
küszöb után a közös tulajdonlás struktúrája hatékonyan tudja megakadályozni az 
opportunista magatartást. A tıke alapú közös vállalatok annyiban tekinthetık 
hierarchikusnak, hogy sok esetben hasonlítanak a szervezetekben meglévı 
hierarchiákra. 
 
A nem tıkealapú (non equity) megoldások ezzel ellentétben nem jelentenek közös 
tulajdonlást, tulajdonrész cserét, vagy önálló vállalat létrehozását. Sokkal közelebb 
állnak a piaci megoldásokhoz. (Buzády, 2000) Ezek a szövetségek általában nem 
érintik a partnerek tulajdonosi struktúráját. Létrejöttükhöz nincs szükség nagy 
tıkeinvesztícióra, ennek következtében gyorsabban, könnyebben jöhetnek létre más 
együttmőködési formáknál. Döntıen azokban az ágazatokban vannak jelen, ahol a 
tevékenység eleve kis tıkeerıt igényel. 
 

24. táblázat  A határon átnyúló stratégiai szövetségék számának alakulása szektoronként 
 

Gyártás Szolgáltatás Egyéb Összesen Évek 
db % db % db % db % 

1989 541 64,9 187 22,4 106 12,7 834 100 
1990 1397 55,2 806 31,8 329 13,0 2532 100 
1991 2173 52,8 1544 37,5 400 9,7 4117 100 
1992 1548 44,0 1561 44,3 411 11,7 3520 100 
1993 2298 52,6 1900 43,5 172 3,9 4370 100 
1994 2762 51,5 2414 45,0 186 3,5 5362 100 
1995 2834 48,8 2681 46,2 292 5,0 5807 100 
1996 1416 43,6 1604 49,3 231 7,1 3251 100 
1997 1589 39,6 2070 51,6 355 8,8 4014 100 
1998 1487 33,6 2740 61,9 199 4,5 4426 100 
1999 1218 27,0 3074 68,0 227 5,0 4519 100 
2000 950 18,2 4165 79,8 106 2,0 5221 100 

Forrás: Thomson Financial (OECD tanulmány 2001) 
  
A szövetségek létrehozása általában arra az elvárásra támaszkodik, hogy a vállalati 
teljesítmények növekedése fog bekövetkezni. Ezek a hatékonyabb termék-
elıállításhoz elengedhetetlen alacsonyabb költségszint elérése, a piacokhoz, 
technológiához, vásárlókhoz való gyorsabb hozzáférés, a szervezeti tanulás 
elısegítése, a stratégiainak tekintett kompetenciák által. (Brunner and Spekman, 
1998) A szövetségeket tehát olyan együttmőködéseknek tekinthetjük, amelyeket a 
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stratégiai erıforrásigények és a társadalmi erıforrások kínálta lehetıségek logikája 
hajt. (Buzády, 2000) 
 
A stratégiai szövetségek vizsgálata kimutatta, hogy más formációktól eltérıen itt igen 
jelentıs a versenytársak között létrehozott stratégiai szövetségek aránya. A 
versenytársakat valamilyen érdekazonosság alapján egyesítı szövetségek leginkább a 
gépkocsigyártásban, a telekommunikációs iparágban, az informatikai és elektronikai 
ágazatokban, a repülıgépiparban, olajiparban, vegyiparban és a gyógyszeriparban 
alakultak ki. (Tari, 1998; OECD, 2001) A versenytársak közötti szövetségek esetében 
a partnerek legtöbbször vagy közös termékeket állítanak elı (additív szövetség) vagy 
a közösen elıállított részegységeket építik be a saját termékeikbe (versenyt megırzı 
szövetség).  

 

Az internetnek, mint kommunikációs közvetítınek a terjedésével egyre nıtt azoknak 
a szövetségeknek a száma, amelyek döntıen ezt a technológiát használják, mint 
kommunikációs csatornát és/vagy a közvetlen eladási vagy vásárlási tranzakciók 
eszközét. 1999. évben az OECD országokban 121 millió önálló honlapot 
regisztráltak, 2000 elsı félévében ez a szám már meghaladta a 97 milliót. (OECD, 
2001) Az internetes technikák elıtérbe kerülése és dinamikus növekedése sajátos 
kapcsolattartási, kommunikációs és kereskedelmi megoldásokhoz is vezetett., (B2B - 
Business to Business; B2C - Business to Consumers; e-commerce) megteremtve 
ezzel egy sajátos virtuális piacteret. Az új technológiából eredı elınyök 
kihasználására sok üzleti partner (szállítók, vevık, technológiai partnerek, 
szoftverfejlesztık) közös vállalatokat is létrehozott.28 Ezeknek a kommunikációs 
technológiáknak az alkalmazása lényeges hatékonyságnövekedést eredményezett a 
megrendelés-kezelések, a térbeli különbségek áthidalása, a hagyományos 
kommunikációs költségek, a gyorsabb kommunikáció, tágabb keresési lehetıségek 
adta idımegtakarítások eredményeként. Az új kommunikációs lehetıségekre 
alapozottan az utóbbi években egy gyökeresen új jelenségnek is tanúi lehetünk, amely 
szemléletes példáját adja - a hálózatosodás mellett - a hagyományos felfogású 
vállalati határok elmosódásának. Ez a jelenség a virtualizálódás, amely a hálózatok 
körében is megfigyelhetı. A virtuális szervezetek megjelenése mögött álló 
legfontosabb tényezı az információs forradalom. Létrejöttének technikai feltételei a 
szabványossá váló programrendszerek, a hordozható számítógépek, a digitális 
telefonhálózatok, és nem utolsó sorban mint közvetítı közeg az Internet. 
 
A virtuális szervezetek jellemzıit az alábbiakban foglalhatjuk össze29: 

                                                 
28 Tipikusan ilyen vállalatként jött létre a Covisint (DaimlerChrisler, Ford, GM, Renault/Nissan), a 
QuestLink (Avnet, OKI, Philips, Texas Instruments), Hyporium (IBM, Compaq, Hewlett Packard, 
SCO, 3Com). 
29 zeus.bke.hu/oktatas/szakirany/smm/files2004/strategia_megvalositas2.pdf 
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- több vállalkozásból álló hálózat 
- harmadik személlyel szemben egységes szervezetként viselkedik 
- projektorientált 
- a virtuális szervezetet alkotó hálózat tagjai magkompetenciáikkal járulnak 

hozzá a közös teljesítményhez 
- nem hierarchikus, nem formalizált 
- az értékteremtési folyamat optimalizálására törekszik. 

 
A virtuális szervezetek a szolgáltatások nyújtását a közös gondolkodás talajára 
alapozva biztosítják. Az együttmőködı egységek a közös munkához a legfıbb 
kompetenciájukat jelentı területtel járulnak hozzá, s harmadik személlyel szemben 
egységes szervezetként lépnek fel. Így az olyan központi vezetési feladatokat, mint a 
tervezés, irányítás és a fejlesztés egy központi információs és kommunikációs 
rendszeren keresztül valósítják meg. 
 
A telekommunikáció nyújtotta lehetıségekre alapozott szervezeti és személyi 
együttmőködés,  a virtuális szervezetek kialakulása a hálózatosodás egy új irányát 
jelentheti a hagyományos stratégiai szövetséggel és csoportszerő mőködéssel 
szemben. A kapcsolatteremtési lehetıségek felgyorsulása, a "távolságok és az 
idıkülönbségek" eltőnése, a hálózathoz való kapcsolódás és leválás technikájának és 
ütemének felgyorsulása a szervezeti vagy szerzıdéses biztonság jelentıségének 
csökkenése, a bizalmi tényezık súlyának emelkedése új típusú együttmőködések 
alapja lehet. Ennek a témakörnek a kutatása új távlatokat nyithat meg a hálózati 
rendszerek vizsgálatának kérdésében, amely önálló disszertáció(k) témája is lehet. 
 
A stratégiai szövetség, mint forma azokon a területeken lehet elınyös, ahol az 
együttmőködésre két érdekcsoport határterületén van szükség, a nagyobb arányú 
tulajdonszerzésre sem lehetıség, sem szándék, sem szükség nincs. A partnerek között 
célszerően megmarad bizonyos versenyszituáció (ez a vállalatcsoportoknál csak 
parciálisan lehet igaz), az együttmőködés idıtartama tudottan, vagy vélelmezhetıen 
korlátos, a tıkeinvesztíció lehetıségei nem adottak, így a résztvevık elsısorban a 
piac- és információbıvülésben érdekeltek szemben a vállalati méretek növekedésével. 
A virtuális vállalati forma kifejezetten csak ebben a formában képzelhetı el.  
 
Az információáramlással kapcsolatos publikációmban foglaltak, valamint a korábbi 
fejezetrészekben ismertetettek szerint a stratégiai szövetség létrehozása minden olyan 
esetben kedvezıbb lehet, amikor a vállalati határoknak az információszőrı membrán 
szerepe nem elhanyagolható. (Nyiry 2001/b.) 
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9.  A vállalatcsoportok sajátos vonásai 
 
 
A hálózati mőködés másik kiemelt területe a vállalatcsoportok témaköre. A 
globalizáció adta lehetıségekre adott válaszok esetében a vállalatcsoportok hasonló 
nagyságrendet képviselnek, mint a stratégiai szövetségek, azonban felépítésük, 
szervezıdésük logikája, mőködési sajátosságaik általában elkülönítik ıket egymástól, 
bár az utóbbi években itt is tapasztalhatók bizonyos konvergenciális hatások. 
 
A hatalmas és óriási pénzeket mozgató, általában a határokon is átívelı akvizíciós 
tranzakciók hátterében az a meggyızıdés áll, hogy a világpiacok globalizálódásával 
elkerülhetetlenné válik az iparágak egyre nagyobb fokú koncentrációja. (Pankaj and 
Fariborz, 2000) 
 
A vállalatcsoportok vállalatfelvásárlások és összeolvadások útján jönnek létre, a 
vállalatok ugyanazt a tulajdonosi piramis csúcsán elhelyezkedı szervezet által 
meghatározott stratégiai célt követik akkor is, ha külön jogi entitásnak számítanak. A 
tulajdonosi kapcsolatrendszer által kialakuló hierarchia megteremti a központi 
döntéshozatal lehetıségét, azaz a vállalatcsoport tagja hosszabb távon elveszíti 
stratégiai függetlenségét. A vállalatfelvásárlások és összeolvadások jelensége a 
világgazdaságban nem tekinthetı töretlenül növekvı tendenciának. A statisztikai 
elemzések alapján több hullám azonosítható. Az elsı ilyen hullámot több szerzı 
1897-1904 közé teszi (Gaughan, 2002; Pamphillis, 2003), amelyet az 1916-29, az 
1965-69, illetve az 1981-89 közötti idıszakok dinamikus növekedései követtek. A 
jelenlegi idıszakot mint az ötötdik vállalatfelvásárlási és összeolvadási hullámként 
azonosítják. (Gaughan, 2002)  
 
A vállalatcsoportok esetében az összefogó, irányító, uralkodó vállalat helyzetébıl 
adódóan jelentıs befolyást gyakorol az irányított társaság gazdaságpolitikájára, 
stratégiájára, piaci magatartására. Ennek következtében az állam a verseny 
intézményének védelme, a piac mőködıképességének fenntartása érdekében a jog 
eszközével igyekszik meghatározott korlátok közé szorítani a fúziókat és a 
tulajdonosi irányításszerzést, mivel a vállalatértéket befolyásolhatják a tisztességes 
piaci magatartásra, a verseny tisztaságára vonatkozó szabályok is. Ezért a 
hatóságoknak jogukban áll megakadályozni olyan összeolvadást, amely egy adott 
iparágban túl nagy hatalmat koncentrálna. 
 
A vállalatcsoportok vizsgálata esetén szinte minden esetben elıtérbe kerül a 
multinacionális vállaltok kérdésköre. (Lipparini and Fratocchi, 1999) A 
multinacionális vállalatok versenyelınye a méretgazdaságosságból származik, amely 
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a nemzetközi kapcsolatok hálózatán keresztül valósul meg (Kogut, 1985; Teece, 
1987), beleértve a holding vállalatok kapcsolatrendszerét a leányvállalatokkal 
(Hedlund, 1984; Bartlett and Ghostal, 1986), változatos tevékenységő egységek 
stratégiai és végrehajtási koordinációját (Prahalad and Doz, 1981; Davidson and 
Haspelslagh, 1982;), specifikus tudás és kompetenciák áramlását és integrálását 
(Edstrom and Galbraith, 1977; Gupta and Govindarajan, 1991), a nemzetközi szintő 
emberi erıforrás menedzsmentet (Lorange, 1986; Doz and Prahalad, 1986). Ezek 
egyben megközelítési módokat is jelentenek amelyeket a multinacionális vállalatok 
hálózati tıketranzakcióinál érzékelhetünk.  
 

25. táblázat  A határon átnyúló akvizíciók számának alakulása szektoronként 
 

Gyártás Szolgáltatás Egyéb Összesen Évek 
db % db % db % db % 

1990 1425 55,4 1064 41,4 83 3,2 2572 100 
1991 1580 54,1 1246 42,7 93 3,2 2920 100 
1992 1455 51,8 1252 44,5 100 3,7 2811 100 
1993 1486 50,5 1348 45,8 108 3,7 2942 100 
1994 1723 47,9 1732 48,2 140 3,9 3596 100 
1995 2108 46,5 2278 50,2 150 3,3 4537 100 
1996 2197 45,4 2447 50,6 195 4,0 4838 100 
1997 2380 44,5 2798 52,3 178 3,2 5347 100 
1998 2528 41,3 3430 56,0 168 2,7 6127 100 
1999 2744 37,9 4341 59,9 165 2,2 7242 100 

Forrás:Thomson Financial (OECD tanulmány 2001) 
 
Bár egyes stratégiai szövetségek esetében is megtalálható az irányító vállalat a  
vállalatcsoporton belül minden esetben kiemelt helyet foglal el az a társaság, amely a 
tulajdonosi piramis csúcsán helyezkedik el és tulajdonosi szempontból összefogja a 
vállalatcsoportot alkotó társaságokat. A gazdasági társaság mőködésére való befolyás 
összefügg a társaságban birtokolt tulajdonrész nagyságával. 30 A fentiek alapján 
egyértelmő, hogy a nem 100%-os tulajdoni arány esetén egy társaság akár több 
vállalatcsoportnak is tagja lehet, ezért a vállalatcsoportok adott esetben át is fedhetik 
egymást 
Ha a vállalatcsoportokat a stratégiai szövetségekkel összehasonlítjuk, akkor a 
vállalatcsoportok felépítése tipikusan piramis formát mutat, a központi stratégiai 
irányításnak a tulajdonolt vállalatok felé történı megjelenésével, ugyanakkor a 

                                                 
30 Az 1997. évi CXLIV. törvény meghatározása szerint jelentıs befolyással rendelkezik az a 
tulajdonos, aki az ellenırzött társaságban a szavazatok több mint huszonöt százalékával rendelkezik,  
többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik az a tulajdonos, aki az ellenırzött társaságban a 
szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik és közvetlen irányítást biztosító befolyással 
rendelkezik az a tulajdonos, aki az ellenırzött társaságban a szavazatok több mint háromnegyed 
részével rendelkezik. 
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stratégiai szövetségek esetében egy fordított piramis szerkezet jelenik meg, amely a 
különbözı stratégiai felfogások közös metszéspontját keresve alakul ki. 
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vállalat

Tulajdonolt,
irányított vállalat

Tulajdonolt,
irányított vállalat

Szövetséges vállalat Szövetséges vállalat

Stratégiai
érdekterület

Startégiai
érdekterület

Stratégiai
érdekterület

Közös
vállalat

VÁLLALATCSOPORT TIPIKUS
STRATÉGIAI IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA

STRATÉGIAI SZÖVETSÉG TIPIKUS STRATÉGIAI
IRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRÁJA  

 
10. ábra  Vállalatcsoport és szövetség stratégiai területeinek és irányításának 

összefüggése 
 
A cégfelvásárlások mögött a legtöbb esetben a jövedelmezıség növelésének szándéka 
áll, amit az a törekvés vált ki, hogy növelni kell a vállalat részvényeinek értékét, 
mivel a vállalat vezetése általában ehhez kötıdı érdekeltségi rendszerek mentén 
irányítja a vállalatokat és vállalatcsoportokat.  
 

9.1. Konszern és holding 
 
Sajátos, egyedi fogalmak is jelentkeznek a vállalatcsoport esetében. Ezek a holding és 
konszern fogalmak. A vállalatcsoportok egészére is, illetve az irányító társaságra is 
használatos a konszern és holding elnevezés. A konszernek és a holdingok esetében 
azért nehéz a tipológiai megkülönböztetés, mert keverednek egymással a strukturális 
és jogi szempontok, amelyek nehezen választhatók szét egymástól.  
 
A bevezetıben leírtaknak megfelelıen a magyarországi konszern és holding 
szervezeteket a gazdaságban történı megjelenésük óta vizsgáltam. A 
publikációimban (Nyíry 1990, Nyíry 1992) a terminológiai problémákra is kitérve 
megállapítottam, hogy mindkét szervezeti forma alapvetıen vállalatok, gazdasági 
társaságok mőködtetésének összefogását, összehangolását célozza más-más 
aspektusból. A konszernt egy szorosabb, gazdaságilag egybehangoltabb irányítási 
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forma eszközének, míg a holdingot a lazább vállalati csoportosulások összefogó 
szervezetének tekintettem.  
 
A késıbbi vizsgálatok és elemzések alapján az elnevezések fogalmának tisztázására a 
legjobb csoportosítást és terminológiát a Dobák Miklós és munkatársai által 
összeállított szakirodalmi anyagban találjuk (Dobák, 1996), melybıl idézve az ide 
vonatkozó részeket, az alábbiak állapíthatóak meg. 
 

″Konszernnek azt a vállalati csoportosulást nevezzük, amelynek – jogilag is 
önálló – tagjai az együttes piaci fellépés, a fejlesztési források racionális 
felhasználása, az optimális tıkeallokáció, valamint az összehangolt termék és 
technológiapolitika érdekében közösen tevékenykednek valamely iparágban, vagy 
iparágakban.″ 

  
A konszern szervezetet tehát felfoghatjuk a tıkekoncentráció egyik 

megjelenési formájának is. A konszern ilyen értelemben különbözik azon szervezeti 
megoldásoktól, amelyeket a különbözı konzorciumok, kartellek, szövetségek és 
egyesülések jelentenek, hiszen tıkekoncentráción, s nem kooperáción alapuló 
szervezetrıl van szó. A konszern a szervezetek különbözı típusú kapcsolódásokat 
foglalhatnak magukban. Ennek megfelelıen irányító (anya-) és irányított (leány) 
vállalatokról, társaságokról beszélhetünk. (Dobák, 1996) Ezt a terminológiai 
megkülönböztetést fogjuk használni a késıbbiekben is. 

 
A szakirodalomban a konszern szervezetek különbözı szempontok szerinti tipizálása 
lelhetı fel, amely szükségszerően eltér a hálózatoknál ismertetett tipológiával. A 
tipizálások a társaságok közötti kapcsolatok jellegére, a függıségek okára, a 
konszernben folyó tevékenységek jellegére és a követett vállalatpolitikára 
vonatkoznak. (Dobák,1996) 

 

A holding kifejezés nagyon gyakran keveredik a konszern fogalommal. Sem a 
szakirodalomban, sem a gyakorlatban nem egyértelmően tisztázott a holding és a 
konszern közötti viszony. A holding fogalmára nem található általánosan érvényes 
definíció, mivel alapvetıen nem jogi, hanem típus jellegő fogalomról van szó. 
Holdingnak nevezik egyrészt a konszern irányító társaságát, de holdingnak neveznek 
gyakran teljes vállalatcsoportokat is. Alapvetıen rögzíthetı azonban, hogy a holding 
fogalom egy saját jogképességgel felruházott vállalatot jelöl, amely túlnyomórészt 
vagy kizárólag más gazdasági társaságokba befektetett részesedések hosszabb idıre 
történı megszerzésére és ügykezelésére irányul. 

Elméletileg a holding egy olyan irányító vállalat, amely kizárólag a vagyonkezelés 
eszközével befolyásolja az irányított társaságokat. Tulajdonában alapvetıen 
értékpapírok, részvények, üzletrészek vannak, (emellett pénz, vagyontárgy stb. 
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tulajdonosai is) Tulajdonosi jogosítványai társaságokban, társasági rendszerekben 
jelenik meg. Funkcióit a társaságok vezetı testületein keresztül látja el. Ez azt jelenti, 
hogy azon fórumokon keresztül avatkozik be az irányító társaság az irányított 
társaság életébe, amely fórumokat a különbözı társasági jogok erre alkalmasnak 
vélnek. (pl.: közgyőlések, taggyőlések, felügyelı bizottságok, és igazgatóságok 
megválasztása, stb.) illetve amely fórumok (pl.: tızsde) lehetıvé teszik a külsı 
megítélés hatásának érvényesítését (pl.: részvényvásárlás, eladás). A gyakorlatban 
azonban a konszern irányító társasága, mint holding általában nem egy tiszta holding 
funkciót gyakorol, még akkor sem, ha egyébként formálisan ezt a megnevezést 
használják is az irányító társaságra. 
 
Holdingokról azonban nem csak a konszernek esetében beszélhetünk, vagy 
másképpen: nem csak a konszernek irányító társaságait nevezhetjük holdingnak. 
Léteznek olyan holdingok is, elsısorban pénzügyi, befektetıi területhez 
kapcsolódóan, amelyek esetében az irányított társaságok tulajdonosi jogai a 
holdingnál vannak, de amely irányított társaságok között nem állnak fenn a konszern 
esetében említett kölcsönös összefüggések. A holdingközpont egy átfogó tulajdonosi 
szervezet, amely üzletrészeinek, befektetéseinek mértékétıl és struktúrájától függıen 
képes hatni a társaságok tevékenységére, beleértve a tulajdonrészek értékesítését, 
privatizációit is. A szervezet legfıbb tevékenységi eleme a vagyon kezelése, vagyis a 
vagyon értékének megırzése, növelése, a vagyon átstrukturálása, a tıke hozadéka, 
stb.  

 

A holding általában nem folytat operatív termelési és kereskedelmi tevékenységet. A 
holding típusú szervezet egymástól szerkezetileg, ágazatilag, mőködésileg egyaránt, 
de nem szükségszerően eltérı vállalatokat főz egybe, legtöbbször a tulajdonosi, 
pénzügyi kérdések, folyamatok centralizálásán keresztül. 

 
Egy vezetı társaság szorosan vett holdingként akkor funkcionál, ha a vállalati 
részesedés megszerzése révén a részesedı társaságok tevékenységének 
befolyásolására is törekszik. Ekkor egy olyan holdingról van szó, amely a jogilag 
önálló részhatáskörő vállalatokat az egységes vezetés gyakorlásával zárt 
vállalatpolitikának megfelelıen irányítja. Erre a holdingtípusra szinonim fogalomként 
használják, fıleg a külföldi terminológiában a kontrollholding, ügyvezetı holding, 
önálló csúcsholding, vezetı- vagy menedzserholding fogalmakat. 

 
A holding szervezet jellegébıl adódóan elválasztja az operatív és stratégiai 
felelısséget egymástól. A stratégiai vezetés a holding vezetıségének feladata. A 
holding gazdasági társaságainál a rájuk vonatkozó alapvetı operatív feladatok vannak 
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az ehhez szükséges összes döntési hatáskörrel. A stratégiai jellegő feladatokhoz az 
alábbiak tartoznak: 

- a holding és a vállalatcsoport céljainak és stratégiájának meghatározása 
- a vállalatcsoport egészére kiterjedı tıke, likviditás és sikertervezés 
- a diverzifikációs politika meghatározása 
- a társaságok vagy társasági részesedések vétele, illetve eladása 
- vezetıi minısítések kérdése 

 
A holding szervezet kizárólag a vállalatcsoport keretei között hozható létre. Bár a 
szakmai holdingok összefogó, irányító funkciója nem elképzelhetetlen a szövetségben 
lévı vállalatok speciális formájaként, a pénzügyi típusú holdingok esetében ez kizárt. 
 
Az elızı fejezetekkel összhangban látható, hogy a hálózatba kapcsolódott vállalatok 
adott esetben sajátos mőködési rendszert alakítanak ki. Megjelennek olyan szervezeti 
formációk és irányítási struktúrák, amelyeknek a vállalati határokon átlépı, 
rendszeroptimalizáló szerepük és feladataik vannak., aminek egyik következménye 
lehet a korábban tárgyalt hálózati teljesítmény-, vagy gazdasági potenciálnövekedés. 
Ennek alapján a H1 hipotézissel összefüggésben fogalmazható meg az alábbi tézis: 
 
III. Tézis (T3) 
 
A hálózatba kapcsolódott vállalatok sajátos mőködési rendszer szerint, az 
individuális vállalatokhoz képest más, adott esetben sajátos értékrendeket követve, 
módosuló irányítási rendszer mellett és speciális vonásokat hordozó  információs 
rendszert kialakítva mőködnek. 
A hálózati mőködés átformálja a hálózat tagjaként tevékenykedı vállalat belsı 
struktúráját, és sajátos szervezet létrejöttét segíti elı, a hálózatot, vagy csoportot 
irányító domináns vállalatét. 
 
 
 

9.2. Felvásárlás és védekezés 
 
Ugyancsak sajátos vonása a vállalatcsoportoknak a stratégiai szövetségekkel szemben 
a baráti és ellenséges felvásárlások kategóriájának megkülönböztetése. 
 
Ellenséges felvásárláson azt értjük, amikor a vállalatot a vezetés beleegyezése, illetve 
esetleg tudta nélkül új tulajdonos szerzi meg. Az ehhez hasonló tranzakciók 
természetesen ütköznek a menedzsment érdekeivel, amelynek tagjai így 
megpróbál(hat)ják ezt megakadályozni. Az akadályozás kézenfekvı indokrendszere 
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az, hogy a felvásárolni kívánt társaság vezetése és az ajánlattevı érdekei az elızı 
fejezetekben ismertetett szempontrendszer miatt általában nem egyeznek meg. 
(Zsoldos, 1998) Az olyan vállaltvezetı is érdekelt lehet ennek megakadályozásában, 
aki a cégérték növelésén fáradozik, ha meggyızıdése szerint a tulajdonosváltás egy 
nagyobb, lehetséges jövıbeni értéknövekedéstıl fosztja meg a mostani 
részvényeseket, illetve az új tulajdonos érdeke, pl. részlegek bezárása, munkavállalók 
elbocsátása. (Molnár, 2000) A célvállalat vezetése ( menedzsmentje és igazgatósága) 
az Épt.-ben rögzített bejelentési és tájékoztatási kötelezettség miatt tisztában van a 
folyamat elindulásával, és általában tökéletesen fel tudja mérni az új tulajdonos, vagy 
tulajdonosok várható magatartását. Abban az esetben, ha ezen információk birtokában 
a vállalatvezetés a rendelkezésére álló határidın belül a hatáskörében levı minden 
eszközt felhasználhatna, a korábban említett információs rés miatt komolyan 
veszélyeztetni tudná a felvásárlás megvalósítását, megzavarva ezzel az egyébként 
kívánatos piaci folyamatok és elvek érvényesülését. Ennek kivédése érdekében a 
törvényi szabályozások egyrészt kategorikusan tiltanak bizonyos tevékenységeket, 
behatárolva ezzel a célvállalat mozgásterét. 
 

26. táblázat  Határon átnyúló baráti és ellenséges felvásárlások 
 

 Baráti felvásárlások és 
összeolvadások 

Ellenséges felvásárlások és 
összeolvadások 

 Értéke 
milliárd 
USD 

% Száma % Értéke 
milliárd 
USD 

% Száma % 

1988 84,1 72,3 1428 95,1 26,0 22,3 16 1,1 
1989 125,2 87,8 2097 92,9 13,8 9,7 12 0,5 
1990 140,9 92,3 2438 94,8 1,4 0,9 5 0,2 
1991 77,4 93,0 2792 95,6 2,8 3,4 5 0,2 
1992 75,4 93,0 2692 95,8 2,9 3,6 3 0,1 
1993 76,1 92,7 2800 95,2 0,4 0,5 4 0,1 
1994 125,2 95,0 2413 94,9 1,2 0,9 6 0,2 
1995 168,4 88,9 4234 93,3 8,1 4,3 14 0,3 
1996 211,2 90,9 4496 92,9 6,8 2,9 9 0,2 
1997 294,8 93,9 5057 94,6 6,2 2,0 9 0,2 
1998 561,9 96,3 5816 94,9 3,0 0,5 7 0,1 
1999 747,1 94,4 6762 93,4 8,8 1,1 10 0,1 
2000 853,4 73,0 7153 91,4 279,0 23,9 11 0,1 

Forrás: Thomson Financial (OECD tanulmány, 2001) 
 
A felvásárlások illetve összeolvadások piacát nemcsak törvények szabályozzák, 
hanem a vállalatok maguk is kialakíthatják saját elıírásaikat, különösen az ellenséges 
szándékú felvásárlásokkal szemben. Az ellenséges felvásárlások megakadályozására 
irányuló lépéseket két csoportra lehet bontani: az elsı csoportba azokat sorolhatjuk, 
amelyek tulajdonképpen megelızı intézkedések, nem kötıdnek adott tranzakciókhoz. 
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A másik csoportba a konkrét ajánlat meghiúsítása érdekében tett intézkedések 
tartoznak. A hatékony védekezés alapja az elızetes felkészülés, hiszen az adott 
ajánlat beérkezésekor már legtöbbször nincs elég idı megfelelı intézkedésekre. 
Meghatározott piaci jelenlét és gazdasági, pénzügyi potenciál birtokában szinte 
minden társaság számíthat arra, hogy kivásárlás célpontjává válik. Ennek megfelelıen 
ha a vállalat vezetése érdekazonos pozícióba kerül a meghatározó befolyást jelentı 
tulajdonosi körrel, célszerő a megelızı intézkedések megtétele. 
 
A vállalat tevékenysége folytán egy meghatározott piaci pozíciót alakít ki, és foglal 
el, amely piaci pozíció visszacsatolása a társaság részvényeinek értékében 
jelentkezik. Abban az esetben, ha a társaság egy kivásárlás célpontjává válik, ez a 
pozíció is változik, hiszen a kivásárló vállalat piaci helyzete, szándékai, stb. mind 
befolyásolhatják a céltársaság további üzletpolitikáját. Ennek megfelelıen a 
védekezési taktikák hatása a részvényárfolyamokra nem egyértelmő. E 
vonatkozásban, a szakirodalomban sincs teljes egyetértés. Általában igaz, hogy a 
részvényesek által jóváhagyott intézkedések ritkábban vezetnek 
árfolyamcsökkenéshez. Az ilyen intézkedések azonban azt az üzenetet is 
közvetíthetik a piac felé, hogy a vállalat vezetıi tisztában vannak azzal, hogy  
felvásárlás célpontjaivá válhatnak. Ez a kereslet-kínálat törvényszerőségei miatt akár 
pozitív hatással is lehet az árfolyamokra. 
 
Gyakran találkozhatunk az un. "méregpirulákkal" (poison pills). A vezetés meggyızi 
a tulajdonosokat, hogy "cápariasztó" (shark-repellent) intézkedéseket fogadjanak el. 
Ezeket a társaság alapszabályában kell rögzíteni, természetesen még az ajánlat 
elfogadására nyitva álló határidı kezdete, vagy az elıtt. Szintén az alapszabályban 
rögzíthetnek olyan elıvásárlási jogokat a vállalat részvényesei vagy a vezetıi 
számára, amelyek például egy ellenséges fúzió esetén a felvásárló cég részvényeit 
gyengíthetik, illetıleg hogy bocsássanak ki olyan átváltható kötvényeket, amelyek az 
ajánlatot követıen kedvezményes részvényekhez juttatják a részvényeseket. 
Amennyiben egy részvényes tulajdoni aránya bizonyos szintet meghalad, úgy a többi 
tulajdonos új részvényeket vehet, folyamatosan hígítva ezzel a struktúrát. 
 
Az alapszabály módosításával meghatározhatnak olyan szabályokat is, amelyek a 
vállalatvezetés leváltását komolyan megnehezíthetik.  Vannak olyan cégek, ahol az 
igazgatótanács cseréje lépcsızetes,  az igazgatóknak csak adott hányadát lehet évente 
leváltani, így a felvásárló nem tudja rögtön irányítása alá vonni a céget.  

 
A menedzsment rendelkezhet nagy szavazattöbbséget biztosító részvényekkel, 
ugyanakkor korlátozhatják egy részvényes szavazati jogait is, vagy maximalizálják az 
egy kézben összpontosuló szavazatokat. Több nagy magyar vállalat alapszabályában 
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találunk olyan korlátozó intézkedést, amely tulajdoni hányadtól függetlenül 
maximálja a szavazati arányt.31  
 
Az alapszabályban rögzített megelızı intézkedésekre változatos formákat találunk 
több Magyarországi részvénytársaságnál is (Richter, MOL, TVK, Borsodchem, 
Graboplast). (Molnár, 2000)  
 
Az ún.  "arany ejtıernyık" (golden parachutes) csak jelentıs végkielégítésekkel, 
egyéb juttatásokkal teszik lehetıvé a vezetés elmozdítását. Ennek a módszernek a 
hatékonysága erısen megkérdıjelezhetı, hiszen egy vállalatnagyság felett ez nem 
lehet meghatározó tétel, azonban a környezetben erıs visszatetszést kelthet. 
 
Bár a felvásárlás célvállalata számára alkalmazható védekezés lehetıségei erısen 
korlátozottak, az Épt. szerinti szabályozás lehetıvé teszi, hogy már a nyilvános vételi 
ajánlat közzétételét követıen más felvásárló is jelentkezhessen a társaság 
megszerzéséért.32 Az ellenajánlatot ugyancsak nyilvános vételi ajánlat formájában 
kell megtenni, az arra vonatkozó általános szabályok betartása mellett. Az 
ellenajánlat következményeként az eredeti nyilvános vételi ajánlat hatályát veszíti, 
akkor, ha az ellenajánlat megfelel a törvényben meghatározott feltételeknek. 
 
Az ellenajánlat eredeti ajánlatot hatályon kívül helyezı joghatásának második 
feltétele, hogy az a részvényesek számára kedvezıbb legyen, mint az azt megelızı 
nyilvános vételi ajánlat. Az az ellenajánlat minısül kedvezıbbnek, ha legalább öt 
százalékkal magasabb forintban kifejezett ellenértéket tartalmaz.33 Az ellenajánlat 
alkalmazásának tipikus példáját figyelhettük meg a Skála Rt. kivásárlása kapcsán.  

 
A célvállalat jogi akadályokat is gördíthet a felvásárlás útjába, pl. a 
monopóliumellenes rendelkezésekre való hivatkozással. Ennek legkézenfekvıbb útja, 
ha a célvállalat úgy próbálja átcsoportosítani eszközeit, hogy azok összeférhetetlenek 
legyenek a felvásárló eszközeivel. Ha végül az eljárás nem is jár sikerrel, az évekig 
tartó per elriaszthatja az ajánlattevıt. 

    
Hasonló átszervezéssel a célvállalat értékesítheti azokat az eszközeit, amelyek a 
felvásárló számára vonzóvá tették. Hátulütıje, hogy az értük kapott pénzeszközök 
további motivációt jelenthetnek felvásárlásra. A forrásoldalt a részvényszerkezet 
felhígításával, új részvények kibocsátásával, kedvezı feltételő részvény-

                                                 
31 A Pannonplast Rt. alapszabálya ezt a korlátot például a tulajdoni hányadtól függetlenül 12,5 
százalékos mértékben maximalizálja. (Madarász János: Harc a Pannonplast irányításáért Napi 
gazdaság 2001. 1l. 26.) 
32 Épt. 94/J§ (1) 
33 Épt. 94/J§ (2) 
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visszavásárlással, nagy összegő hitelek felvételével lehet kiigazítani. A nagy vonzerıt 
jelentı fölös pénzeszközöktıl való megszabadulást segíti a LCO (leveraged-cash-out) 
módszer, melynek során a pénzeszközöket osztalék formájában kifizetik a 
részvényeseknek, helyette pedig abnormálisan nagy arányú idegen tıkét vonnak be. 
 
Az ajánlat megérkezése után a vállalat maga kezdi a piacról begyőjteni részvényeit. A 
saját részvények visszavásárlására tett ajánlat csak akkor hatásos, ha ezen részvények 
jelentıs része még nincs az ellenséges ajánlatot tevı cégnél. 
 
A vállalatcsoportokról összefoglalásként elmondható, hogy ez a hálózati formáció ott 
alkalmazható eredményesen, ahol a tulajdont szerzı vállalat a piaci növekedés mellett 
a vállalati méretek növekedésében is érdekelt, vagy növekedési kényszer hatása alatt 
van. A Magyarországi privatizáció kezdeti, meglehetısen sajátságos éveitıl 
eltekintve egy vállalat saját maga ritkán keresi annak a lehetıségét, hogy más 
vállalatok tulajdont szerezzenek benne, vagyis a tulajdonszerzés általában a felvásárló 
vállalat kezdeményezésére, akaratából történik. Ennek megfelelıen a vállalatcsoport 
forma létrejötte egy sajátos bıvülési folyamatot jelent, melynek hajtóerıi az 
alábbiakban foglalhatók össze.  
 

- A kivásárlandó vállaltnál meglévı fejlett mőszaki háttér, amikor a felvásárló 
vállalat az idı és költségigényes fejlesztések saját maga által történı 
elvégzését kívánja megkerülni, lényegesen lerövidítve így egy új termék, 
technológia, kutatási eredmény piacra vitelét. Ez tekinthetı egy bizonyos fokú 
technológiai transzfernek is. 

- A célvállalatnál meglevı disztribúciós hálózat, amikor a felvásárló vállalat 
kereskedelmi potenciáljának ugrásszerő fejlesztését tudja végrehajtani, adott 
esetben a disztribúciós hálózattal, megszerezve annak piacait, üzleti partnereit 
is 

- A vezetıi szakértelem, ami tulajdonképpen egyszerősített szellemi know-how 
megszerzését jelenti. Az új vezetési módszerek, illetve jól felkészült, 
tehetséges vezetık megszerzése révén megvalósuló változások elsısorban a 
szervezeti kultúra, vezetési stílus, motiváció területén jelentkeznek. Ugyanez 
fordítva is igaz lehet, amikor a kivásárló vállalat rendelkezik ezekkel az 
ismeretekkel, amelyet a felvásárolt vállalat mőködésének hatékonysága 
érdekében tud alkalmazni. 

- A valóságoshoz képest kis könyvszerinti érték, ami a vásárló cég számára 
rövid idejő tıkemegtérülést eredményezhet 

- Nagy felhalmozott veszteség, ami pusztán számviteli megfontolásokból az 
eredményes vállalat adó- és egyéb kötelezettségeinek csökkentését, illetve 
megtermelıdött nyereségének számviteli eliminálásának lehetséges eszközét 
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jelenti. Itt a számviteli szabályok alapján a felvásárlásokat szinte minden 
esetben a fúzió követi, hiszen ezek a típusú elınyök csak ekkor jelentkeznek. 
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10. Stratégiai szövetség vagy vállalatcsoport, esetleg átmeneti szervezeti 
megoldások 
 
A hálózatosodási folyamatok kezdeti idıszakában a stratégiai szövetségek és 
vállalatcsoportok mintegy egymást kiegészítve, egymás mellett talán egymással 
"versenyezve" voltak jelen. A gazdasági élet több, ma már egyértelmően átmenetinek 
tekintett hatásaként hol a stratégiai szövetség, hol a vállalatcsoport formáció került ki 
"gyıztesen" a hálózati formák "versenyébıl". Annak ellenére, hogy Európában 
hosszú tradícióra tekint vissza a stratégiai szövetségek rendszere, (British Aircraft 
Corporation és Sud Aviation, Volvó és Peugeot és Renault) a 90-es évek közepén 
drámai akvizíciós hullám söpört végig. (Rhone-Poulence és Hoechst, BMV és Rover, 
Total és Petrofina,) Még a tradicionálisan zárt iparágakban is, mint a légi közlekedés, 
telekommunikáció kezdett az akvizíció teret nyerni. (Swissair és Sabena és AOM, 
British Airways és Air Liberté, )  
 
A vállalatok a rendelkezésükre álló erıforrások jobb kihasználása érdekében 
egyesíthetik, vagy kombinálhatják ezeket, hasznosítva a jelentkezı szinergiahatást. 
Ennek érdekében a vállalatok nagy része az együttmőködésnek jól körülhatárolható 
és definiálható területét választja, amelyben vagy megtartják stratégiai 
autonómiájukat, vagy folyamatosan összeolvasztják mőködési területeiket egy 
növekvı, vagy újonnan létrehozott szervezet keretein belül. Az európai cégek 
nagyobb hajlandóságot mutattak nemzetközi szinten a szövetségeknek az akvizícióval 
szemben történı elınyben részesítésére. A partneri kapcsolat, amelynek eredménye 
az Airbus, Arianespace, Eureka vagy Eurofighter volt, úgy tőnik tipikusan európai 
jelenség. Amíg európában a legtöbb üzleti területen ilyen együttmőködéseket 
hajtottak végre, az USA-ban egy drámai koncentráció ment végbe. Talán ennek 
hatására alakult ki az utóbbi néhány évben tapasztalható trendfordulat, melynek 
következtében a legtöbb iparágon belül Európában is a szövetségi formáktól való 
távolodás következett be, és ezért elınyben részesíti az akvizíciót.  
 
Mindezek mellett megfogalmazódtak olyan nézetek is, amelyek szerint az európai 
vállaltoknak a stratégiai szövetségeket nem az összeolvadás és felvásárlás 
helyettesítıjeként kellene alkalmazni, hanem kombinálva ıket. (Garette and 
Dussauge, 2000) Ezeket a gondolatokat csak alátámasztotta az a tény, hogy itt is 
találkozhatunk némi fogalmi bizonytalanságokkal. Egyes szerzık a stratégiai 
szövetséget barátságos összeolvadásként, illetve felvásárlásként ragadják meg. 
Elıfordul, hogy egy másik vállalatban történı kisebbségi részesedés szerzését, vagy 
egy közös leányvállalat alapítását is stratégiai szövetségként fogják fel. (Harrigan, 
1983) Természetesnek vehetjük ezt az átmeneti bizonytalanságot, hiszen elméleti 
síkon sem tisztázott egyértelmően, hogy hol húzódik a határ a vállalati stratégiai 
szövetség és a vállalatfelvásárlás, illetve a vállalati egyesülés között, (Török, 1999) 



 101 

bár ennek meghatározására is számos kísérlet történt. (Garette and Dussauge 2000, 
Tari, 2003) 
  
Az egyes formációk közötti döntésben, a gazdasági hatások mellett lényeges szerep 
jutott a vállalatokat irányító menedzsment személyes elképzelésének is. Az erıforrás 
alapú megközelítés egy sajátos nézıpontja a vállalati menedzsereknek, akik értékelve 
a vállalat stratégiai üzleti egységeinek relatív fontosságát és versenypozícióját, 
eldönthetik, hogy a kritikus erıforrások megszerzésének melyik módját választják, a 
vállalatfelvásárlást, vagy összeolvadást, a szövetségkötést, egyes tevékenységek 
kiszervezését vagy bizonyos területek felszámolását, stb. (Buzády, 2000)  
 
Ahogy a tranzakciós költségek elméletéhez igazítottan a piaci és hierarchiai 
szabályozás között megjelent a hibrid szervezetek szürke zónája, az elmúlt 10-15 év 
szervezeti "kísérleteinek" eredményeként a stratégiai szövetségek és vállalatcsoportok 
között is kezd kialakulni egy hibrid megoldás, amely egyesíti magában a stratégiai 
szövetségek sajátos elemeit a vállalatcsoportok jellemzıivel. Tipikus példaként 
tekinthetjük a Renault és Nissan cégcsoportok együttmőködési formáját (Tari, 2003), 
amelyet egy sikertelen kísérlet a Volvo-Renault együttmőködés elızött meg. (Bruner 
and Spekman, 1998) Ebben az esetben a két vállalat között közös vezetıi elhatározás 
eredményeként alakult ki a szakmai együttmőködés, amelyet egy egymásban történı 
kölcsönös tulajdonszerzés követett. Bár nyomatékosan egy kiegyensúlyozott 
kereszttulajdonlás megteremtése volt a cél, az elmúlt idıszakban a Renault 44,4%-ra 
emelte részesedési arányát, míg a Nissan csak 15%-részesedés megszerzéséig jutott 
el. A kereszttulajdonlás következtében a két vállalat igazgatóságában is személyi 
képviselet megvalósítására került sor. Ennek következtében az egyes vállalatok 
stratégiai jelentıségő döntéseit a másik vállalat képviselıi joguknál fogva 
megvétózhatták. A kialakult kapcsolatrendszer sajátos elemeként tekinthetı az a 
késıbb létrehozott közös szervezet, amely az együttmőködés átfogó koordinálására 
hivatott. Ha végigelemezzük a két vállalat együttmőködésének folyamatát, akkor a 
stratégiai szövetségre jellemzı tulajdonságokkal (megmaradó önálló szervezetek, 
önálló döntési hatáskörök, additív, versenyt megırzı és komplementer típusú 
kooperációk) és a vállalatcsoportokra jellemzı tulajdonságokkal (meghatározó 
befolyást biztosító tulajdonszerzés, képviselık delegálása az igazgató tanácsokba, 
közös vállalati stratégia kialakítása) egyaránt találkozhatunk. (Tari, 2003) Ennek 
megfelelıen talán elmondható, hogy a lehetséges hálózati és együttmőködési palettán 
új színfolt jelent meg, a hibridek hibridje. Ennek a szervezeti formációnak 
életképességérıl, gazdasági potenciáljáról természetesen még szinte semmit sem lehet 
elmondani azon kívül, hogy a kezdet sikeres volt.   
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11. Kutatási módszertan és elméleti modell 
 
 
A kutatásom célja az 1.3. fejezetben rögzítettek szerint az, hogy a hálózatosodás két 
domináns ágának elemzésével feltárjam azokat a hatótényezıket, amelyek a vállalati 
kapcsolatrendszerek oldaláról vizsgálva a stratégiai szövetség, versus vállalatcsoport 
kérdéskör eldöntésénél meghatározó jelentıséggel bírnak. Ezzel összhangban 
felvetıdik a kérdés, hogy a két hálózati formáció kizárja-e egymást, avagy létezik 
valamilyen átmeneti forma a szövetségek és vállalatcsoport között, amely egyesíti 
mindkettı elemeit.  
 
Az elméleti-, és irodalmi összefoglaló egyértelmően mutatja, hogy a 
hálózatosodásnak ez a két útja bár sok hasonlóságot mutat hatásaiban, 
következményeiben, továbblépési lehetıségeiben mégis különbözik egymástól. Az 
egyes formációk bár bizonyos mértékig átjárhatóak, ez az átjárhatóság inkább egy 
irányba mutat a stratégiai szövetségektıl a vállalatcsoportok felé. 
 
A Magyarországi sajátosságok (vállalatméret, külpiaci nyitottság, integráció, stb.) 
szinte elıre vetítik azt, hogy az ország meghatározó vállalatai külpiaci térnyerésük 
érdekében élni fognak a stratégiai szövetségesek keresésének lehetıségeivel, illetve a 
külföldi vállalatok és vállalatcsoportok hazai terjeszkedése következtében vállnak 
felvásárlási célponttá. Ezeket a folyamatokat sok esetben a politikai szándékok is 
befolyásolják, a privatizáció, az állami tulajdon lebontásaának szándéka sok vállalat 
esetében erısítette ezeket a hatásokat. Ahogy korábban láttuk a hálózatosodás, a 
stratégiai szövetségek és vállalatcsoportok intenzív megjelenése a gazdasági életben 
viszonylag új jelenségnek számít, ennek következtében intenzív vizsgálta is csak az 
elmúlt 15-20 évre tehetı. A kérdéskörök és vizsgált területek összetettsége, 
bonyolultsága, és soktényezıs volta ezen idı alatt nem tette lehetıvé a letisztult, 
kikristályosodott elméleti háttér megteremtését, így ezen kérdések vizsgálata is 
újdonságértékkel bír a témakör, de elsısorban a magyar viszonylatok 
vonatkozásában.   
 
Mindkét jelzett esetben fontos lehet azoknak a hatótényezıknek az ismerete, amelyek 
a partnerek várható cselekedeteit, vagy a folyamat két lehetséges kimenetét 
meghatározzák. A tényezık, és súlyuk ismerete segítheti ezen folyamatoknak a 
kívánt, és a vállalat számára elınyös irányba való terelését, vagy a nem kívánt 
folyamatok esetleges megfordítását.  
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11.1. A kutatás módszertana 
 
Oliver és Ebers egy részletes tanulmányban (Oliver és Ebers, 1998) számolnak be az 
elmúlt években megjelent szervezetközi kutatásokról. Megállapították, hogy ezen a 
tudományos területen az empirikus, kvantitatív és keresztszekciós tanulmányok 
dominálnak, összekapcsolódva a horizontális, vertikális, szerzıdéses és tulajdonosi 
kötelékekkel.  
 
Az empirikus vizsgálatok a kutatott témakör szempontjából alapvetıen a kvantitatív 
és kvalitatív technikával végezhetık. A kvantitatív technika azokon a területeken 
alkalmazható sikerrel, amelynél a hipotézisek validálásához nagy mennyiségő, 
lehetıleg számszerő adatok, adatsorok összeállítása és összegyőjtése lehetséges, 
melyek statisztikai, kérdıíves felmérések útján győjthetık. Alapfeltétel, hogy a 
kiválasztott minta reprezentatív jellegő, és a bizonytalansági tényezık kiküszöbölése 
érdekében matematikailag meghatározott nagyságrendő legyen. A kvalitatív jellegő 
kutatások ezzel szemben különösen elméletek finomításánál, és összetett problémák 
további kutatásánál, valamint az általános határvonalak meghúzásánál alkalmazhatók 
sikerrel. (Stake, 1994) 
 
A 27. táblázat összefoglaló jelleggel mutatja néhány fıbb kvantitatív kutatás 
idıpontját, célját, kiterjedését. (Buzády, Sulok, Larsson et al, Lahovnik, Bild et al.) 
 
Az eddigi kutatások, ahogy az a táblázatból is látható, Magyarországon döntı 
mértékben a stratégiai szövetségek kérdéskörére koncentráltak, a vállalatcsoportok 
esetében hasonló jellegő kutatásokkal alig találkozhatunk. 
 
A Magyarországi kutatásokba bevont vállalati mintanagyság általában reprezentatív, 
de az eddigi felmérések mintanagyságát tekintve 300-400 körül mozog. (Buzády, 
2000) Nem sikerült ezt a mintaszámot meghaladni még az olyan jól szervezett, és 
anyagilag támogatott kutatások esetében sem, mint az 1996 és 1999 évben végzett, az 
egész országra kiterjedı "Versenyben a világgal" program keretében végzett 
felmérés.  Ennek megfelelıen a kérdés vizsgálata és validálása csupán a kvantitatív 
módszerek felhasználásával nagy biztonsággal nem végezhetı el, szükséges a 
kvalitatív kutatási módszerekkel történı kiegészítés is. A kvalitatív kutatásoknál 
különösen nagy figyelmet kell fordítani az átláthatóság kérdésére. (Czakó, 2000) Ezt 
az azonos felépítéső kérdéscsoportokkal, azonos érintett témakörökkel, rögzített 
gondolatvezetéssel, lehetıség szerint külsı kontroll alkalmazásával lehet biztosítani. 
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A kutatás elvégzéséhez ennek megfelelıen egy három forráskörbıl táplálkozó 
információhalmazt dolgoztam fel. Az elsı a szakirodalmi kutatásokon alapuló 
irodalmi elemzés, amelynek döntı része az elızı elméleti fejezetekben 
összefoglalásra került. A második egy tematikusan összeállított kérdıív, amelynek 
felépítése, témakörei a 9.3. fejezetben kerülnek részletesen ismertetésre. A kérdıív 
adatsorainak feldolgozása a kvantitatív módszerek segítségével történik (statisztikai 
elemzés, klaszteranalízis). A harmadik csoport a kvalitatív módszerek keretei között, 
a személyes interjúk rendszere, amelynek résztvevıi a kérdıívet kitöltött vállalatok 
vezetıibıl került kiválasztásra, és amelynek célja a kvantitatív vizsgálatok 
eredményeinek megerısítése. 
 

27. táblázat  A hálózatokkal kapcsolatos kutatások összefoglaló táblázata 
 

Kutatás 
témaköre 

Kutatási 
idıpont 

Kutatást 
végzık 

Minta 
nagyság 

Kutatás célja 

Stratégiai 
szövetségek 

1987-91 Sen és Sengupta 119 
stratégiai 
szövetség 

Technológiai és marketing 
szövetségek vállalati 
teljesítményekre gyakorolt 
hatása 

Szövetségek 1994 Lyles és Baird 60 Szövetségek általános 
céljainak elérési rátájának 
vizsgálata 

Stratégiai 
szövetségek 

1997 Szanyi Nem ismert Stratégiai szövetségek 
teljesítményének 
indikátorokkal történı mérése 

Stratégiai 
szövetségek 

1996 Tari-Buzády 325 vállalat "Versenyben a világgal" 
program keretében általános 
felmérés. 

Stratégiai 
szövetségek 

1999 Tari-Buzády 319 vállalat "Versenyben a világgal" 
program keretében általános 
felmérés. 

Fúziók, 
felvásárlások 

1999 GKI 
Gazdaságkutató Rt. 
Ernst and Young 

400 vállalat Fúziókkal és felvásárlásokkal 
kapcsolatos általános 
tapasztalat szerzése. 

Szövetségen 
belüli 
szervezeti 
tanulás 

1998 Lane és Lubatkin 69 
szövetség 
és vállalat 

A vállalati tanulás 
képességének felmérése 

Internalizá-
ció hatásai a 
vállalati 
teljesítmé-
nyekre 

1998 Markides and Oyon 268 + 76 
vállalati 
akvizíció 

A nemzetközi terjeszkedés és 
a profitabilitás közötti pozitív 
összefüggés bemutatása 

Szövetségen 
belüli 
szervezeti 
tanulás 

1996 Powell, Koput és 
Smith Doerr 

225 hálózat 
és vállalt 

Tudás beáramlás vizsgálata és 
hatása az együttmőködésekre 



 106 

Vállalati 
felvásárlások 

1999 Lahovnik 56 vállalati 
felvásárlás 

A felvásárlások 
jellegzetességeinek feltárása a 
közép és kelet Európai 
országokban  

Vállalati 
felvásárlások 

1996 Bild, Guest, Cosh, 
Runsten 

386 vállalat A kivásárlások hatása az 
értéknövekedésre Angliai 
példák alapján. 

 

11.2. A vizsgálat elméleti modellje 
 
A kutatás szempontjából lényeges az egyes hatótényezık feltérképezése, azonosítása. 
Az eddigi hasonló jellegő vizsgálatok, valamint a hipotézisek sajátosságai alapján 
elmondható, hogy nagyon sok hatótényezı azonosítható, melyeknek a választásra 
gyakorolt súlya nagy szóródást mutat. Ennek megfelelıen a csoportképzés 
segítségével az egyes hatótényezıket csoportokba rendezhetjük, és elsı lépésben 
ezeknek a csoportoknak a vizsgálata végezhetı el. 
 
Ennek megfelelıen a vizsgálati modellt az alábbi ábra mutatja: 
 

                

Determináló
hatások,

elızmények

Mozgató er ık,
motivációk

Elérni kívánt
célok

Hálózati
kapcsolat-
rendszer

meghatároz-
ása

Hibrid formáció

Partnerség,
stratégiai
szövetség

Akvizíció, vállalat
csoport

Korlátok

Siker
kritériumok

Ható tényezık Ható tényezık Ható tényezık

Ható tényezık Ható tényezık Ható tényezık

KÜLSİ TÉNYEZİK

BELSİ TÉNYEZİK

 

 
11. ábra.  A hálózati kapcsolatrendszer meghatározásának elméleti modellje 
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11.2.1. A vizsgálat modell részletes leírása 
 
A kutatás alapkérdése a vállalatnak a partnerség, vagyis a stratégiai szövetség illetve 
akvizíció, azaz a vállalatcsoport hálózati formációnak a létrehozását befolyásoló 
tényezık vizsgálata. A vizsgálati modellt bemutató ábra döntıen egy háromtengelyő 
tényezıcsoport vizsgálatán alapszik, amelynek fı vonulata a szervezetek történelmi 
elıéletébıl, mint determináló tényezıkbıl kiindulva a mozgató erık és elérni kívánt 
célok feltárásán keresztül jut el a hálózati kapcsolatrendszer meghatározásához. 
Ennek a folyamatnak minden elemét külsı és belsı tényezık befolyásolják, amelyek 
közvetlenül hatnak a hálózati kapcsolatrendszer kialakítására. A modell vizsgálata 
kapcsán lépésenként kerülnek ismertetésre azok a meghatározó tényezık, befolyásoló 
faktorok, amelyek a modell egyes fázisaiban dominánsan hatással vannak a folyamat 
egészére, így vélhetıleg annak kimenetelére is. Természetesen egy tényezı több 
fázisban is hatást gyakorolhat, ebben az esetben ismertetése a legerısebbnek ítélt 
hatás mentén történik. 
 
A hálózatokhoz való kapcsolódás, akár a kapcsolódó vállalat, akár a hálózatba már 
korában bekapcsolódott vállalatok valamelyike lép fel kezdeményezıként, egy 
folyamat eredményeként történik meg. Ennek a folyamatnak kezdeti lépései korábbi 
idıpontokra nyúlnak vissza, tehát valamilyen elızményként foghatók fel és 
értelmezhetıek.  
 
Az elızmények értékelése szempontjából a korábbi kutatások és publikációk nem 
egységesek. A folyamatelvő felfogás egyértelmővé teszi, hogy nem csupán 
pillanatnyi helyzet döntési megoldása lehet a hálózathoz való csatlakozás, vagy 
hálózati formációválasztás. Ennek mélyebb determináltsága kell legyen, ami a 
vállalatra az elızı idıszakokban befolyással bíró tényezık eredıjeként jelentkezik. 
Ezeket a tényezıket összefoglalóan determináló hatásoknak vagy elızményeknek 
nevezhetjük. Varadarajan és Cunningham (1995) három ilyen tényezıcsoportot 
azonosított, amelyek befolyásolják a vállalatok hajlandóságát a stratégiai szövetségek 
létrehozására. Ezek a tényezıcsoportok a vállalat specifikus, iparág specifikus, és 
környezet specifikus tényezık. Bár a szerzık a tényezıket a stratégiai szövetségek 
tekintetében értelmezik, ugyanezen tényezıket tekinthetjük a hálózatosodás 
meghatározó hatótényezıinek is. A jelenlegi vizsgálati modell a külsı és belsı 
szervezeti tényezıket veszi figyelembe, ennek megfelelıen a hivatkozott 
csoportosítást is két tényezıcsoportúvá kell transzformálnunk, ahol a környezeti, mint 
külsı-, és a vállalati mint belsı tényezık eleve adottak, ennek megfelelıen az iparági 
specifikus tényezık kerültek szétválasztásra. Az alap faktorok kiegészültek egyéb 
tényezıkkel is, illetve a korábbi elvnek megfelelıen átkerültek a folyamat más 
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elemeihez, annak függvényében, hogy hol tekinthetıek a hatások intenzívebbnek. 
Mindezeken túl azonban egyet kell értenünk azzal a megállapítással, hogy a tényezık 
hatása a folyamatra nem mutat egyértelmően tiszta képet (Hynes and Mollenkopf, 
1998).       

 

A külsı tényezık közül kiemelhetı a politikai, jogi, szabályozási környezet, amely 
mintegy megteremti a feltételrendszerét a hálózati mőködés kialakításának. A 
szövetségi típusú mőködéshez, a szerzıdési kapcsolatokhoz köthetı jogi keretek, a 
jogbiztonság, más fogalomként a jogállamiság feltételeinek megteremtése 
kapcsolódik, míg a vállalatcsoportok esetében a társasági jog, a konszernszabályozás, 
a versenyjog elıírásai jelenthetik a szükséges alapot. 
 
 

                                

Determináló
hatások,

elızmények

Piaci környezettel kapcsolatos
Fogyasztói szokásokkal és viselkedéssel kapcsolatos
Globalizációval, nemzetközi környezettel kapcsolatos
Politikai, jogi, szabályozási környezettel kapcsolatos
Kockázati tényezıkkel kapcsolatos
Infrastruktúrával és intézményrendszerrel kapcsolatos
Nemzetközi fejlıdési trendekkel kapcsolatos

Méretgazdaságossági kritériumokkal kapcsolatos
Erıforrások felhasználásával kapcsolatos
Vállalati teljesítményekkel kapcsolatos
Beágyazottsággal és kapcsolati tıkével kapcsolatos
Kompetenciákkal kapcsolatos
Vállalati értéklánccal kapcsolatos

KÜLSİ TÉNYEZİCSOPORTOK

BELSİ TÉNYEZİCSOPORTOK
 

 
 

12. ábra.  A determináló, elızmény-hatásokat befolyásoló tényezıcsoportok 
 

 
A globalizáció a vállalatok közötti versenyt gyakorlatilag az egész világra 
kiterjesztette, ezért a lokális piacokon is szembe kell nézni a külföldi érdekeltségő 
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vállalatok kihívásaival. A konvergencia jelensége - amely összefügg a globalizációval 
is - fıleg a multinacionális vállalatok által elterjesztett azonos jellegő gyártási 
eljárásokat, vezetési és irányítási módszereket, fogyasztói szokásokat eredményezett. 
A piacok nemzetközivé válása, az erıforrások szabad áramlása, a konvergencia 
jelensége lehetıvé teszi és elısegíti a nagyvállalatok határokon túli terjeszkedését. 
Abban az esetben, ha a szervezet egy számára addig idegen területen történı 
megjelenését tervezi, elınyös lehet számára a helyi piacot, gazdasági helyzetet, a 
lehetıségeket és környezetet már jól ismerı partnerrel történı együttmőködés.   

 
Az idıben egyre gyorsabban változó keresleti viszonyok meghatározóak a 
technológiai kérdések tekintetében is. A "gyorsuló" világ, a piacon lévı termékek 
életgörbéjének az idıtengely mentén történı összezsugorodása, az új tudományos 
eredményeknek a fogyasztási javak körében történı idıveszteség nélküli megjelenése 
a szervezetek számára az alkalmazott technológia gyors avulását eredményezi.  A 
gyors technológiai avulás a technológiaváltások növekvı gyakoriságát hozza 
magával. Ezen gyors váltások elısegítése érdekében az együttmőködı partnerek 
között több csatornás transzfer mechanizmusok is mőködnek, amelyek az ismeret 
átadás és kommercializálás párhuzamos megvalósulását segítik elı. (Szakály, 2002) 
Ezzel együtt a technológiaváltási költségek folyamatos növekedésének lehetünk 
tanúi, hiszen a gyorsan változó fogyasztói szokások kielégítése általában nem 
lehetséges a meglévı technológia módosításával, teljesen új technológiai eljárások 
alkalmazására van szükség. A szükséges technológiaváltási költségek nagyságrendje 
csak igen tıkeerıs, forrásokkal ellátott vállalatok számára teszi lehetıvé az önerıbıl 
történı finanszírozást. Kedvezıbb lehet a források megosztásával, a pénzügyi 
terheket részben viselı partnerekkel történı együttmőködés.  
 
A fentiekben említett fogyasztói szokások gyors ütemő változása is a vállalati 
együttmőködések irányába hat. A partneri viszonyból adódó potenciális termék- vagy 
szolgáltatás kínálat bıvülése a fogyasztók rétegzıdéséhez, így a piacon lévı termékek 
életgörbéjének meghosszabbításához vezethet. Más eredmények is elérhetık a 
kiegészítı, kapcsolt, rokonítható, stb. termékek együttes forgalmazásával. 
 
A piaci bizonytalanság mértéke - a szakirodalomban széles körben ismertetett okokra 
visszavezethetıen - folyamatosan nı, aminek kiemelt okai között a globalizáció, az 
értékrend váltás, az információ technológia és kommunikációs lehetıségek, a 
közlekedési feltételek fejlıdése szerepel. 
 
A fenti tényezıcsoportokba - mint külsı tényezıcsoportokba - sorolható tényezık 
idıben történı változása egyértelmően meghatározza a szervezeteknek a hálózati 
mőködési módok felé történı elmozdulásának irányát.  A külsı tényezık mellett 
természetesen belsı mozgatórugókat is találunk, amelyek közül kiemelhetı a 
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méretgazdaságosság megvalósítása iránti igény, a növekedést és mőszaki 
fejlesztéseket biztosító forrásellátottság javítása, a fajlagos és abszolút értelemben 
vett teljesítményeknek a növelési igénye, és a globális hatásokkal összhangban az 
esetlegesen bekövetkezı "ellenséges" felvásárlási fenyegetettség. 

 
A növekvı kutatási és fejlesztési, valamint az elızıekben ismertetett 
technológiaváltási költségek növekedése a méretgazdaságosság eléréséhez 
kapcsolható termelési mennyiségeket is a növekedés irányába tolja el. A termelési 
volumen növekedésének következményeként az egységnyi termékre jutó fix 
költségek csökkenthetık, ennek megfelelıen az átlagos költségek is csökkennek. A 
méretgazdaságosság eléréséért folyó vállalati akciók hatása kettıs, egyrészt 
megnöveli a vállalat külsı finanszírozási igényét, (az igény teljesülése esetén a külsı 
források növekedése a vállalatoknak a pénzügyi kitettségének növekedését vonja 
maga után)  másrészt a termékek értékesítésének kényszere egy intenzív piacbıvítı 
stratégia megvalósítását eredményezi. Ennek megfelelıen a méretgazdaságosság 
eléréséhez szükséges termelési és értékesítési volumen eléréséért vívott küzdelem 
társakat, szövetségeseket igényel. 
 
Külön kiemelést érdemel a felvásárlási fenyegetettség. Egy vállalat kutatás-fejlesztési 
eredményei, tudása, fejlett technológiája, piaci pozíciói, egyéb erıforrásai vagy sok 
esetben csupán földrajzi elhelyezkedése olyan sajátos adottságokként jelentkezhet, 
amelynek birtoklása, hozzáférése versenytársai, vagy a kiegészítı (komplementer) 
erıforrásokkal rendelkezı más vállalatok számára potenciális elınyt jelenthet. Ennek 
az elınynek a kihasználása érdekében adott feltételek mellett a vállalat stratégiai 
elképzeléseitıl és szándékaitól függetlenül nála tıkeerısebb vállalatok felvásárlási 
célpontjává válhat. A felvásárlási célponttá válás az un. "ellenséges" felvásárlás 
esetén jelenthet komoly fenyegetettséget, mert ebben az esetben a tulajdonosi 
pozíción keresztül olyan akarat és irányítás eszközévé válhat, amely minden korábbi 
törekvést és megvalósítandó elképzelésrendszert semmissé tehet.  
 
A múltbeli determináló tényezıket követıen tekintsük azokat a mozgató erıket vagy 
motivációkat, amelyek a hálózati mőködés irányába közvetlenül hatnak. Az 
elızményekre ható tényezık tekintetében fennálló bizonytalanság ebben a fázisban 
kisebb, a faktorok azonosítása, hatásuk közvetlenebb eredménye miatt egyértelmőbb. 
A motivációs tényezık azonosításánál már segítségül hívhatjuk a meghatározó 
elméleti irányokat is (tranzakciós költségek, szervezeti tanulás, stratégiai viselkedés, 
stb.). A motivációs tényezık feltárására tett kísérlettel is több szerzı munkájában 
találkozhatunk (Kogut, 1988; Glaister, 1996; Varadarajan and Cunningham, 1995). A 
vizsgálati modell gondolatkörénél maradva a külsı tényezık döntıen a szervezetek 
versenykörnyezetébıl, valamint a versenyképességbıl vezethetık le (Porter, 
1980;1993) A klasszikus négytengelyő modell elemein túlmenıen a külsı tényezık 
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között további elemek találhatóak, a vállalati- vagy szervezeti kultúra, a külsı 
érintettek (stakeholderek), a tıkekorlátok feloldása, valamint a termék életgörbék 
változása. Ezen utóbbi az elızı bekezdésekben már részletesebben szerepelt.  
 
A vállalati kultúrák tekintetében a szakirodalom megkülönbözteti az "erıs" és 
"gyenge" kultúrák osztályát, (Heidrich, 2002) illetve külön kell választanunk a 
nemzeti kultúra és szervezeti kultúra fogalmát is. A szervezeti sikeresség egyik 
elıfeltételének tekintik az "erıs" kultúra meglétét. A tipologizálást ismertetı 
fejezetben kifejtettük, hogy mind a szövetségkötés, mind a csoport létrehozása 
lehetséges korábban versenytársi pozícióban lévı szervezetek között. A korábbi, a 
gazdasági versenyben megtestesülı ellentéteket kell felváltania bizonyos területeken 
az együttmőködésnek, amely önmagában is komoly probléma elé állítja mind a 
vezetıket, mind a többi belsı érintettet. Ez a problémakör még hatványozottabban 
fokozódik, ha a mindkét szervezet "erıs" kultúrával rendelkezik.  
 
 

                    

Mozgató er ık,
motivációk

Külsı érintettekkel (stakeholderek) kapcsolatos
Vállalati kultúrával kapcsolatos
Tıkeellátottsággal, feltéteievel kapcsolatos
Versenyhelyzettel kapcsolatos
Tıke és árumozgási korlátozásokkal kapcsolatos
Gazdaságföldrajzi helyzettel kapcsolatos

GAZDASÁGI INDÍTTATÁSÚAK
- Költségekkel kapcsolatos
- Kockázattal kapcsolatos
- Stratégiával kapcsolatos
- Vezetési struktúrával kapcsolatos
- Idıfaktorral, sebességgel kapcsolatos

KÜLSİ TÉNYEZİCSOPORTOK

BELSİ TÉNYEZİCSOPORTOK

NEM GAZDASÁGI INDÍTTATÁSÚAK
- Észlelési intenzitással kapcsolatos
- Kompetencia, tanulási folyamatok
- Partneri bizalommal kapcsolatos
- Vezetıi attitőddel kapcsolatos
- Szokásokkal, kapcsolatos
- Érzelmi motivációkkal kapcsolatos

 

 

13. ábra  A motiváló hatásokat befolyásoló tényezıcsoportok 
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Ebben az esetben a szervezetek tagjai közötti konfliktus, elıítélet, bizalmatlanság és 
más negatív hatások kerülhetnek elıtérbe, amelyek komolyan veszélyeztethetik az 
együttmőködések és beilleszkedések sikereit. Ennek következtében a vezetıi 
törekvések elsısorban a hasonló szervezeti kulturális alapokkal rendelkezı partnerek 
keresésének illetve kiválasztásának irányába tolódik el, amely lényegesen nagyobb 
sikereredménnyel kecsegtet, mint kulturális ütközés esetén. Ezt több felmérés is 
igazolta. A brit, svéd és dán vállalatok elınyben részesítik az észak-európai és 
amerikai partnereket, elkerülvén a japán és dél-európai cégekkel való szövetségek 
kialakítását. (Cartwright et al., 1995) A szövetségkötések mellett a felvásárlások 
területén is az akkultúrációs folyamatot, mint két kultúra integrációját értelmezhetjük, 
azonban olyan megítéléssel is találkozhatunk, ahol a két koherens kultúra új egységes 
kultúrává történı összeolvadását emelik ki. A szervezeti kultúrához kapcsolódóan 
három tényezı súlyát tekinthetjük meghatározónak, ezek a kulturális illeszkedés, a 
kulturális potenciál és a kompetens, elkötelezett vezetés (Németh és Gyulay, 2003)  
 
Kiemelhetı szempontrendszer lehet azonban a vagyonelemek megszerzésének 
kérdése, ami elsısorban a vállaltfelvásárlások kapcsán kerül elıtérbe, mint motiváló 
tényezı. Ez összefüggésben van a felvásárlási fenyegetettséggel is, hiszen a 
felvásárló oldaláról a vagyonszerzés, bıvülés, a célvállalat oldaláról a függıség, 
szélsı esetben a beolvadás veszélye jelenti a cselekedetek mozgatórugóját. Külön ki 
kell emelni azokat a vállalati tulajdonságokat, vagy jellemzıket, amelyek növelik a 
felvásárlási célponttá válást. Ilyen jellemzık lehetnek a piacon alulértékelt 
részvények, jelentıs szabad pénzeszközök felhalmozódása, a célvállalat 
feldarabolásával, átszervezésével elérhetı értéknövekedés. Ezek a tulajdonságok 
kissé módosulnak a nem kifejezetten pénzügyi jellegő tranzakciók esetében, mivel 
ekkor a termék elıállítási láncba történı beilleszthetıség, a kiegészítı erıforrások 
megléte jelentheti a fı motiváló erıket. 
 
A nemzetállami határok átlépése a hálózatosodás kapcsán mind a szövetségek, mind a 
vállalatcsoportok esetében olyan elınyökkel járhatnak, amely a helyi termelés 
feltételeinek megteremtése révén az importkorlátok, a vámterhek kiküszöbölésére 
irányul. Ennek következtében költségcsökkentés érhetı el, a helyi beszállítói 
hálózatok, láncok mőködtetése mellett a valuta árfolyamok változásának kockázata is 
csökkenthetı. Az Európai Unió ezirányú törekvései  is kifejezetten kedveznek 
ezeknek a folyamatoknak. 
               

A motivációk tekintetében a belsı tényezıcsoport két kategóriára osztható. Az egyik 
a gazdasági indíttatású tényezıket foglalja magába, míg a másik a nem kifejezetten 
gazdasági indíttatású tényezıket. Igaz viszont az, hogy a nem gazdasági indíttatású 
tényezık esetében a másodlagos hatások mindenképpen a gazdasági területen 
(hatékonyságnövelés, költségcsökkentés, stb.) jelentkeznek. 
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A gazdasági indíttatású tényezık esetében belsı csoportokat is képezhetünk. Ezen 
csoportok egyike a költségekkel kapcsolható össze. A hálózati mőködés költség 
elınyöket jelent az erıforrások megosztási lehetısége, a gyártási eljárások, licencek, 
know-how-k-hoz való hozzáférés, disztribúciós hálózat megosztása, stb. tekintetében. 
Ugyancsak elınyösen befolyásolhatja a költségstruktúra alakulását a hálózatok 
esetében megvalósítható belsı információáramlás, vezetési eljárások és módszerek, 
vagyis az irányítás hatékonyabb megvalósítása. 
 
A hálózatosodás irányába történı elmozdulás egyik markáns motiváló tényezıje a 
kockázatok megosztása, illetve ezzel párhuzamosan a kockázatok csökkentése. Egy új 
piaci szegmensbe történı belépés, egy földrajzilag új piacon történı megjelenés 
esetén a terjesztés, értékesítés kockázatát csökkentheti, ha egy, a helyi piacokon már 
kellı tapasztalatot szerzett partner lehetıségeit tudjuk kihasználni. Az önmagában 
nagy kockázatot rejtı kutatás-fejlesztési, vagy beruházási tevékenység partnerek 
közötti megosztása lényegesen csökkentheti a vállalat által viselt kockázat mértékét. 
 
Az elméleti összefoglaló fejezetben részletesen ismertettem a kompetenciákkal 
kapcsolatos elméleti irányzatokat. A vállalati tudás és tapasztalati bázisoknak a 
tanulási folyamatokon keresztül történı összekapcsolódása, új, a szinergiahatásokat is 
kihasználó kollektív tudásban is testet ölthet az együttmőködı partnerek között. A 
szervezeti együttmőködések lehetıvé teszik a mag kompetenciák addicionális és 
komplementáris emelı hatásainak kihasználását.  
 
A vállalati kompetenciák fejlesztésével, az ehhez szükség szerint társuló rugalmas 
szervezeti feltételrendszerek megteremtésével növekedhet a hálózati partnerek, és az 
egész hálózatba kapcsolt szervezeti együttes innovációs készsége. A 
tudástranszferhez kapcsolódó, kapcsolható intenzív információáramlás, a szervezeti 
nyitottság, az egymás között megosztható információs bázisok és ehhez való 
hozzáférés, a közös munkán alapuló gyakorlati ismeretek és jártasság elsajátítása 
ugyancsak a szervezeti innováció növekedését eredményezheti. Az innovációs 
készséggel szoros összefüggésben áll az innovációs lánc rövidítésének lehetısége, 
azaz az alapkutatásoktól a konkrét kereskedelmi termék megjelenéséig terjedı idı 
csökkenése. Ez az új termékek esetén gyorsabb piacra lépési lehetıségeket hordoz 
magában, különösen akkor, ha a hálózati együttmőködés kapcsán a partnerek 
kollektív módon támaszkodhatnak egymás disztribúciós hálózataira, meglévı piaci 
kapcsolataira. A hálózati partnereken keresztül megnı a külvilágból származó új 
információk értékének felismerési és abszorpciós képessége. (Szakály, 2002)  
 
Ahogy egy új termékkel történı piacra lépést a vállalatok egyik fı stratégiai 
kérdéskörének tekinthetjük, ugyanilyen formában a hálózati mőködés 
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feltételrendszereinek megteremtése is az egyik legfıbb stratégiai kérdés. 
Természetesen más alaphelyzetet jelent a már ismertetett "ellenséges" felvásárlás 
kérdése, mert ebben az esetben a vállalati és vezetıi szándékoktól függetlenül 
kényszeríthetik a vállalatra a csoporthoz tartozás tényét egy külsı érdekcsoport által. 
Ámbár ebben az esetben a "harcolni" vagy "behódolni" alapkérdés eldöntését is 
stratégiai kérdésként értelmezhetjük. Egyéb esetekben a hálózatosodás 
kezdeményezése, a felajánlott partnerség elfogadása képezheti azoknak a stratégiai 
kérdéseknek az alapját, amelyek középtávon is meghatározhatják egy szervezet 
tevékenységének kereteit. A más vállalatban történı tulajdonszerzés a kivásárló 
vállalat hosszabb távú stratégiai céljainak megfelelıen elısegíti a piaci részesedések 
megszerzését, az adott iparágban folyó kutatások és fejlesztések korszerő 
eredményeihez való hozzájutást.  
Figyelembe kell venni azt is, hogy a hálózatosodás irányába történı elmozdulás 
esetén bizonyos korlátozó feltételként jelentkezik a jövıben az, hogy melyik 
gazdasági érdekcsoporthoz, hálózathoz csatlakozik a szervezet, ugyanis az 
elkötelezettség vállalása után a változtatás már komoly nehézségekbe ütközik. 
 
A gazdasági indíttatású folyamatok mellett hasonló súlyúak az elsısorban nem 
gazdasági indíttatásúnak jelölhetı motivációs tényezık, amelyek közül a tanulási 
folyamatokat, a bizalmi kérdéseket, és a vezetıi attitőd jelentıségét emelhetjük ki. A 
tanulási folyamatot a kompetenciák kapcsán említettük, ezért itt a másik két 
motivációs tényezıre helyezzük a hangsúlyt. 
 
A bizalom34 kérdése meghatározóvá válhat egy partneri kapcsolat kezdeményezése, 
de késıbbi fenntartása esetén is. A bizalom fennállása csökkenthet adminisztrációs 
szabályozásokat, ellenırzési folyamatokat, ugyanakkor a bizalom hiánya adott 
esetben nem pótolható ezen szabályozások szorosságának növelésével. A partneri 
bizalom egyik fı mozgatórugója lehet a hálózati kapcsolatok kialakulásának. 
Különösen ott bírhat nagy jelentıséggel, ahol a formalizált szerzıdéses kapcsolatok 
nem, vagy csak alig mőködnek, nem tapadnak hozzá tranzakciós költségek, és az 
elméleti részben részletesen ismertetett reciprocitás kerül elıtérbe. (Kocsis, 2000) A 
bizalom megszerzése és megléte nem tekinthetı statikus állapotúnak, ez 
folyamatosan változik, ennek megfelelıen hosszabb távon is folyamatosan meg kell 
felelni a bizalmi elvárásoknak. 
 
A hálózati kapcsolatok bár szervezetek között jönnek létre, mindig a szervezeteket 
képviselı személyek, általában vezetık között alakulnak ki. Ezek a személyes vezetıi 

                                                 
34 A bizalom ebben az értelmezésben egy elvárás, amely szerint a másik ember, szervezet, stb. 
cselekedete inkább hasznos, mint káros lesz az érintett számára. A bizalom értékek, normák, tudás, 
hitek, feltételezések, preferenciák közössége és cseréje útján jön létre, a megismerés tapasztalati útján, 
a napi gyakorlatban épül ki. (Németh-Gyulay, 2003) 
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kapcsolatok meghatározó szerepet töltenek be a szervezetek közötti kapcsolatok 
létrejöttében és alakulásában, tekintettel arra, hogy általában meghatározó véleményt 
képviselnek, ezáltal véleményformálóak, és nyilvánvalóan ezek a kapcsolatok nem 
egyirányúak, kapcsolat rendszert jelentenek.  (Angyal, 2003) A szervezetek hálózatba 
kapcsolódása kizárólagosan felülrıl lefelé történı döntéshozatal eredménye lehet. 
Ennek megfelelıen a fı döntéshozók személyes tulajdonságai, vezetıi attitődjei 
meghatározóak lehetnek a késıbbi partnerkapcsolatok szempontjából. Kiemelhetı itt 
a vállalatvezetık személyes ambíciója, érdekei, értékei, motivációi és nem 
elhanyagolhatóak az érzelmi mozgatóerık sem. Közismert a nagyobb vállalati, vagy 
hálózati méretekkel összekapcsolható presztízsnövekedés hatása is. Egy autokratikus 
vállalatvezetés mellett lényegesen nehezebb rugalmas együttmőködési formákat 
kialakítani, mint a demokratikus jellegő vezetés irányításával. A személyes kérdések 
a hálózatba lépéssel sem veszítenek a fontosságukból, hiszen ebben az esetben a 
hálózaton belüli pozíciók megszerzésében, a hálózati csomópont szerepre való 
törekvésben öltenek testet. A hálózaton belül is kialakulnak hatalmi struktúrák, 
amelyek természetesen a szövetségi rendszerben lazább, a vállalatcsoportokon belül 
szorosabb kötelékeket jelentenek. Az eleve hatalmi alapon szervezıdı hálózatok 
esetében a hatalom birtokosa központi szerepet tölt be.  
 
A motiváló tényezıket a hálózati mőködéssel elérni kívánt célok követik. A 
kéttengelyő vizsgálati aspektust fenntartva a külsı tényezık közül a vállalatok a 
hálózatosodással döntıen piaci pozícióik javítását szeretnék elérni. Ennek elemei az 
új piaci pozíciók megszerzése, a meglévı versenyhelyzet csökkentése, vagy meglévı 
belépési korlátok feloldása. A korábban érintett innovációs sebesség növelése itt is 
elıfordul a forrásszerzési igény, a méretnövekedés, és a versenytársakkal szembeni 
védelem mellett. 
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Elérni kívánt célok

Versenypozíciókkal kapcsolatos
Erıforrások megszerzésével kapcsolatos
Létezı korlátok feloldásával kapcsolatos
Tudásáramlás sebességével kapcsolatos
Méret, és piacbıvüléssel kapcsolatos
Cross border folyamatokkal kapcsolatos
Dominanciával, ellenırzéssel kapcsolatos

Kockázatok megosztásával kapcsolatos
Önállóság megtartásával kapcsolatos
Sikertényezıkkel kapcsolatos
Hiányok pótlásával kapcsolatos
Indíttatással kapcsolatos
Komplementaritással és addicionalitással kapcsolatos
Információs csatornák hozzáférésével kapcsolatos

KÜLSİ TÉNYEZİCSOPORTOK

BELSİ TÉNYEZİCSOPORTOK
 

 
 

14. ábra.  Az elérni kívánt célokat befolyásoló tényezıcsoportok 
 

Az új piaci pozíciók megszerzése, mint cél, megtalálható mind a stratégiai 
szövetségek, mind a vállalatcsoportok területén függetlenül a kapcsolatot 
kezdeményezıtıl. Akár kismértékő, akár széles területő az együttmőködés, a közös 
kutatás-fejlesztési projektektıl kezdve a teljes körő vállalatirányítás megszerzéséig, 
jól tetten érhetı a piaci pozíciók javításának célja. 
 
A hálózathoz csatlakozástól a vállalatok nagy része természetszerően a csoport 
tagjaival szemben fennálló verseny megszőnését, vagy csökkenését várja, azonban ez 
nem minden esetben következik be. A stratégiai szövetségek területén találkozhatunk 
a versenytársak által csak szők tevékenység területre kötött szövetségekkel. A 
vállalatcsoportok esetében a tulajdonosok gyakran megfelelı érdekeltségi rendszerek 
alkalmazása mellett kifejezetten versenyeztetik az irányításuk alá tartozó vállalatokat 
mind a termelés, mind az erıforrásokhoz való hozzáférés területén.  
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Ugyancsak gyakori célként szerepel a piacra történı belépési korlátoknak a 
hálózatosodással történı feloldása. Kiemelhetı itt a jogi és szabályozási korlátok 
megkerülésének célja, amely korlátokat a hálózatok dominánsabb vállalatai a partner 
vállalatokon keresztül kívánnak feloldani. Jó példa erre a távol keleti vállalatoknak az 
EU közbeszerzési, és egyéb piacvédelmi szabályainak ilyen módon való megkerülése. 
 
A további tényezık közül a védelem célja emelhetı ki. A vállalatok hálózatosodási 
törekvésének a hálózaton kívüli szereplıktıl való védelem megszerzése is lehet az 
egyik célja. A védelem fennállhat a negatív piaci hatásokkal szemben, tekintettel arra, 
hogy a hálózat tagjai között beszállítói kapcsolatoknak piacstabilizáló szerepe van a 
partnerekre nézve hosszú távú és biztos piaci feltételeket jelentve mind a fogadó, 
mind a szállító vállalatoknak. A piaci visszaesések elleni védelem lehet a partner 
vállalatok elosztási és beszerzési csatornáihoz való hozzáférés, illetve a fejlıdés 
alapfeltétele a partneri erıforrások használata. A piaci folyamatokkal szembeni 
védelem mellett kiemelt cél lehet a nem kívánt "ellenséges" felvásárlási helyzetek 
kialakulása elıli menekülés. Ebben az esetben a vállalatvezetés joggal gondolkodhat 
úgy, hogy az általa választott együttmőködı-szövetséges partner más 
viszonyrendszert alakít ki mind a vállalattal, mind annak vezetésével, mint egy tisztán 
gazdasági racionalitások által motivált felvásárlás, amelynek adott esetben a vállalat 
megszüntetése is lehet a célja.     
 
A forrásszerzés önmagában több tényezıs elem lehet. A megvalósított bıvítés 
növelheti a hálózati tagok belsı pénzügyi erıforrásainak rendelkezésre állását, mivel 
a felvásárolt, vagy csatlakozott vállalat pénzeszközei megjelenhetnek a csoport szintő 
finanszírozási források között. Speciális eset lehet a vállalatcsoportok esetében a 
vállalatoknak egymás tartozásaiért történı felelısség- vagy garanciavállalása, amely 
nagyobb biztonságot jelenthet a hitelezıknek, ezáltal növekvı finanszírozási keretet 
biztosít a hálózati tagok részére. Speciális szempontokat jelenthetnek az adózási, 
adómegtakarítási kérdések, amelyek végsı soron a vállalatok rendelkezésre álló 
pénzeszközeinek növekedését vonhatják maguk után.  
 
Az elérni kívánt célokat befolyásoló külsı tényezıcsoport mellett itt is megtalálhatjuk 
a vállalat belsı tényezıcsoportját is, amelyek közül a komplementáris, azaz a 
kiegészítı képességek és lehetıségek és az addicionalitás, azaz a hozzáadható 
képességek és lehetıségek kihasználását emelhetjük ki. Míg a komplementer típusú 
együttmőködések esetén általában a gyártó bázisok és kereskedelmi hálózatok 
kapcsolódnak össze, az additív típusú együttmőködések általában a közös kutatási 
területeken elért eredmények közös hasznosítására irányulnak. 
 
A determináltság, a motivációk és a szervezeti célok függvényében alakul ki a 
hálózatosodásra adott pozitív válasz esetében a stratégiai szövetség, és vállalatcsoport 
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formációk közötti választás. A döntési folyamatnak ebben a fázisában is találunk 
olyan befolyásoló tényezıket, amelyek egyrészt mint korlátok jelentkeznek, és 
befolyásolják a döntést, másrészt mint sikertényezık segíthetik elı a formációk 
közötti választást. 
 
A döntési alternatívák mérlegelése esetén több szempont befolyásolhatja a 
vállalatvezetés törekvéseit. Ezeket a befolyásoló szempontokat foglaltam össze 
korábbi publikációmban (Nyiry, 2001). A faktorvizsgálat kapcsán elemeztem a 
versenyhez való viszonyt, amely döntıen a verseny kiküszöbölésének szándékát 
jelenti. A két alapesetet összehasonlítva megállapítottam, hogy a stratégiai 
szövetségek esetében lényegesen kisebb a partnerek közötti verseny kialakulásának 
veszélye, mint a vállalatcsoportok esetében. Ez a szövetség jellegébıl is következik, 
hiszen a szövetség általában önkéntes, egyenrangú partneri viszonyt feltételez, 
amelyet a vállalatok közötti rivalizálás a felbomlás irányába tolhat el. Alapvetıen 
más a helyzet a vállalatcsoportok esetében, amikor nem egyenrangú partnerek, hanem 
a hierarchiában egymás fölött és alatt elhelyezkedı szervezetekrıl van szó. Itt a 
tulajdonolt vállalat kénytelen tőrni a tulajdonos beavatkozásait, adott esetben a 
csoporttagok között belsı verseny kényszerét is.  
 
A hierarchiában meglévı különbség a szövetségek esetében az egyenrangúság miatt 
szükségszerően kicsi, létét inkább csak a személyes dominancia,  mint a szervezeti 
viszonyrendszer határozza meg. A vállalatcsoport esetében szükségszerően ez a 
mutató nagy, mivel az alapszituáció létrejötte már rögtön az alá- és fölé rendeltség 
kapcsolatát hozza létre. 
 
A személyi függıség terén a helyzet éppen fordított. A szövetségek, mint önként 
vállalt partnerségek esetében a döntéshozó vezetık egymáshoz való viszonya, bizalmi 
kérdései, egyéni szimpátiája, hasonló gondolkodása és magatartása, közös értékrendje 
szükséges a kiegyensúlyozott partneri viszony fenntartásához. A vállalatcsoportok 
esetében kényszerpályáról van szó, meghatározó tulajdonosi befolyásszerzés mellett 
általában a felvásárolt vállalat vezetése nem is marad meg pozíciójában, ezért ennek a 
tranzakciónak a személyes függısége kicsi, sıt adott esetben kifejezetten a személyes 
érdekek ellenére is megvalósulhat, illetve létrejöhet a vállalat betagozódása. 
 
A vezetıi akarat a szövetségek esetében szinte azonos, hiszen az akarati 
különbözıség itt is a szövetség felbomlását vonhatja maga után, a vállalatcsoportok 
esetében ez majdnem indifferens, ahogy az elıbbiekben láttuk, hiszen a hierarchiai 
fölérendeltségbıl adódóan adott esetben a vezetıi döntési helyzetek kényszerpályára 
terelhetık. Ennek megfelelıen a személytıl független kapcsolatrendszerek 
dominanciája jellemzı. A szövetségek esetében, mivel a döntéshozók személyükben 
befolyásolják és meghatározzák a viszonyrendszer belsı tartalmát kisebb az esélye a 
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vezetıváltásoknak, vagyis a vállalatok vezetési rendszere és viszonyai mintegy 
kimerevítıdnek. Ezzel szemben a vállalatcsoportok esetében széles tere van a vezetık 
cseréjének, a szakemberek vertikális és horizontális mozgásának.   
 
Ugyanakkor a vállalatcsoportok esetében a szorosabb tulajdonosi kötelék, a laza és 
sérülékeny viszonyrendszerrel szemben meglévı erıs kötıdés elınyös lehet a 
tudástranszfer, a közös identitás kialakulása esetén. A tudástranszfer esetén a szoros 
kötelék a stabilitás elıfeltétele lehet, hosszabb távon erısebb hátteret jelenthet, ami a 
tudástranszferben résztvevı vállalatok esetében kisebb kockázati tényezıket hordoz 
magában. A hosszabb távú viszonyrendszer miatt jobban kialakulhatnak a személyes 
kötıdések, a formális és informális kapcsolatrendszereken keresztül, mint a 
szövetségek esetében. Ugyancsak ez a stabilabb háttér kedvez jobban a nagyobb 
arányú közös pénzügyi tranzakciók végrehajtásának. 
 
A vállalatcsoportok esetében a tulajdonosi piramis csúcsán elhelyezkedı vállalat, 
különösen a menedzser típusú szervezetek esetében, koordinálja, szervezi, irányítja a 
csoporthoz tartozó vállalatok egymás közti tranzakcióit is. Ebbıl következıen a 
csoporttagok között kialakuló konfliktushelyzetek megoldása is egyszerőbb. 
Nemcsak a hatalmi viszonyok között egyensúlyozva, hanem adott esetben a direkt 
irányítás eszközeivel is élve teremthetık meg a továbblépés feltételei. Ez a 
viszonyrendszer kedvez a döntési szabályok, formalizált és szabványosított 
folyamatok kialakulásának, ugyanakkor ennek negatív hatásaként csökkenti a csoport 
gyors reakcióképességét a külsı változásokra. 
 
A hálózati mőködés szempontjából rendkívül fontos azoknak a kritériumoknak a 
meghatározása, amelyek mind a szövetségek, mind a vállalatcsoportok esetében a 
sikeres együttmőködés feltételei. Egy hálózathoz való csatlakozás, egy szövetség 
létrehozása nem jelenti automatikusan a sikeres együttmőködés megvalósítását. Az 
erre irányuló eddigi felmérések sem ezt bizonyítják. Ezen felmérések alapján a 
stratégiai szövetségek majd 2/3-a kudarccal végzıdik, és hasonló arány tapasztalható 
a felvásárlások területén is. A kutatások szerint ezek a kudarcok többnyire nem a 
pénzügyi és jogi kérdésekre, sokkal inkább vezetési, kulturális problémákra 
vezethetık vissza, azaz a nem megfelelı partnercég kiválasztására, az akkultúrációs 
folyamat helytelen irányítására, és az alkalmazottak ellenállására.  (Németh és Gyulai 
hiv., 2003; Heidrich, 2002; KPMG, 2001; Mercer Co, 2002; Ernst and Young Co. 
1994) 

 
A vizsgálati modell, kiegészítve az ismertetett tényezıcsoportokkal, képezi az alapját 
a kutatás további fázisainak. A kutatás alapfeltevése szerint a hálózatosodás 
folyamatának kimenete (stratégiai szövetség, vállalatcsoport, esetleg a két 
tulajdonságot ötvözı átmeneti formáció) valamilyen módon prognosztizálható a 
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fentiekben ismertetett tényezık erısebb, vagy gyengébb hatásainak következtében. 
Az alábbi fejezetekben tekintsük át az elvégzett empirikus vizsgálat folyamatát, és 
annak eredményeit. 

11.3. Az empirikus vizsgálat keretei, és a felmérés során használt kérdıív 
 
Az empirikus vizsgálat során a minta alaphalmazát képezı vállalatokat úgy 
igyekeztem kiválasztani, hogy azok általában több éve mőködı, önálló cégbírósági 
bejegyzéssel rendelkezı vállalatok legyenek, amelyek már részesei valamely 
vállalatcsoportnak, vagy stratégiai szövetségnek, esetleg éppen folyamatban van ilyen 
jellegő tranzakció. A vállalatok kiválasztásánál felhasználásra került a magyarországi 
TOP 200 vállalati lista, a Világgazdaság c. gazdasági napilap által 2 évre 
visszamenıleg közölt ilyen tranzakciók ismertetését tartalmazó cikkek adatbázisa, 
valamint a helyi viszonyokat jól ismerı B.A.Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
ajánlása.  Az információk alapján egy 98 elemő minta került kiválasztásra, amely 
ágazati hovatartozás, területi elhelyezkedés, méretnagyság alapján reprezentálta volna 
a sokaságot. A korábbi felméréseknél tapasztalt alacsony válaszadási hajlandóságra 
való tekintettel a mintába eleve csak olyan vállalatok kerültek, akik a rendelkezésre 
álló két hónapos idıtartam alatt személyes, vagy telefonon történı megkeresés 
alapján vállalták a kérdıív kitöltését és visszajuttatását. Sajnos ennek ellenére 
elıfordult, hogy a kiküldött kérdıív nem érkezett vissza, és többszöri megkeresés 
ellenére sem sikerült értékelhetı formában visszakapni. A kérdıívekbıl végül 52 
darab került visszaküldésre (53%), amelybıl értékelhetetlen nem volt, így ezek a 
kérdıívek képezték az empirikus vizsgálat alapját. 
 
A kutatás során az elméleti modell részletes tárgyalásához illeszkedı önálló kérdıív 
került kidolgozásra, melyet részletesen a 2. melléklet tartalmaz. Mivel a vizsgálat fı 
iránya a stratégiai szövetség vagy vállalatcsoport kialakulásának fı tényezıit foglalja 
magába, a kutatás vizsgálati egysége (unit of analysis) maga a válaszadó vállalat.  
 
A kérdıívet azokkal a vállalti vezetıkkel kívántuk kitöltetni, akiknek egyrészt döntési 
hatáskörük van a vállalat akvizícióit, vagy stratégiai szövetségben való részvételt 
illetıen (vállalati elsı számú vezetıi kör, vagy meghatározó részesedéssel rendelkezı 
tulajdonos), másrészt kellı információjuk és rálátásuk van a vállalat által követett 
stratégiai irányvonalra, esetleg részesei is a stratégia kialakításának (gazdasági 
igazgató, vezérigazgató helyettes, elnöki tanácsadó, kontrolling igazgató). 
 
A kérdıív nyolc logikai blokkra bontható. A logikai blokkok szerinti 
kérdéscsoportok: 
K1-K4 a válaszadó vállalat sajátosságai 
K5-K6 a vállalat tulajdonosi szerkezete 
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K7-K13 a csoportszerő mőködéshez rendelhetı tulajdonosi kapcsolatrendszer 
jellemzıi 

K14-K19 a stratégiai szövetség jellemzıi 
K20 hálózati kialakítás folyamatának tényezıi (kutatási modell alapján) 
K21 hálózat kialakítás motivációs tényezıi (kutatási modell alapján) 
K22 a hálózati rendszer kialakításával elérni kívánt célok (kutatási modell 

alapján) 
K23-K25 gazdasági elınyök, meghatározó tényezık 
 
A kérdıívek kitöltése közben több esetben érkezett olyan megkeresés (amely döntıen 
a külföldi tulajdonosi körrel rendelkezı vállalatokra volt jellemzı), hogy adataikat 
kérik bizalmasan, az üzleti titokra vonatkozó szabályok betartásával kezelni. Ennek 
megfelelıen a kérdıívek esetében nem alkalmaztam a késıbbi egyértelmő 
beazonosíthatóságra vonatkozó jelöléseket, vagy adatköröket. 
 
Az írásbeli kérdıívek mellett, annak kiegészítéseként több esetben folytattam 
összefoglaló beszélgetést (intejúk) a vállalatok érintett vezetıivel, vagy szakértıivel. 
Ilyen személyes interjúra került sor a Borsodchem Rt, a MÁV Rt, a TETRAVENT 
Rt, a Miskolci Mőanyagfeldolgozó Rt, a Cívis Rt, az EXACTO Kft, a TVK Ingatlan 
Kft, a Habselyem Rt, az RWE Umvelt Rt. esetében. A megkérdezett vezetık 
személyét, rangját a 3. melléklet mutatja. Ezek a személyes interjúk jól kiegészítették 
a kérdıívek egzakt, de szükségszerően korlátozott kérdéseinek körét. 
 
A személyes interjúk során minden esetben azonos tematika szerint került a 
beszélgetés irányításra. Az egységes, a kérdıívekkel összhangban levı, azt kiegészítı 
tematika, mint zárt sorvezetı biztosította az egységes gondolatkörök érintését, 
biztosíthatja az összehasonlíthatóságot. Az interjúk általában 0,75-1,2 óra idıtartamot 
vettek igénybe, amelynél többet az érintett felsı vezetık elfoglaltságukra való 
tekintettel nem tudtak biztosítani. 
 
Az interjúkat az alábbi egységes tematika szerint folytattam: 

- Vállalati sajátosságok, környezetbe való illeszkedés, jelenlegi helyzet 
kialakulásának folyamata, nemzetközi kapcsolatrendszer. 

- Tulajdonosi szerkezet, kialakulás módja, tulajdonosi érdek közvetítésének 
mechanizmusa, formalizált és személyes kapcsolatrendszerek, stratégiai 
célkitőzések, felhasznált eszközrendszer. 

- Partneri kapcsolatrendszerek, kialakulásuk módja, együttmőködés jellege, 
tartalma, formalizált és személyes kapcsolatrendszerek, további 
elképzelések. 
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- Partneri kapcsolatrendszer kialakításának döntési mechanizmusa, befolyásoló 
tényezıi, jelentéstételi rendszer, kontrolling, pénzügyi kérdések, akvizíciós 
szempontrendszerek. 

- Hálózati mőködés sajátosságai, célok, eredmények. 
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12. Kutatási eredmények 
 
 
A kutatás során a vizsgálat alapadatai a kérdıívben megfogalmazott kérdéskörökre 
adott válaszok lesznek, amelyeket a statisztikai vizsgálathoz numerikus értékekre kell 
átkonvertálni. A kérdıív szerkezete ezt a konverziót eleve lehetıvé teszi, mivel a 
kérdésfeltevés, illetve a lehetséges válasz jelölése a kódolási szempontok 
figyelembevételével került kialakításra. Ennek megfelelıen a kérdıív válaszaihoz 
numerikus értékek kerültek hozzárendelésre, alapvetıen bináris (1;0) formában, 
illetve a fontossági sorrendek meghatározását célzó kérdéskörök esetében egytıl-ötig 
terjedı skála mentén. A bináris jelölési rendszer egyértelmővé teszi a feldolgozás és 
csoportosítás kérdéseit. A skálaértékek esetében meghatározásra került az összeg, az 
átlag (mean), a szórás (deviation), a minimum és maximum érték is. Az alapadatsorok 
és értékelésük a mellékletekben találhatóak. 
 
A kiinduló adatmátrixokat a klaszteranalízis segítségével elemeztem, mivel a 
mintában szereplı gazdasági szereplıket különbözı szempontok szerint rendezhetı 
klaszterekbe tudtam sorolni. Így egyrészt finomítható a felmérés során kialakult 
általános kép, másrészt meg lehet határozni, hogy a különbözı csoportokba kerülı 
adatsorokra érvényesek-e a felállított hipotézisek, vagy sem. 
 

12.1. A kutatási minta elemzése 
 
 
A mintában szereplı vállalatok a meghatározó szempontok alapján jól tükrözik a 
gazdaság vállalati szerkezetét annak ellenére, hogy a statisztikai reprezentativitás 
szigorú követelményeinek nem minden pontban felel meg. A felmérés elindításának 
idıszakában érzékelhetı volt, hogy a hátteret biztosító erıforrások nem teszik 
lehetıvé az országos szintő, statisztikai kimutatásoknak és KSH adatoknak 
mindenben megfelelı, arányos szerkezető értékelhetı mintavételezés megoldását. 
Hasonló problémakörrel találták szemben magukat a korábban hivatkozott 
Magyarországi kutatások résztvevıi is. (Buzády, 2000) Tekintettel arra, hogy a 
felmérés a teljes reprezentativitás követelményeinek így nem tudott megfelelni, a 
hangsúlyt inkább azokra a vállalatokra helyeztem, amelyek nagyobb valószínőséggel 
lehettek a hálózatosodás részesei. Ennek megfelelıen a minta méret szerinti 
szerkezete inkább a nagyvállalatok felé tolódott el, ez azonban nem jelent alapvetı 
problémát, hiszen mind a vállalatcsoportokat, mind a stratégiai szövetségeket alkotó 
vállalatok ma Magyarországon inkább a közepes és nagyvállalati körbıl kerülnek ki. 
Az elıbbiek alapján, bár a sajátos vonások miatt teljes mértékben nem 



 124 

összehasonlítható a teljeskörőség elvének megfelelıen ahol lehetett egymás mellé 
helyeztem a minta belsı struktúráját, illetve az országos felmérések adatait. 
 
A 15. ábra a) része a kérdıíves minta vállalati formák szerinti megoszlását mutatja, a 
b) része pedig az országos kimutatások összesítését35.  Látható, hogy az országos 
átlaggal szemben  lényegesen kisebb a Bt.és az egyesülési formák aránya, amelynek 
magyarázata a korábban rögzítettek alapján az, hogy a kérdıíves felmérés eleve olyan 
vállalatok körében került elvégzésre, amelyek nagyobb arányban találhatók meg a 
vállalatcsoportok és stratégiai szövetségek között. A kérdıíves mintánkban az egyes 
vállalati formák esetében dominál a részvénytársasági, és korlátolt felelısségi 
társasági forma. A két kategória az összvállalati szám több mint 86%-át teszi ki.  
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           a)                 b) 
15. ábra A mintában szereplı vállalatok megoszlása vállalati formák szerint (K1) 
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                a)        b) 
16. ábra A mintában szereplı vállalatok megoszlása az alkalmazottak száma szerint 

(K2) 
 

                                                 
35 KSH adatok 2004. 
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A 16. ábra szerkezetében az elızı ábrával azonos, vagyis az a) része a kérdıíves 
minta, a b) része az országos KSH adatok arányait tükrözi. Az eltérés itt is jól mutatja 
az elızı ábra arányeltolódását, mivel a 0-5 fıs foglalkoztatás szintén a Bt. vállalati 
forma esetében dominál, amely a hálózatosodás folyamatában kevéssé vesz részt. A 
kérdıíves felmérés esetében ennek alapján tudatosan nem törekedtem a szélesebb 
körő kisvállalati forma bevonására, a vélhetıen negatív, vagy indifferens adatsorok 
miatt.  
 
A mintában gyakorlatilag azonos arányt képviselnek az 500 millió forintos árbevétel 
alatti és feletti értékeket képviselı vállalatok. Ez az érték is egyértelmően a nagyobb 
mérető vállalatok túlreprezentálását mutatja. Hasonló szerkezető adatsorokat a KSH 
adatbázisok nem tartalmaztak, így ennek az országos adatokkal való összevetése nem 
volt lehetséges. 
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13%10%

40%
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1500 millió felett

 
 

17. ábra A mintában szereplı vállalatok megoszlása árbevétel szerint. (K3) 
 
A 18. ábra a) része mutatja, hogy minta jelentıs része (34,6%) a szolgáltató iparból 
származik. Ez az érték azonban nem éri el a szolgáltatási szakterület országos átlagát, 
tekintettel arra, hogy nagyon sok szolgáltatási terület a felmérés során eleve kiesett, 
mivel a régióban nem voltak elérhetık, a tágabb körő elemzéshez pedig nem érkeztek 
vissza feldolgozható kérdıívek. Jelentıs (19,2%) az egyéb, tehát a kérdıíven nem 
szerepeltetett tevékenységet végzı vállalatok aránya is. Az egyéb ágazatok nagyjából 
egyenlı mértékben képviselik magukat. 
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     b) 

18. ábra A mintában szereplı vállalatok fı tevékenységének gazdasági ágankénti 
besorolása (K4) 

 
A feldolgozott mintában az országos átlaghoz képest lényegesen nagyobb a vegyipari 
szektor aránya, tekintettel arra, hogy az Észak-Magyarországi régióban található az 
ország nehézvegyipari kapacitásának jelentıs hányada, és a felmérés eredményeiben 
ez teljes mértékben visszaköszönni látszik. 
 
 
A klasztercsoportok meghatározásánál a fentiekben is bemutatott adatsorok és értékek 
alapján a vállalatnagyság szerint a kis- közepes és nagyvállalati kategóriákat 
különböztethetjük meg. A nagyvállalati körbe 21 vállalat (40,4%), a közepes mérető 
vállalati körbe 12 vállalat (23,1%), míg a kisvállalati körbe 19 vállalat (36,5%) 
sorolható. 
 
 
A tulajdonosi körre döntıen a belföldi magánszemélyek és belföldi társaságok 
jellemzıek. Elenyészı az intézményi tulajdonosi kör akár a belföldi, akár a külföldi 
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tulajdonosi kört nézzük. Teljesen egyértelmő a 75%-feletti tulajdonosi kör 
dominanciája, amelyet elsısorban a kis- és középvállalatok tulajdonosainál 
tapasztalhatunk, de nagyrészt megjelenik a nagyvállalati körnél is. 
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19. ábra A mintában szereplı vállalatok tulajdonosi struktúrája, és tulajdoni 

szerkezete (K5) 
 
 

12.2. Leíró statisztika 
 
A kérdıív kérdéseinek feldolgozása különbözı csoportosítású adatsorok elemzésére 
ad lehetıséget. Ennek megfelelıen az egyes kérdéseknek a képzett klaszterek szerinti 
bontását az alábbi kereszttáblázatokkal tudom bemutatni. 
 

28. táblázat  Alapító tulajdonosi arány a vállalatnagyság függvényében 
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes nagy 

Összesen 

0-10% Db 
% 

2 
10,5% 

3 
25% 

9 
42,8% 

14 
26,9% 

10-25% Db 
% 

1 
5,2% 

 
 

1 
4,8% 

2 
3,8% 

26-50% Db 
% 

3 
15,8% 

1 
8,3% 

2 
9,5% 

6 
11,5% 

Alapító 
tulajdonosi 
arány (K6) 

51-100% Db 
% 

13 
68,4% 

8 
66,6% 

9 
42,8% 

30 
57,7% 

Összesen Db 
% 

19 
100% 

12 
100% 

21 
100% 

52 
100% 



 128 

 
A táblázatból látható, hogy a vállalatot alapítók a tulajdonosi körben a nagyvállalatok 
esetében dominánsan a 10%-os határ alatt, vagy az 51%-os határ felett egyenlı 
mértékben helyezkednek el. A kisvállalatoknál a legnagyobb arányú az 51% feletti 
részesedés. 
 
A csoportszerő mőködés jellemzıire vonatkozó kereszttáblázatok alapján a 
vállalatban történı tulajdonszerzés elıtti viszonyrendszerre kaphatunk információkat.  
 
29. táblázat  Meghatározó tulajdonossal való viszony a vállalatnagyság függvényében 
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes nagy 

Összesen 

Semmilyen Db 
% 

8 
66,6% 

6 
50% 

7 
31,8% 

21 
45,6% 

Együttmőködı Db 
% 

4 
33,3% 

4 
33,3% 

5 
22,7% 

13 
28,2% 

Közvetlen 
versenytárs 

Db 
% 

  1 
4,5% 

1 
2,2% 

Potenciális 
versenytárs 

Db 
% 

  2 
9,1% 

2 
4,4% 

Szállító Db 
% 

  2 
9,1% 

2 
4,4% 

Vevı Db 
% 

  4 
18,2% 

4 
8,7% 

Tulajdonszerzés 
elıtt a 
meghatározó 
tulajdonossal 
való viszony 
(K7) 

Egyéb Db 
% 

 2 
16,6% 

1 
4,5% 

3 
6,5% 

Összesen Db 
% 

12 
100% 

12 
100% 

22 
100% 

46 
100% 

 
Tehát ebben a relációban a megkérdezett társaságban szereztek tulajdoni hányadokat, 
azaz a vállalat vált egy vállalatcsoport részévé. A kérdıív feldolgozásának 
tapasztalata, hogy nagyon sok vállalat nem jelölt meg ilyen viszonyrendszert, illetve 
megengedett volt több lehetıség bejelölése is. Ennek alapján a leggyakoribb a vevı-
szállító, vagy versenytárs-vevı kapcsolatpárosítás. 
 
A vállalatcsoportban a tulajdonszerzést követı integrálódás után döntı mértékben 
valamilyen szakmai tartalommal bíró együttmőködés alakult ki, ahogy azt a 30. 
táblázat számadatai mutatják. 
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30. táblázat  A tulajdonszerzés utáni szakmai kapcsolat és a vállalatnagyság 
összefüggése  
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes nagy 

Összesen 

Nem Db 
% 

8 
44,4% 

2 
11,1% 

7 
24,1% 

17 
26,1% 

K+F Db 
 
% 

  3 
10,3% 

3 
4,6% 

Kereskedelmi Db 
% 

2 
11,1% 

3 
16,6% 

7 
24,1% 

12 
18,5% 

Szolgáltatás Db 
% 

4 
22,2% 

5 
17,7% 

7 
24,1% 

16 
24,6% 

Gyártás Db 
% 

 2 
11,1% 

3 
10,3% 

5 
7,7% 

Tulajdonszerzés 
utáni szakmai 
kapcsolat (K8) 

Pénzügyi Db 
% 

4 
22,2% 

6 
33,3% 

2 
6,8% 

12 
18,5% 

Összesen Db 
% 

18 
100% 

18 
100% 

29 
100% 

65 
100% 

  
 
AK7-K8-as kérdéscsoporttal hasonló kapcsolatot mutat a K11-K12 kérdéscsoport is 
azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben a megkérdezett vállalat 
tulajdonszerzésére kérdeztünk rá, azaz a megkérdezett vállalat tett más vállalatokat az 
általa vezetett vállalatcsoport részévé.  
 
31. táblázat  A tulajdonszerzés elıtti viszony a vállalatnagyság függvényében 
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes nagy 

Összesen 

Semmilyen Db 
% 

3 
37,5% 

7 
63,6% 

8 
33,3% 

18 
41,8% 

Együttmőködı Db 
% 

4 
50% 

1 
9% 

4 
16,6% 

9 
20,9% 

Közvetlen 
versenytárs 

Db 
% 

  28,3% 2 
4,6% 

Potenciális 
versenytárs 

Db 
% 

 1 
9% 

3 
12,5% 

4 
9,3% 

Szállító Db 
% 

 1 
9% 

3 
12,5% 

4 
9,3% 

A tulajdonolt 
társasággal a 
tulajdonszerzés 
elıtti viszony 
(K11) 

Vevı Db 
% 

1 
12,5% 

1 
9% 

4 
16,6% 

6 
13,9% 

Összesen Db 
% 

8 
100% 

11 
100% 

24 
100% 

43 
100% 
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A felmérés eredménye azt mutatja, hogy a megkérdezett vállalatok közel felénél a 
tulajdonszerzés elıtt nem alakult ki semmilyen kapcsolat. 
 
Hasonló felépítéső a tulajdonolt társasággal korábban meglévı szakmai 
kapcsolatrendszert ismertetı kérdéscsoport (K12), amely természetszerőleg a 
nemleges válasz esetében közel megegyezik az elızı táblázatban szereplı értékkel. 
Ha létezett valamilyen jellegő szakmai kapcsolat, akkor annak nagyobb hányada 
szolgáltatási jellegő volt. 
 
32. táblázat  A tulajdonszerzés elıtti szakmai kapcsolat a vállalatnagyság 
függvényében 
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes nagy 

Összesen 

Nem Db 
% 

4 
57,1% 

8 
72,7% 

7 
38,8% 

19 
52,8% 

K+F Db 
% 

  2 
11,1% 

2 
5,5% 

Kereskedelm, 
marketing 

Db 
% 

  3 
16,6% 

3 
8,3% 

Szolgáltatás Db 
% 

2 
28,6% 

1 
9% 

3 
16,6% 

6 
16,7% 

Gyártás Db 
% 

    

Pénzügyi Db 
% 

1 
14,3% 

1 
9% 

 2 
5,5% 

Tulajdonszerzés 
elıtti szakmai 
kapcsolat (K12) 

Beszerzés, 
logisztika 

Db 
% 

 1 
9% 

3 
16,6% 

4 
11,1% 

Összesen Db 
% 

7 
100% 

11 
100% 

18 
100% 

36 
100% 

 
A következı kérdéscsoport átvezet a stratégiai szövetségek területére. Ennek elsı 
kérdései (K13-K14) arra irányulnak, hogy milyen átfedéseket lehet felfedezni a 
vállalatcsoport, és stratégiai szövetségi kapcsolatrendszer között, a további kérdések 
(K15-K17) a szövetségben elfoglalt pozíció meghatározására vonatkoznak. 
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33. táblázat  A vállalatnagyság és a hálózati tagság, kezdeményezés és pozíció 
összefüggései 
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes nagy 

Összesen 

Csak vállalatcsoportnak Db 
% 

1 
25% 

2 
50% 

1 
25% 

4 
100% 

Csak szövetségnek Db 
% 

5 
35,7% 

3 
21,4% 

6 
42,8% 

14 
100% 

Csoportnak és 
szövetségnek 

Db 
% 

4 
20% 

6 
30% 

10 
50% 

20 
100% 

Hálózati tagság (K13-
K14) 

Egyiknek sem Db 
% 

6 
75% 

 2 
25% 

8 
100% 

Kezdeményezés (K15)  Db 
% 

6 
28,6% 

6 
28,6% 

9 
42,8% 

21 
100% 

Domináns Db 
% 

3 
30,0% 

3 
30,0% 

4 
40,0% 

10 
100% 

Egyenrangú Db 
% 

4 
23,5% 

2 
11,8% 

11 
64,7% 

17 
100% 

Induló pozíció (K16) 

Alárendelt Db 
% 

3 
42,8% 

4 
57,2% 

 7 
100% 

Kettı Db 
% 

6 
46,2% 

3 
23,0% 

4 
30,8% 

13 
100% 

Három Db 
% 

2 
40% 

1 
20% 

2 
40% 

5 
100% 

Stratégiai partnerek 
száma (K17) 

Több Db 
% 

4 
22,2% 

5 
27,8% 

9 
50% 

18 
100% 

 
 
 
A táblázat azt mutatja, hogy a megkérdezett vállalatok esetében mindhárom 
csoportban magas azoknak a vállalatoknak az aránya, akik magukat mind 
vállalatcsoport, mind stratégiai szövetség tagnak tartják. A válaszadók között 
kifejezetten alacsony a csak vállalatcsoport formához tartozó vállalatok száma, 
néhány esetben a kialakulás folyamata még tart. A szövetségkötés esetében a 
megkérdezettek fele ítélte helyzetét egyenrangúnak. A partneri kapcsolatok száma 
esetében a diadikus, vagy négy, illetve több partneri kapcsolatrendszer dominál. 
A vállalatcsoportok esetében egyértelmő a vállalatokat összefőzı tulajdonosi 
kapcsolat jellege. A stratégiai szövetségek esetében azonban ez viszonylag tág 
határok között változhat. Erre keresi a választ a K19 kérdéscsoport. 
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34. táblázat  A vállalatnagyság és a stratégiai szövetség kereteinek összefüggése 
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes Nagy 

Összesen 

Informális Db 
% 

6 
35,3% 

4 
21,1% 

6 
22,2% 

16 
25,4% 

Vezetıi 
kapcsolatok 

Db 
% 

4 
23,5% 

8 
42,1% 

7 
25,9% 

19 
30,2% 

Szerzıdés Db 
% 

6 
35,3% 

4 
21,1% 

10 
37% 

20 
31,7% 

Önálló jogi 
forma 

Db 
% 

1 
5,9% 

 4 
14,8% 

5 
7,9% 

Stratégiai 
szövetség 
formai 
keretei 
(K18) 

Kisebbségi 
tulajdon 

Db 
% 

 3 
15,8% 

 3 
4,8% 

Összesen Db 
% 

17 
100% 

19 
100% 

27 
100% 

63 
100% 

 
A szövetség kereteinek értékelésénél közel egyenrangú a szerzıdésbe foglalt 
kapcsolatrendszer, valamint a vezetık által közvetített személyes kapcsolatrendszer. 
A felmérés szerint elég magas az informális kapcsolattartás száma is. 
A stratégiai szövetségek esetében lényeges információt jelent az együttmőködés 
iránya és tárgya. Erre vonatkozik a K19 kérdéscsoport. 
 
35. táblázat  A vállalatnagyság és az együttmőködés irányának összefüggése   
 

Vállalatnagyság (K3)  
kis közepes nagy 

Összesen 

Információ megosztás Db 
% 

5 
17,2% 

7 
29,1% 

7 
14,9% 

19 
19% 

Közös 
problémamegoldás 

Db 
% 

9 
31,0% 

5 
20,8% 

12 
25,5% 

26 
26% 

Új szakmai ismeretek 
megszerzése 

Db 
% 

5 
17,2% 

3 
12,5% 

6 
12,8% 

14 
14% 

Közös termelés Db 
% 

2 
6,9% 

1 
4,2% 

2 
4,2% 

5 
5% 

Közös piaci megjelenés Db 
% 

3 
10,3% 

4 
16,6% 

11 
23,4% 

18 
18% 

Közös beszerzés Db 
% 

1 
3,5% 

2 
8,3% 

3 
6,4% 

6 
6% 

Együttmőködés 
tárgya és iránya (K19) 

Közös termékfejlesztés Db 
% 

4 
13,8% 

2 
8,3% 

6 
12,8% 

12 
12% 

Összesen Db 
% 

29 
100% 

24 
100% 

47 
100% 

100 
100% 

 
A szövetség létrehozását követı együttmőködés döntıen a közös 
problémamegoldásra, és nagyjából azonos mértékben az információ-megosztásra, 
valamint a közös piaci megjelenésre irányul. 
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12.3. Hipotézisekhez kapcsolható vizsgálati eredmények 
 
A kérdıív K5-ös kérdéscsoportja a vállalatok tulajdonosi struktúrájának 
feltérképezésére irányult. Az intézményi, valamint a külföldi tulajdonossal 
rendelkezı vállalatok azonban érdemben nem vizsgálhatók a mintában szereplı kis 
számuk miatt. Érdemi információkat kaphatunk azonban a hazai tulajdonosokkal 
rendelkezı vállalatok esetében. Itt szétválasztottam a többségi részesedéssel 
rendelkezı magánszemélyek és társaságok csoportját. Ennek megfelelıen a K5-
K13,K14 kereszttáblázatok vizsgálhatók. 
 
36. táblázat  A hálózati formáció és a tulajdonlás jellegének összefüggése (Sign.:.034) 
 

Többségi 
tulajdonos 

Stratégiai 
szövetség 

Vállalat csoport Összesen 

Magánszemély 15 
54% 

5 
24% 

20 
41% 

Társaság 13 
46% 

16 
76% 

29 
59% 

Összesen 28 
100% 

21 
100% 

49 
100% 

  
A táblázatból látható, hogy a stratégiai szövetségek esetében majdnem azonos 
arányban fordul elı a többségi tulajdonosok között magánszemély és társaság, míg a 
vállalatcsoportok esetében lényegesen nagyobb a társaságok aránya. A szignifikáns 
mérési eredmény azzal magyarázható, hogy míg a stratégiai szövetségek esetében 
nem változik meg a tulajdonosi szerkezet, addig a csoportszerő mőködés 
szükségszerően megváltoztatja azt. A személyes interjúk is megerısítették azt a 
Magyarországon tapasztalható sajátosságot, hogy a magánszemély tulajdonosok a 
csoportszerő mőködés megvalósítása esetén szívesebben szereznek tulajdonrészt 
meglévı társaságaikon keresztül, mint saját nevük alatt. Ennek egyrészt az 
anonimitás könnyebb biztosíthatósága, másrészt a felelısségi kérdések lehetnek az 
okai.  
 
A vizsgálat és az interjúk alapján a H2 hipotézishez megfogalmazható tézis, melyet a 
felmérés alátámaszt, az alábbi: 
 
IV. Tézis (T4) 
 
A stratégiai szövetségek alapvetıen nem érintik a szövetséges vállalatok tulajdonosi 
szerkezetét, ezért kialakulásában kisebb szerepe van a vállalatok tulajdonosi 
struktúrájának, mint a vállalatcsoportok esetében. 
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A kutatási modell alapján vizsgálhatóak azok a tényezık, amelyek hálózatba 
kapcsolódást megelızıen már jelen vannak, és valamilyen módon befolyásolják a 
hálózati kapcsolódás formáját. A kérdıívben ennek egyik területére a megelızı 
szakmai kapcsolatok meglétére kérdeztem rá. A kérdéskör vizsgálata a K7-K13,K14 
kérdéscsoportok szerint képzett kereszttáblázat alapján lehetséges. 
 
37. táblázat  A hálózati formáció és a tulajdonszerzés elıtti szakmai kapcsolat 
összefüggése (Sign.:.379) 
 

Tranzakció 
elıtti szakmai 

kapcsolat 

Stratégiai 
szövetség 

Vállalat csoport Összesen 

Nem volt 9 
36,0% 

9 
45,0% 

18 
40,0% 

Volt 16 
64,0% 

11 
55,0% 

27 
60,0% 

Összesen 25 
100% 

20 
100% 

45 
100% 

 
A táblázat egyértelmően mutatja – bár nem megbízható szignifikancia fokon - hogy a 
stratégiai szövetségek esetében lényegesen nagyobb az aránya azoknak a 
vállalatoknak, amelyeknek a tranzakciót megelızıen a meghatározó tulajdonossal 
szakmai kapcsolat is kialakult. A vállalatcsoportok esetében ez az arány közel azonos. 
A mérési eredmény magyarázható azzal, hogy a stratégiai szövetség létrehozása egy, 
a partneri kapcsolatok kialakítása felé nyitott vállalati magatartást feltételez. Ennek a 
nyitottságnak a kialakulása nyilvánvalóan nem egyik pillanatról a másikra következik 
be, azaz feltételezhetı hogy hosszabb idı óta jellemzi a vállalat szervezeteinek és 
vezetıinek tevékenységét. Ebbıl adódóan lényegesen nagyobb a valószínősége 
annak, hogy a partneri kapcsolatok tulajdonosi viszonyrendszerbe is átmehetnek. A 
kérdéskör a H3 hipotézishez kapcsolható, amellyel összhangban az alábbi tézist 
fogalmazhatom meg: 
 
V. Tézis (T5) 
 
 
A hálózati kapcsolódást megelızı szakmai együttmőködés egy extrovertált vállalati 
magatartás következményének tekinthetı, amely a stratégiai szövetségek 
létrehozásánál lényegesen meghatározóbb szerepet játszik, mint a vállalatcsoportok 
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esetében. Az akvizíciók alapvetıen nem függnek a tranzakciót megelızı szakmai 
együttmőködéstıl.  
 
A hálózati formáción belül a hálózat tagjai különbözı domináns és kevésbé domináns 
pozíciókat foglalhatnak el. A korábbi kapcsolatrendszerre alapozottan  személyes 
kontaktusok is kialakulhatnak, amelyek befolyásolhatják a hálózati formát, illetve a 
hálózaton belüli kapcsolatrendszer formalizáltságát, illetve ennek fokát is. A 
kérdéskör vizsgálata a K16-K18 kereszttáblázat alapján lehetséges. 
 
38. táblázat  A szövetségben elfoglalt pozíció és a kapcsolat jellege (Sign.:.790) 
 

 Domináns Egyenrangú Alárendelt Összesen 
Informális 
megállapodás 

4 
23,5% 

8 
26,6% 

3 
25% 

15 
25,4% 

Vezetıi 
kapcsolattartás 

5 
29,4% 

9 
30,0% 

4 
33,3% 

18 
30,5% 

Szerzıdéses 
megállapodás 

6 
35,3% 

11 
36,6% 

3 
25% 

20 
33,9% 

Különálló jogi 
entitás 

2 
11,7% 

2 
6,7% 

1 
8,3% 

5 
8,5% 

Kisebbségi 
tulajdon 
szerzés 

  1 
8,3% 

1 
1,7% 

Összesen 17 
100% 

30 
100% 

12 
100% 

59 
100% 

 
A táblázatból látható, hogy a vezetıi kapcsolattartás mindhárom induló pozíció 
mellett lényeges arányt képvisel. Ez a tény is aláhúzza azokat a megállapításokat, 
miszerint a stratégiai szövetségek létrehozásában meghatározó szerepet játszik a 
vállalat felsı vezetésének elkötelezettsége, személyes kapcsolatrendszere. Ezt 
természetesnek is vehetjük, mivel a felsı vezetés az, aki "megszemélyesíti", képviseli 
a vállalatot mind az elıkészítés, a tárgyalások, a késıbbi együttmőködés során. 
A táblázat ugyanakkor nem megfelelı szignifikancia szintje ellenére is szemléletesen 
mutatja azt, hogy a domináns és egyenrangú pozícióban lényegesen magasabb az 
együttmőködésnek valamilyen írásbeli, szerzıdéses formában való rögzítése, mint az 
alárendelt pozícióban. Ennek magyarázata lehet az, hogy az alárendelt pozícióban a 
vállalat nem rendelkezik olyan hatalmi, irányítási, helyzetébıl fakadó 
privilégiumokkal, amelyek megırzése érdekében feltétlenül ragaszkodnia kellene 
valamilyen szerzıdéses rögzítéshez. Ugyanez nem mondható el a másik két esetben, 
ugyanis itt a hatalmi viszonyok rögzítése nélkül a vállalat könnyen veszíthet induló 
pozícióiból, azaz lejjebb csúszhat. Ezáltal a dominancia a status quo rögzítése, itt 
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elemi érdek lehet. A vizsgálati eredmény felhasználásával ugyancsak a H3 
hipotézishez kapcsolható tézist fogalmaztam meg: 
 
VI. Tézis (T6) 
 
A stratégiai szövetségben a kialakult pozíciótól függetlenül lényeges és meghatározó 
a szövetséges partnerekkel való vezetıi kapcsolattartás, amely a bizalmi viszony 
fennállása esetén helyettesíthet formális szabályozókat. A domináns és egyenrangú 
kapcsolatrendszer esetén azonban a bizalmi kapcsolatrendszer ellenére nagyobb 
arányban találunk szerzıdésben rögzített viszonyrendszereket, melyek összefüggnek a 
hatalmi kérdések meglétével és stabilizálási igényével. 
  
 
A fenti kérdéskört tovább elemezve vizsgálhatjuk az együttmőködés irányának és 
tárgyának kérdésköreit is. Ezt az elemzést a K19-K16 kereszttáblázat alapján 
végezhetjük el: 
 
39. táblázat A szövetségben elfoglalt pozíció és az együttmőködés jellege (Sign.:.951; 
Sign.:.898)   
 

  Domináns Egyenrangú Alárendelt Összesen 
Információ 
megosztása 

4 
28,6% 

10 
31,2% 

10 
35,7% 

24 
32,4% 

Közös 
problémák 
megoldása 

7 
50,0% 

13 
40,6% 

12 
42,8% 

32 
43,2% 

Együttmőködés 
iránya 

Új szakmai 
ismeretek 
megszerzése 

3 
21,4% 

9 
28,2% 

6 
21,5% 

18 
24,4% 

 Összesen 14 
100% 

32 
100% 

28 
100% 

74 
100% 

Közös 
termelés 

1 
7,7% 

3 
15,0% 

1 
5,3% 

5 
9,6% 

Közös piaci 
megjelenés 

5 
38,5% 

10 
50,0% 

10 
52,6% 

25 
48,1% 

Közös 
beszerzés 

2 
15,3% 

2 
10,0% 

3 
15,8% 

7 
13,5% 

Együttmőködés 
tárgya 

Közös termék 
és 
piacfejlesztés 

5 
38,5% 

5 
25,0% 

5 
26,3% 

15 
28,8% 

 Összesen 13 
100% 

20 
100% 

19 
100% 

52 
100% 

 
Az együttmőködés iránya szerint a stratégiai szövetségben elfoglalt induló pozíciótól 
függetlenül, azaz mindhárom kategóriában a közös problémák megoldása került a 
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legfontosabbnak ítélt helyre. Hasonló arányt képvisel az együttmőködés tárgya 
szerinti csoportosításban a közös piaci megjelenés. Meglepı, hogy a közös 
termelésnek az aránya viszonylag alacsony, ez azonban két tényezıvel hozható 
összefüggésbe. Az egyik, a mintán belül a szolgáltató jellegő vállalatok magas 
aránya, ahol a közös termelés fogalma értelmezhetetlen. A másik, pedig a közös 
termelésnek keretet adó (K18) különálló jogi szervezetek vagy kisebbségi 
tulajdonszerzéssel megerısített együttmőködések kifejezetten alacsony volta. Ezek a 
felmérési értékek is nyilvánvalóan befolyásolják az alacsony szignifikancia szintet. A 
fentiek alapján - továbbra is - a H3 hipotézishez kapcsolható tézis fogalmazható meg, 
mely az alábbi: 
 
VII. Tézis (T7) 
 
A stratégiai szövetség induló pozíciójától függetlenül az együttmőködés iránya 
döntıen a közös problémák megoldása felé mutat, ugyanakkor az együttmőködés 
tárgyában pedig a közös piaci megjelenés dominál. 
 
 
A vizsgálati modell alapján külsı és belsı tényezık is megkülönböztethetık, amelyek 
a hálózati formációk közötti választás különbözı fázisaiban hatnak. A folyamat 
kimenetelének szempontjából azonban nem lehet közömbös, hogy ezek a tényezık a 
folyamat egyes fázisaiban egyenlı mértékben, vagy eltérıen fejtik ki hatásukat. Erre 
a kérdéskörre a modellhez közvetlenül kapcsolódó K20-K22 kérdéscsoportok 
vizsgálata alapján keresem a választ. A válaszadók által fontossági sorrendbe 
rendezett tényezık elsı 16 elemére vetítetten a külsı és belsı tényezık aránya az 
alábbiaknak megfelelıen alakul: 
 
40. táblázat  A tényezık súlyának alakulása a hálózatosodás folyamatában 
(Sign.:.047) 
 

Determináló 
hatások, 

elızmények 
tényezıi 

Mozgató erık, 
motivációk 

tényezıi 

Elérni kívánt célok 
tényezıi 

 

db % Db % db % 
Külsı 9 56,3 3 18,8 9 43,8 
Belsı 7 43,7 13 81,2 7 56,2 
Összes 16 100 16 100 16 100 

 
A táblázatban szereplı adatsorok alapján látható, hogy a külsı és belsı tényezık 
aránya váltakozva eltér egymástól. Ez az elızmények és elérni kívánt célok esetében 
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nem releváns, bár ha növeljük a legnagyobb súlyú tényezık számát (20 elemre), ezek 
az értékek is lényeges eltéréseket mutatnak (8;12 4;16 illetve 10;10 arányban), de a 
motivációs tényezık esetében az eltérések továbbra is lényegesek.  
 
A motiváló hatások tekintetében a belsı tényezık jelentkeznek nagyobb súllyal, 
mivel a K21 kérdéssor szerint 16 elemszám esetén ez az arány 3;13, a 20-as 
elemszám esetében 4;16. A nagyarányú eltérések magyarázata az, hogy a külsı 
hatótényezık motiváló hatása ellen a vállalat megpróbál a belsı tartalékainak 
mozgósításával, belsı átstrukturálódással, hatékonyabb gazdálkodás megvalósításával 
küzdeni. Ennek megfelelıen a hálózatosodás irányába történı elmozdulásnak 
egyértelmően a belsı motivációs tényezık hatására kell bekövetkeznie, hiszen 
ezeknek a belsı motivációknak szemben az elıbbiekkel nincsenek külsı toleráló 
tényezıi.  
 
A felmérés adataiból látható, hogy a folyamat elırehaladásának egyes fázisaiban az 
egyes tényezık fontossági súlya nem azonos. A determináló hatások tényezıi 
esetében (K20 kérdéssor) a legerısebb hatótényezı 200-as pontszámot kapott, a 16. 
tényezı pedig 175-et. A kettı közötti távolság 25 pontérték. A motivációs tényezık 
(K21 kérdéssor) esetében a maximális érték 189, a 16. tényezı pontszáma 160, a 
távolság 29. Az elérni kívánt célok (K22 kérdéssor) 216 maximális pontszámmal, a 
15. tényezı esetében 162, így a távolság 54. Látható, hogy a folyamat 
elırehaladásával a súlyozása az értékeknek csökkenı, a szóródása növekvı 
tendenciát mutat. Ebbıl következıen az elızmények ismeretében a hatótényezık és 
azok súlya jobban beazonosítható, a folyamathoz jobban hozzáköthetı.  
 
A tényezık elemzésének további folyamatában megállapítható, hogy az 
elızményeket meghatározó tényezık 16 legnagyobb súlyú tényezıjén belül 6 tényezı 
közvetlen összefüggésben van a vállalat piaci kapcsolataival (33. Piaci pozíció; 34 
Piaci részesedés; 5 Piaci verseny erıssége; 1. Piac telítettsége; 2 Piaci szereplık 
száma; 15 Erıforrásokhoz való hozzáférés). A motivációs kérdéscsoportnál 
ugyanebben a tényezıkörben már csak két piaci tényezı (9. Piaci pozíciók változása; 
16. Piacra lépés sebessége) található, a célrendszerhez tartozó tényezık esetében 
pedig a piachoz közvetlenül csak egy (1. Piaci pozíciók megszerzése), áttételesen is 
csak egy (2. Forrásszerzés) kapcsolható. A mérési eredmények értékelése 
egyértelmően mutatja, hogy a folyamat elırehaladásának egyes fázisaiban a piaci 
tényezık fontos, de egyre csökkenı súlyt képviselnek. 
 
A vizsgálati eredmények összefoglalásaként a H4 hipotézishez fogalmazhatok meg 
általános érvényő tézist az alábbiak szerint: 
 
 



 139 

VIII. Tézis (T8) 
 
A hálózat kialakulási folyamatának szakaszaiban a külsı és belsı tényezık nem 
egyforma súlyt képviselnek, és az egyes tényezık fontossága sem azonos. A tényezık a 
folyamat elırehaladásának fázisaiban fokozatosan változnak. A motiváló hatások 
tekintetében a belsı tényezık jelentısebben befolyásolják a folyamatot, mint a többi 
fázisban.  A folyamat kezdeti szakaszában a piaci tényezık súlya meghatározó, de a 
folyamat elırehaladásával ez a súly csökken.  
 
 
Az eddigi felmérések azt a tényt rögzítik, hogy hálózatosodás mind a nagyvállalati 
körbıl kiindulva, mind a kis- középvállalati körbıl kiindulva elképzelhetı. (lásd 4. 
ábra) Az elemzések során találtam a tulajdonosi szerkezettel kapcsolatos 
összefüggést, ezért vizsgálatom következı fázisában arra kerestem a választ, hogy a 
két fı irány esetében a hatótényezık kapcsolatba hozhatók-e vállalatok méretbeli 
különbségeivel. A hipotézis igazolásához a tényezıket a vállalatnagyságra 
megállapított klaszterek szerint kellett csoportosítani, és újrasorolni. Az újrasorolás 
eredményeként az alábbi tényezısorrendek adódtak: 
 
41. táblázat  Az elızmények tényezıinek értékelése a vállalatnagyság függvényében 
 

Nagyvállalat Közepes vállalat Kisvállalat  
Tényezı Pont Tényezı Pont Tényezı Pont 

1 Piaci pozíció 3,85 Piaci pozíció 4,08 Kapcsolati tıke 3,78 

2 Piaci verseny 
erıssége 

3,76 Piaci részesedés 4,08 Vállalati image 3,78 

3 Vállalatnagyság 3,66 Kapcsolati tıke 4,08 Tudásbázis 
megléte 

3,78 

4 Vevı-szállítói 
kapcsolatok 

3,66 Piac telítettsége 3,91 Erıforrásokhoz 
való hozzáférés 

3,68 

5 Piaci részesedés 3,66 Vállalati image 3,91 Piaci pozíció 3,68 

 
A táblázatból látható, hogy a nagyvállalatok által meghatározónak ítélt piaci pozíció a 
kisvállalatok esetében csak az ötödik helyre szorult. A kisvállalatok által 
meghatározónak ítélt négy tényezı viszont a nagyvállalati rangsorban egyáltalán nem 
szerepel. A nagyvállalatok által fontosnak ítélt tényezık a piacon elfoglalt 
pozícióhoz, részesedéshez, a partnervállalatokhoz főzıdı kapcsolatrendszert tükrözik. 
A kisvállalatok értékítélete ezzel szemben a kapcsolati tıkét, tudásbázist, 
erıforrásokhoz való hozzáférést tekinti meghatározónak. A táblázatból egyértelmően 
tükrözıdik a nagyobb méret adta dominancia és a kis méretbıl fakadó 
kiszolgáltatottabb útkeresés. A közepes mérető vállalatok itt átmenetet képeznek a 
másik két kategória között.  
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42. táblázat  A motiváló tényezık értékelése a vállalatnagyság függvényében 
 

Nagyvállalat Közepes vállalat Kisvállalat  
Tényezı Pont Tényezı Pont Tényezı Pont 

1 Versenypozíció 
javítása 

3,85 Versenypozíció 
javítása 

3,83 Tıke korlátok 3,73 

2 Piaci pozíciók 
változása 

3,52 Tıke korlátok 3,75 Tıke 
akkumuláció 

3,68 

3 Költségelınyök 3,47 Szinergia hatás 3,66 Erıforrás bıvítés 3,63 

4 Növekedési 
kényszer 

3,38 Partneri bizalom 3,66 Partneri bizalom 3,57 

5 Stratégiai irányok 3,28 Stratégiai 
irányok 

3,58 Költségelınyök 3,52 

 
A motivációs tényezık tekintetében is lényeges eltéréseket láthatunk a nagyvállalati 
kör és a kisvállalatok között. Egyetlen kapcsolódási pont a költségelınyök 
keresésének tényezıje, amely a nagyvállalatok esetében a 3. a kisvállalatok esetében 
az 5. helyen található, az összes többi tényezı tekintetében eltérés tapasztalható. A 
közepes nagyságú vállalatok köre itt is egy átmeneti zónának tekinthetı a tényezık 
átlapolódása miatt. A nagyvállalatok és kisvállalatok közötti sajátosságokban 
jelentkezı különbségek itt is markánsan megállapíthatók. A nagyvállalatok esetében a 
meglévı pozíciók javítása, tehát egy meglévı feltételrendszerre támaszkodó 
elırelépés jelenti a motiváció fı irányát, míg a kisvállalatok esetében a tıkekorlátok 
és erıforrás bıvítés motivációs tényezıi sokkal inkább a hivatkozott feltételrendszer 
megteremtésére irányuló igényként értelmezhetık. 
 
43. táblázat  Az elérni kívánt célok változása a vállalatnagyság függvényében 
 

Nagyvállalat Közepes vállalat Kisvállalat  
Tényezı Pont Tényezı Pont Tényezı Pont 

1 Piaci pozíciók 
megszerzése 

4,23 Piaci pozíciók 
megszerzése 

4,25 Piaci pozíciók 
megszerzése 

4,00 

2 Méretnövekedés 3,81 Forrásszerzés 3,91 Forrásszerzés 3,94 

3 Domináns pozíció 
megszerzése 

3,61 Kapcsolati tıke 
megszerzése 

3,91 Információs 
csatornákhoz 
hozzáférés 

3,82 

4 Sikertényezık 
növelése 

3,52 Méretnövekedés 3,83 Kapcsolati tıke 
megszerzése 

3,78 

5 Termékkínálat 
bıvítése 

3,52 Ismeretek 
megszerzése, 
kombinálása 

3,75 Ismeretek 
megszerzése, 
kombinálása 

3,68 
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Az elızı tényezıcsoportokhoz képest egyöntetőbbnek tőnik az elérni kívánt célokat 
meghatározó tényezıcsoport. Itt teljesen azonosan a piaci pozíciók megszerzését tette 
elsı helyre mind a nagyvállalati, mind a közepes és kisvállalati kör. Ezzel az 
azonosság gyakorlatilag ki is merült, mivel nincs más tényezı, amely a nagyvállalati 
és kisvállalati értékelésben azonos lenne. A közepes vállalatok itt is valamilyen 
átmenetet képviselnek a két kategória között. Külön érdekességként kell kiemelnünk, 
hogy a méretnövekedés, mint cél a nagyvállalatnál került feltüntetésre, míg 
várakozásunkkal ellentétben a kisvállalatnál nincs az elsı öt tényezı között. A 
motivációs tényezıkkel összhangban a nagyvállalatok itt is a pozíciószerzést, a 
kisvállalatok a feltétel-biztosítást helyezik elıtérbe. 
 
A felmérés adataira támaszkodva általános jellegő, mind a H2, mind a H4 
hipotézishez kapcsolható tézist tudok rögzíteni az alábbiaknak megfelelıen: 
 
 
IX. Tézis (T9) 
 
A hatótényezık súlyának értékelése a hálózatosodás folyamatában a vállalatok 
méretének megfelelıen kialakított klasztercsoportokban eltér egymástól. Az eltérés 
összefüggésben áll a klasztercsoportok tipikusnak tekinthetı magatartásformájával és 
specifikus problémaköreivel. 
 
 
A hálózatokról szóló általános fejezetben bemutatásra került, (8. ábra) hogy az 
általam vizsgált hálózati formák - stratégiai szövetségek és vállalatcsoportok -mellett 
még több, jelen disszertációban nem érintett csoportforma (franchise, licenc 
megállapodások, virtuális szervezetek stb.) is létezik. A hálózati mőködésre 
vonatkozó általános vizsgálatok és megállapítások nem tesznek ilyen jellegő 
megkülönböztetést az egyes hálózati formák között, vagyis megállapításaik 
generálisan a hálózatra értelmezhetık. Ennek tükrében a kutatásaimat kiterjesztettem 
annak a kérdéskörnek a vizsgálatára is, hogy az elemzett tényezık és 
tényezıcsoportok között találhatók-e olyanok, amelyek függetlenek a hálózatosodás 
kimeneteli formájától, vagyis általánosan a hálózatra értelmezhetıek. Ezzel 
összefüggésben kívántam vizsgálni azt is, hogy ha kimutathatók ilyen tényezık, 
akkor találhatók-e olyanok is, amelyek viszont határozottan formaspecifikus hatást 
mutatnak.  
 
 
A hatótényezık ilyen típusú vizsgálatához a rendelkezésünkre álló adatbázist más 
rendezési elvek szerint kell átrendeznünk. Az elızıekben képzett klasztercsoport a 
vállalat nagyságrendjét tekintette rendezı elvnek, de jelen hipotézis esetében ez nem 
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megfelelı. A K13-K14 kérdéscsoport egyértelmően eldönti, hogy mely válaszadó 
vállalatok tartoznak csak a stratégiai szövetséget létrehozó, melyek a csak 
vállalatcsoport részeként mőködı, melyek a vállalatcsoport részeként stratégiai 
szövetségben tevékenykedı, és melyek az átmeneti, tehát a hálózatosodás kezdeti 
fázisában lévı klaszterekbe. Ezeket a klasztercsoportokat kell képezzük a hipotézis 
vizsgálatához is. A kérdıívek elemzése során megállapítható, hogy rendkívül 
alacsony a csak vállalatcsoporti kötelékben tevékenykedı vállalat száma, ezért direkt 
összehasonlítás így más klaszterekkel valószínőleg nem ad objektív eredményt, de az 
egyéb összehasonlítások elvégezhetıek. Tekintsük át a négy képzett klasztercsoport 
alapján történı sorrendiség alakulását. 
 
44. táblázat  Az elızmények tényezıinek értékelése a hálózati formáció 
függvényében 
 

Csak stratégiai 
szövetség 

Csak vállalatcsoport Mindkét formáció Kialakulás folyamatban  

Tényezı átlag Tényezı átlag Tényezı átlag Tényezı átlag 
1 Piac telítettsége 4,23 Növekedési ütem 4,25 Kapcsolati tıke 3,60 Piaci pozíció 3,95 
2 Piaci pozíció 4,23 Kapcsolati tıke 4,00 Piaci pozíció 3,53 Piaci részesedés 3,95 
3 Tıkeellátottság 4,07 Erıforrásokhoz 

való hozzáférés 
3,75 Vevıi-szállítói 

kapcsolatok 
3,46 Növekedési ütem 3,85 

4 Vevıi-szállítói 
kapcsolatok 

4,07 Tulajdonosi 
összetétel 

3,75 Tudásbázis 
megléte 

3,46 Piaci verseny 
erıssége 

3,80 

5 Vállalati image, 
good will 

4,07 Vállalati image, 
good will 

3,75 Kompetenciák 
megléte 

3,40 Hálózati 
kapcsolatok megléte 

3,80 

6 Tudásbázis 
megléte 

4,07 Vállalati értéklánc 
növekedése 

3,75 Piaci verseny 
erıssége 

3,33 Tudásbázis megléte 3,75 

7 Kapcsolati tıke 4,00 Tıkeellátottság 3,50 Piaci részesedés 3,33 Kapcsolati tıke 3,65 
8 Vállalati 

értéklánc 
növekedése 

4,00 Forrásellátottság 3,50 Emberi erıforrás 
színvonala 

3,33 Piaci szereplık 
száma 

3,60 

9 Piaci verseny 
erıssége 

3,92 Vevıi-szállítói 
kapcsolatok 

3,50 Erıforrásokhoz 
való hozzáférés 

3,26 Vállalatnagyság 3,60 

 
Az elızı hipotézisvizsgálattal ellentétben az átlagértékek közel azonos volta miatt 
célszerő a sorrendbe rendezett válaszok elsı kilenc elemét figyelembe venni. Ennek 
megfelelıen a determináló hatások esetében csupán egyetlen tényezı, a kapcsolati 
tıke az, amely különbözı súlyszámokkal, de mind a négy klaszterben szerepel. A 
piaci pozíció, a vevıi-szállítói kapcsolatok, a tudásbázis megléte, a piaci verseny 
erıssége esetén különbözı sorrendiség mellett hármas elıfordulásokkal 
találkozhatunk. A legnagyobb eltérést a csak vállalatcsoporti kapcsolatban mőködı 
vállalatok esetében találunk. Ennek alapján elmondható, hogy a determináló 
hatásokat reprezentáló tényezık esetében az elsı kilenc helyre sorolt tényezık közül 
öt tényezı tekinthetı elıfordulását tekintve azonosnak, azaz általános tényezınek. 
Specifikus tényezınek a vállalatcsoportok esetében a forrásellátottság és a növekedési 
ütem tekinthetı. 
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45. táblázat  A motiváló tényezık értékelése a hálózati formáció függvényében 
 

Csak stratégiai 
szövetség 

Csak vállalatcsoport Mindkét formáció Kialakulás 
folyamatban 

 

Tényezı átlag Tényezı átlag Tényezı átlag Tényezı átlag 
1 Versenypozíció 

javítása 
3,92 Erıforrás 

bıvítés 
4,00 Versenypozíció 

javítása 
3,90 Költségelınyök 3,53 

2 Piaci pozíciók 
változása 

3,69 Partneri bizalom 4,00 Növekedési 
kényszer 

3,60 Finanszírozási 
kérdések 

3,33 

3 Partneri 
bizalom 

3,69 Vezetıi attitőd 4,00 Stratégiai 
irányok 

3,55 Vezetıi attitőd 3,26 

4 Erıforrás 
bıvítés 

3,61 Szinergia hatás 3,75 Piaci pozíciók 
változása 

3,45 Erıforrás bıvítés 3,20 

5 Növekedési 
kényszer 

3,53 Piaci pozíciók 
változása 

3,50 Tıke korlátok 3,35 Piaci pozíciók 
változása 

3,20 

6 Tıke 
akkumuláció 

3,53 Tıke korlátok 3,50 Finanszírozási 
kérdések 

3,35 Tıke korlátok 3,20 

7 Piacra lépés 
sebessége 

3,53 Tıke 
akkumuláció 

3,50 Szinergia hatás 3,35 Versenypozíció 
javítása 

3,20 

8 Tıke korlátok 3,46 Költségelınyök 3,50 Erıforrás 
bıvítés 

3,30 Tıke 
akkumuláció 

3,13 

9 Költségelınyök 3,46 Finanszírozási 
kérdések 

3,50 Költségelınyök 3,30 Gazdaságföldrajzi 
elhelyezkedés 

3,13 

 
 
A motivációkat és mozgatóerıket reprezentáló tényezık közül egységesebb a kép, 
mint az elızı esetben. Itt különbözı sorrendben, négy tényezı (piaci pozíciók 
változása, erıforrás bıvítés, tıke korlátok, költségelınyök) található meg minden 
klasztercsoportban. Ennek megfelelıen ezeket tekinthetjük általános tényezıknek. A 
versenypozíció javítása, a tıkeakkumuláció, és a finanszírozási kérdések tényezıi 
ugyancsak más-más pozícióban, de három-három esetben fordulnak elı. Specifikus 
tényezıként a stratégiai szövetségként a piacra lépés sebességét, a vállalatcsoportnál a 
vezetıi attitőd tényezıjét azonosíthatjuk. 
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46. táblázat  Az elérni kívánt célok változása a hálózati formáció függvényében 
 

Csak stratégiai szövetség Csak vállalatcsoport Mindkét formáció Kialakulás folyamatban  
Tényezı átlag Tényezı átlag Tényezı átlag Tényezı átlag 

1 Piaci pozíciók 
megszerzése 

4,53 Forrásszerzés 3,75 Piaci pozíciók 
megszerzése 

4,15 Piaci pozíciók 
megszerzése 

3,73 

2 Kapcsolati tıke 
megszerzése 

4,15 Méretnövekedés 3,75 Méretnövekedés 3,95 Információs 
csatornákhoz 
hozzáférés 

3,40 

3 Forrásszerzés 3,84 Eredményekbıl 
való részesedés 

3,75 Információs 
csatornákhoz 
hozzáférés 

3,60 Forrásszerzés 3,33 

4 Ismeretek 
megszerzése, 
kombinálása 

3,76 Információs 
csatornákhoz 
hozzáférés 

3,75 Domináns 
pozíciók 
megszerzése 

3,50 Kapcsolati tıke 
megszerzése 

3,26 

5 Információs 
csatornákhoz 
hozzáférés 

3,76 Kapcsolati tıke 
megszerzése 

3,50 Forrásszerzés 3,45 Ismeretek 
megszerzése, 
kombinálása 

3,26 

6 Domináns 
pozíciók 
megszerzése 

3,69 Ismeretek 
megszerzése, 
kombinálása 

3,50 Eredményekbıl 
való részesedés 

3,45 Eredményekbıl 
való részesedés 

3,20 

7 Komplementaritás 
kihasználása 

3,69 Piaci pozíciók 
megszerzése 

3,25 Termékkínálat 
bıvítése 

3,45 Sikertényezık 
növelése 

3,20 

8 Sikertényezık 
növelése 

3,61 Versenyhelyzet 
csökkentése 

3,25 Sikertényezık 
növelése 

3,40 Domináns pozíció 
megszerzése 

3,13 

9 Méretnövekedés 3,53 Vállalati 
határokon 
átnyúló 
folyamatok 

3,25 Ismeretek 
megszerzése, 
kombinálása 

3,35 Méretnövekedés 3,06 

 
Az elérni kívánt célok tényezıcsoportja adja a legegyöntetőbb képet, ugyanis ebben 
az esetben a kilenc legfontosabbnak tartott tényezı közül öt azonosságot (piaci 
pozíciók megszerzése, forrásszerzés, ismeretek megszerzése és kombinálása, 
információs csatornákhoz hozzáférés, méretnövekedés) találunk.  Ezeket a tényezıket 
ennek megfelelıen általános tényezıknek tekinthetjük. További három tényezı 
három-három esetben fordul elı, különbözı klasztercsoportosításban. Specifikus 
tényezıként a stratégiai szövetségnél a komplementaritás kihasználását, a 
vállalatcsoportnál a vállalati határokon átnyúló folyamatokat jelölhetjük.  
 
A vizsgálat során elvégeztem a kérdéskör ellenpróbáját is (K25 kérdés). Ennek 
lényege, hogy míg a K20-K22 kérdéscsoportban a rögzített tényezıkkel mintegy 
sorvezetıvel irányítottuk a válaszadó gondolkodását, addig a K25 kérdés esetében 
önállóan kellett azokat a hatótényezıket megnevezni, amelyek a válaszadó megítélése 
szerint a vállalatcsoportszerő mőködés és stratégiai szövetség közötti döntést 
meghatározzák. A válaszokat és értékelésüket a 4. melléklet mutatja. Rá kell 
irányítani a figyelmet arra, hogy a rögzített tényezık fontossági sorrendiségének 
megállapítása, és az önálló tényezı jelölés nem teljesen azonos eredményre vezet. 
Ennek magyarázata, hogy az érintett vállalatvezetık körében bizonytalanságok 
mutatkoznak az összefüggések szorosságának megítélésében az ok-okozati 
kapcsolatok azonosításában. 



 145 

 
A kérdıív az egyes tényezıcsoportokban jelentıs számú tényezı vizsgálatára ad 
módot. A fenti kérdéskörrel összhangban, de mégis különállóan kell vizsgálnunk azt 
a kérdést, hogy a felsorolt tényezık közül találhatunk-e olyat, amelyiknek a hatása a 
folyamatra irreleváns, azaz hatásuk a folyamat egyes fázisaiban nem érzékelhetı, így 
a választás kimenetelére sincsenek hatással. A kérdéskör vizsgálatánál a vizsgálati 
szempont megfelelı értékeléséhez négy kategóriára bontottam a vizsgálati 
adathalmazt. Tekintettel arra, hogy itt alapvetıen a már létezı hálózati kapcsolatokat 
vizsgálom, a folyamatban levıket nem veszem figyelembe, mert a folyamat 
elırehaladásával az erre vonatkozó értékítélet változhat. Ugyancsak egyszerősítı 
feltételként vettem figyelembe, hogy a stratégiai szövetség és vállalatcsoport 
kategória átfedésben lévı csoportját mindkét kategóriánál figyelembe vettem, annak a 
tudatában is, hogy így duplikálódhatnak értékek. Az önálló vállalatcsoportra 
vonatkozó információk alacsony száma azonban nem teszi korrekten lehetıvé itt sem 
az összehasonlítást. A sorba-rendezett tényezık legalsó, tehát legkisebb súlyúra 
értékelt öt tényezıjének figyelembevételével az alábbi tényezısorrend adódik: 
 
47. táblázat  A hálózatosodás folyamatában hatástalannak ítélt tényezık  
 

Determináló hatások, elızmények Mozgató erık, motivációk Elérni kívánt célok 
Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport Stratégiai 
szövetség 

Vállalatcsoport 

Ágazati 
besorolás 

2,750 Nemzetkö-
zi munka-
megosztás 

2,625 Felvásárlási 
fenyegetett-
ség 

2,781 Kapacitás 
felesleg 
lekötése 

2,750 Prioritás 
váltás 

3,000 Prioritás 
váltás 

2,917 

Nemzetközi 
munka-
megosztás 

2,719 Piaci 
szereplık 
cserélıdése 

2,542 Tanulási 
folyamatok 

2,781 Vezetési 
struktúra 

2,750 Ellenır-
zés 
megszer-
zése 

2,969 Sorozat-
növek-
edés 

2,917 

Szabályo-
zottság 
nemzetközi 
összhangja 

2,688 Országkoc-
kázat 
mértéke 

2,500 Ágazat-
váltás 

2,688 Környezeti 
hatások 
észlelési 
intenzitása 

2,750 Hiányok 
pótlása 

2,969 Belépési 
korlátok 
feloldása 

2,833 

Piaci 
szereplık 
cserélıdése 

2,625 Szabályo-
zottság 
nemzetközi 
összhangja 

2,500 Adózási 
kérdések 

2,625 Külsı 
érintettek 

2,667 Sorozat-
növeke-
dés 

2,969 Ellenır-
zés 
megszer-
zése 

2,833 

Országkoc-
kázat 
mértéke 

2,594 Ágazati 
besorolás 

2,208 Környezeti 
hatások 
észlelési 
intenzitása 

2,625 Gazdaság-
földrajzi 
elhelyezke-
dés 

2,625 Belépési 
korlátok 
feloldása 

2,875 Hiányok 
pótlása 

2,750 

 
Látható, hogy a kismértékő sorrendváltozástól eltekintve a tényezık az elızmények 
és elérni kívánt célok fázisában azonosak.  
 
Ennek megfelelıen a determináló hatások esetében az ágazati besorolás, az 
országkockázat mértéke, a szabályozottság nemzetközi összhangja és a piaci 
szereplık cserélıdése, a célok esetében a belépési korlátok feloldása, az ellenırzés 
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megszerzése, valamint a sorozat növekedés és a hiányok pótlása tekinthetı a 
folyamatra leginkább hatástalannak.   
 
Módosulás csupán a motivációs fázisban található, ahol egyetlen tényezı, a 
környezeti hatások észlelési intenzitása, kivételével a többi tényezı eltér egymástól.  
 
A tényezık jellege arra enged következtetni, hogy a Magyar gazdaság nyitottsága 
ellenére a vállalatok inkább elszenvedıi, mint kezdeményezıi a szövetségalkotási és 
vállalatfelvásárlási folyamatoknak. Ezt támasztják alá a szabályozottság nemzetközi 
összhangjának, az országkockázatnak, a mások feletti ellenırzés megszerzésének, a 
nemzetközi munkamegosztásnak alacsony jelentıségőre értékelt tényezıi. Egy 
határon átnyúló terjeszkedés esetén ezek alapvetı tényezık lehetnek, és nem 
szorulhatnak a legkevésbé fontosnak ítélt tényezık közé.  
 
A hálózatokhoz kapcsolható általános és specifikus tényezıvizsgálat, valamint a 
hatástalannak ítélt kérdéskörök elemzése a H5 hipotézishez kapcsolható. A levonható 
következtetések alapján az alábbi tézist tudom megfogalmazni: 
 
X. Tézis (T10) 
 
A hálózatosodás folyamatában általános és specifikus hatótényezıket azonosíthatunk, 
amelyeknél az általános tényezık a kimenettıl függetlenül a hálózati mőködésre 
jellemzıek, a specifikus hatótényezık pedig domináns szerepet játszanak a stratégiai 
szövetségek, a vállalatcsoportok, és a hibrid formációk vonatkozásában.  Ugyanakkor 
léteznek és azonosíthatók olyan tényezık, amelyeknek a hatása a folyamat egyes 
fázisaiban nem érzékelhetı, így annak  kimenetelére nem hatnak. Ezek a tényezık 
azonban a vállalati célrendszer és külsı környezeti változások következtében 
megváltozhatnak.  
 
 
 
 
Az 5. fejezetben részletesen ismertetésre került a hálózatok és a gazdasági potenciál 
kapcsolata. Fontosságát tekintve az elérhetı és érzékelhetı teljesítménynövekedést 
kiemelten vizsgálandó kérdéskörnek tekintettem, hiszen a hálózati formák 
létrejöttének és kialakulásának végsı célja éppen az elvárható 
teljesítménynövekedésben ölt testet. Bár a teljesítménynövekedés összefüggéseinek 
vizsgálata az eddigi szakirodalomi- és empirikus felmérések alapján akár egy önálló 
disszertáció tárgyát is képezhetné, a felmérés során kiderült, hogy a vállalatok és azok 
vezetıi kisebb hangsúlyt helyeznek erre a témakörre. Ennek megfelelıen az általános 
kérdéseken túl sem a kérdıívben, sem a személyes beszélgetés során nem tudtak 
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egyértelmő, és értékelhetı információkkal szolgálni, ami a kvantitatív összefüggések 
feltárására, esetleg validálására lehetıséget adott volna. A kérdéskör korábban leírt 
összetett volta miatt ez nagyrészt érthetı. Így a felmérés adatsorai nem tették lehetıvé 
a hálózati és vállalati teljesítmények összefüggésének mélyebb vizsgálatát. A 
kérdıívek kiértékelése azonban lehetıséget adott annak vizsgálatára, hogy miként 
jelentkezik az érzékelhetı teljesítménynövekedés az egyes hálózati formációkban.   
 
A K23-K24 kérdéscsoport kiértékelése az alábbi képet mutatja. 
 
48. táblázat  Az érzékelt teljesítménynövekedés az egyes hálózati formációkban 
 

 Stratégiai szövetség 
 

Vállalatcsoport 

Nem érzékelhetı gazdasági 
elıny 

5 
 

8,6% 4 
 

6,3% 

Forgalom növekedés 23 39,6% 28 44,4% 
Termelékenység növekedés 10 17,2% 9 14,2% 
Költség csökkenés 15 25,8% 12 19,1% 
Foglalkoztatottság 
növekedés 

2 3,4% 5 7,9% 

Egyéb 3 5,1% 5 7,9% 
Összesen: 58 100% 63 100% 

 
A megkérdezett vállalatok esetében a stratégiai szövetséghez tartozók 82,6%-ban a 
forgalomnövekedést, a termelékenység növekedést, és a költségek csökkenését 
jelölték meg mint a szövetségi mőködésbıl származó érzékelhetı gazdasági elınyt. A 
vállalatcsoportok esetében ugyanez a három tényezı 77,7%-os arányt képvisel. 
Látható, hogy ennek a három tényezınek a súlya mindkét hálózati formáció esetében 
közel azonos. A csoporton belül kiemelhetı a forgalomnövekedés, mint legnagyobb, 
meghatározó súlyú tényezı, és ezt követi a költségek csökkentése. A 
termelékenységnövekedés viszonylagos lemaradását az elızı elemzésekhez 
hasonlóan azzal magyarázhatjuk, hogy a mintában a közös termelést megvalósító 
kapcsolatok száma viszonylag alacsony.  
 
Bár a vizsgálat alapján  a H1 hipotézist maradéktalanul nem sikerült adatszerően 
alátámasztani, az eredmények értékelését követıen a hipotézishez kapcsolható tézis 
fogalmazható meg az alábbiaknak megfelelıen:  
 
XI. Tézis (T11) 
 
A hálózati kapcsolatban mőködı vállalatok érzékelt gazdasági 
teljesítménynövekedése, vagy elınye döntıen a hálózati mőködés tényébıl következik, 
és csak kismértékben függ a hálózat szövetségi, vagy csoportszerő jellegétıl. 
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12.4. A vezetıi interjúk összefoglaló tapasztalatai 
 
A vezetıi interjúkra döntıen a kvantitatív vizsgálatok eredményeinek megerısítése 
céljából került sor, kiegészítve ezzel azoknak az információknak a körét is, amelyek 
terjedelmi és egyéb korlátok miatt szükségszerően nem lehettek a kérdıíves felmérés 
részei. A személyes beszélgetések jellegüknél fogva csak másodlagos 
információforrásként kerültek figyelembe vételre. Ennek okai az interjúk eltérı 
idıintervalluma, a témakörök szükségszerően nem azonos mélységő érintése, a 
gondolatvezetés következetes mederben tartásának nehézségei, a megismételhetıség 
hiánya, a megkérdezett vállalatvezetık kis száma.  
 
Az interjúra felkért vállalatvezetık körét úgy próbáltam meghatározni, hogy az 
irányított vállalatok köre átfogja a teljes kutatási keresztmetszetet, azaz szerepeljen 
benne kis- középvállalat (Tetravent Rt), valamint nagyvállalat (Borsodchem Rt.), 
tulajdonosi pozícióban levı (MÁV Rt.), és leányvállalatként mőködı (TVK Ingatlan 
Kft), vállalat csoport részeként (Miskolci Mőanyagfeldolgozó Rt.) és stratégiai 
szövetség részeseként (Cívis Rt) tevékenykedı vállalat. További szempont volt a 
lehetıleg eltérı vállalati profil, eltérı tulajdoni forma, a tevékenység eltérı földrajzi 
kiterjedése. 
 
Az alábbi összefoglalóban az interjúkból csak azokat a témaköröket emeltem ki, 
amely valamilyen formában köthetı, erısítı vagy gyengítı jelleggel, az elızı 
fejezetekben ismertetett tézisekkel. 
 
Általános tapasztalat volt, hogy a nagyvállalatok vezetıi jóval tájékozottabbak az 
operatív kérdések területén, a kisebb vállalati méretek esetén azonban a stratégiai 
kérdések mélyebb ismerete került elıtérbe. Ennek magyarázata, hogy a 
nagyvállalatok esetében nem az elsı számú vezetıvel sikerült a beszélgetéseket 
lefolytatni, így ezek a vezetık bár a vállalati döntések részesei és befolyásolói, mégis 
a második, azaz a végrehajtó vezetıi körbe tartoztak. A kisebb vállalatméretek 
esetében az elsı számú vezetık egyben tulajdonosok is (Tetravent Rt, Exacto Kft, 
Cívis Rt.) - bár a tulajdoni hányad mértéke eltérı - így tisztában vannak az általuk 
képviselt érdekekkel, pontosabban meg tudják fogalmazni céljaikat. 
 
A vállalatcsoport keretei között mőködı, vagy csoportot mőködtetı vállalatok 
esetében nem volt olyan, amelyik a konszern, vagy holding struktúrát mőködtetett 
volna, de a stratégiai elképzelések ebbe az irányba hatnak. A Borsodchem Rt. 
esetében inkább a konszern struktúra elemei dominálnak, de a szervezeten belül 
mőködtetnek egy kvázi holdingot melynek szerepe a csoport tagjainak gazdasági-, és 
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pénzügyi irányítását öleli fel. A Tetravent Rt. esetében pedig folyamatban van egy 
pénzügyi jellegő holding szervezet kialakítása, mely összefogná a csoport tagjait. 
Ezek a tapasztalatok megerısítik a T3 tézis megállapításait. 
A vezetıi interjúk megerısítették, hogy a stratégiai szövetségek létrehozását szinte 
minden esetben megelızte egy hosszabb ideje fennálló szállítói vevıi 
kapcsolatrendszer. Ennek alapján a szövetség formális létrehozása ennek a 
kapcsolatrendszernek egy magasabb szintre emelését jelentette. A korábbi 
együttmőködés következtében a partnerek pontosan tisztában voltak a másik vállalat 
kompetenciáival, felmérték, és feltérképezték a szövetséggel elérhetı komparatív 
elınyök körét. Ezzel szemben az akvizíciók esetében, bár elıkészítetlen akciókkal itt 
sem találkoztam, lényegesen bizonytalanabb körülmények között történtek az 
akvizíciók, inkább valamely hirtelen felmerülı lehetıség kihasználása érdekében. 
Ennek következményei a vállalati mőködési rendszerek nehezebb illeszkedése, a 
felesleges kapacitások és erıforrások balanszként való továbbvitele, a 
menedzsmentek között kialakuló konfliktusok. Az interjúk által nyújtott kép 
megerısíteni látszik a T5 tézisben megfogalmazottakat.  
 
A személyes beszélgetésbe bevont vállalatok tulajdonosi köre rendkívül heterogén. 
Ugyanúgy megtalálhatók a hazai- és külföldi tulajdonosok, változatos formában 
fordulnak elı a többségi- és kisebbségi részesedések, egyaránt jelen vannak a 
természetes személyek, vállalatok, intézmények. A tulajdonosi kérdésköröket két 
irányból közelíthetjük meg. Az egyik irány a szóban forgó vállalatok tulajdonosainak 
köre, amely döntıen a stratégiai döntésekre, a tulajdonosi érdekrendszerekre, a 
vállalati mőködésbe való beavatkozás eszközrendszere tekintetében értelmezhetı. A 
másik irány a tulajdonolt vállalatok felé való megnyilvánulás, ahol az 
akaratérvényesítés, a befolyásolás, a kontrolling tekinthetı inkább hangsúlyosnak. Az 
alá- és fölérendeltség hiánya miatt a szövetségi rendszerben való mőködés inkább a 
két irány között helyezkedik el. A beszélgetések összegezhetı tapasztalatai azt 
mutatják, hogy az akvizíciók tekintetében különösen a nagyvállalati kör játszik vezetı 
szerepet. A kis- és középvállalatok esetében inkább az új alapítású társaságokban 
jelölhetjük meg a hálózatosodás csoportszerő mőködésének megvalósíthatóságát. 
Ennek magyarázata lehet az, hogy míg a társaságalapítás jogi- és intézményes 
keretrendszere egyre könnyebbé teszi gazdasági társaságok létrehozását, addig a tıke- 
és értékpapír-piaci problémák (tıkemozgások nehézségei, kockázati tıke hiánya, nem 
tızsdei társaságok tulajdonosváltásának nehézségei) miatt az akvizíciós tevékenység 
komoly problémákba ütközhet. Meg kell ugyanakkor azt is jegyeznünk, hogy a 
társasági formák egy része kifejezetten nem kedvez az akvizíciós tevékenységnek 
(zárt tulajdonosi kör, elıvásárlási jogok). Ugyanakkor az is tapasztalható volt, hogy a 
stratégiai szövetségek tekintetében a vállalatok vezetése kisebb mértékben játszik 
kezdeményezı szerepet, inkább az elfogadó pozícióban találhatóak, szemben a 
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társaságalapításokon keresztül kialakított vállalatcsoportokkal. Ezek mind a T4, mind 
a T5 tézisek megállapításait erısítik. 
 
A vállalati sajátosságok és tapasztalatok mellett, összhangban a disszertáció fı 
célkitőzésével, központi témakörként szerepeltek a hálózati együttmőködési formák 
közötti választásról kialakított vezetıi nézetek és vélemények. Az interjúk körébe 
bevont vállalatok több éve részesei vállalatcsoportoknak vagy stratégiai 
szövetségeknek (néha többnek is), több esetben mindkét forma egyidejőleg 
megtalálható (Tetravent Rt. Cívis Rt. Exacto Kft.). A témakör kapcsán szerzett 
információk és benyomások teljes mértékben alátámasztották a kérdıív által nyújtott 
információkat és megerısítették a korábban leírtakat. A hálózatosodás folyamatában 
mindkét forma esetén kiemelt szerepe van a piaci pozíciók megszerzésének. (A 
személyes beszélgetés alkalmával már nem volt lehetıség ennek az átfogó 
fogalomkörnek részletezésére, ezért ezt a forgalomnövekedés gondolatkörével 
hoztam összhangba a kérdıíves felmérés egyéb szempontjainak megfelelıen.) A 
stratégiai szövetségek létrehozását általában olyan partnerek esetében fogadták el, 
akikkel már hosszabb idıre visszanyúló üzleti kapcsolatokra tekinthettek vissza. Ez is 
aláhúzza a vizsgálati modell azon feltevését, hogy a hálózatosodás folyamatában az 
elızmény-tényezık, mint determináló hatások jelen vannak és befolyásolják a 
folyamatok kimenetelét.  Szinte minden esetben dokumentálható volt a 
vállalatvezetık korábbi személyes kapcsolata, amely meghatározó szerepet játszott 
mind a szövetségkötésre való ajánlat, mind pedig annak elfogadása kérdésében.  
 
A piaci pozíciók megszerzésére és javítására irányuló csoportszerő mőködési 
formában más magatartás tapasztalható a kis- és középvállalati körben, és más a 
nagyvállalati körben. Az elızı esetekben nem válnak el markánsan a tulajdonosi és 
menedzseri funkciók, a többségi tulajdonosok irányító módon jelen vannak a társaság 
vezetésében. Tekintettel arra, hogy ebben a körben egyfajta konzervativizmussal 
találkozhatunk a tulajdoni hányadok megırzése tekintetében, elmondható, hogy külsı 
tulajdonos által történı kivásárlás nyereségtermelésre képes vállalat esetén szinte 
szóba sem jöhet. Ennek következtében a megkérdezett vállalatok minden esetben a 
vállalatcsoport irányító vállalatai voltak (kivéve az eleve leányvállalati státusban 
lévıket). Így a csoportszerő mőködéssel megvalósuló hálózatosodás azokban az 
esetekben tőnt reális megoldásnak, ha valamely piaci terület fokozottabb vezetıi 
koncentrációt igényelt, vagy a korábbi tevékenység területhez képest újabb piacokra 
történı belépést tett lehetıvé. Az elızı esetben azért került új vállalat létrehozására 
sor a már birtokolt piaci területeken, hogy annak menedzsmentje teljes egészében 
csak a társasághoz kerülı tevékenységprofilra tudjon koncentrálni, ne foglalkoztassák 
a vállalat más egységeinek problémakörei. A második esetben a korábban leírtaknak 
megfelelıen az akvizíciós tevékenység egy alternatív megoldásáról beszélhetünk. 
Sajátos helyzetet foglalnak el viszont azok az akvizíciók, amikor sajátos gazdasági és 
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pénzügyi célok elérése érdekében kerül erre sor. Itt nem a piaci pozíciók fejlesztése a 
cél, hanem a felvásárlásra kerülı vállalat által képviselt (sokszor negatív) 
adottságoknak a tulajdonosi integrálás és befolyásszerzés alapján történı 
kihasználása. Jó példa erre a veszteséges, vagy kiürített vállalatok iránt 
megnyilvánuló akvizíciós „kereslet”. 
 
A nagyvállalatok által végrehajtott, sokszor külföldi célpontok felé irányuló 
akvizíciók esetében a tapasztalatok ettıl eltérnek. Itt a tulajdonosi és menedzseri 
funkciók markáns szétválásának következtében az akvizíciós döntések 
kezdeményezıje legtöbbször a vállalat operatív vezetése. Ennek megfelelıen itt 
meghatározóak a célvállalat kompetenciái, a földrajzi-, vagy termékpiacon elfoglalt 
helyzete. A vállalatméretek itt kifejezetten lehetıvé teszik az akvizíciós célú 
tıkebevonást, a célvállalat esetében a társasági formák, a differenciált tulajdonosi 
körök, jobban lehetıvé teszik a felvásárlások végrehajtását. Itt is meg kell azonban 
jegyezzük azt, hogy sokszor a felvásárlás technikai lebonyolításának vezénylése 
háttérbe szorítja a tevékenységek és a szervezet illesztésének problematikáit, amelyek 
a tulajdonszerzés után éreztetik negatív hatásaikat. A személyes vélemények fenti 
összefoglalása a T7 és T9 tézisekhez kapcsolhatók. 
 
A vállalatvezetık részérıl egyöntető volt a vélemény a hálózatosodási formákkal 
elérhetı költségelınyök vonatkozásában. Meghatározó elemnek tekintették, a mind 
rövid, mind hosszabb távon elérhetı költségmegtakarításokat. Hasonlóan fontos 
szerepet tölt be megítélésük szerint a tıkeerısség, valamint a finanszírozási 
szempontok kérdése. Bár további szempontrendszerek is említésre kerültek, ezeknek 
a 10.3. fejezetben történı összefoglaláson túlmenı bıvebb kifejtésére a terjedelmi 
korlátok miatt nincs lehetıség. Összefoglalóan elmondható azonban, hogy nagyrészt 
megerısítésre kerültek itt is a 4. mellékletben ismertetett tényezık, és szempontok. 
 
A fejezet lezárásaként érdemes egy gondolat erejéig visszatérni a H1 hipotézisben 
megfogalmazott teljesítménynövekedés kérdésére. Az elméleti összefoglalóban 
ismertetettek alapján a hálózatosodással elérhetı gazdasági potenciál növekedése 
nehezen mérhetı és számszerősíthetı. Talán ennek is a következménye az, hogy a 
megkérdezett vállalatok esetében csak egyetlen esetben (vélhetıleg itt is a tızsdei és 
nemzetközi tulajdonosi kör kényszerébıl adódóan) próbálták megközelítıen értékelni 
a hálózati mőködésbıl eredı gazdasági elınyöket. Itt sem találkoztam azonban 
korrekten végrehajtott alternatíva-elemzésekkel. A kis- és középmérető vállalkozások 
esetében sem a számviteli, sem a pénzügyi és kontrolling feladatokat ellátó 
szakemberek nincsenek felkészülve a komoly háttérismereteket igénylı 
hatáselemzésekre, amellyel az egyes akciók, bıvülések gazdasági hatásait, esetleg az 
egyes lehetséges formációk gazdasági elınyeit a vállalat számára optimalizáló módon 
mérhetıvé tegyék. A kvantifikálhatóság hiányában csak szubjektív értékítéletekre 
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támaszkodhatunk. Ezek alapján azonban megfogalmazható, bár tézis értékően nem 
bizonyítható, egy megállapítás, amely megpróbálja összefüggésbe hozni az 
érzékelhetı teljesítménynövekedések kérdését a hálózati formákkal.  
 
A vállalatnak, mint gazdálkodási egységnek a gazdasági teljesítményét a klasszikus 
szervezéstudomány megállapításainak megfelelıen alapvetıen meghatározza a belsı 
mőködési mechanizmusa.  Ugyanez az elv érvényesül a hálózatok esetében is, csak itt 
a vállalati belsı mőködési mechanizmusok helyébe a hálózatok belsı 
kapcsolatrendszerének mechanizmusa lép. Ennek alapján a lehetséges gazdasági 
potenciálnövekedést meghatározza az egyes hálózati elemek belsı mőködési 
összhangja, egymáshoz való illeszkedésének foka. Más szavakkal a hálózat által 
elérhetı gazdasági potenciálnövekedés annál magasabb, minél inkább illeszkedik a 
kialakított, vagy választott hálózati-mőködési forma a hálózatban résztvevı vállalatok 
sajátosságaihoz. Az elérhetı elméleti potenciálnövekedés tényleges megvalósulását 
viszont azok a módok befolyásolják, ahogy a hálózatot irányító szervezet(ek), vagy 
menedzser(ek) a hálózat adta lehetıségeket (információ- és tudástranszfer 
megvalósítása, vállalati határok lebontása, értékteremtı folyamatok optimalizálása) ki 
tudják használni. 
 

12.5. A dolgozat fıbb megállapításainak összefoglalása 
 
A vállalati hálózatok, a hálózatosodás korunk gazdaságának tipikus jelenségei, 
amelynek kutatása rendkívül sok fontos tudományos megállapítás alapjává vált, de az 
elmúlt évek alatt számos jelenségre, gazdasági hatásra nem sikerült a tudomány 
eszközeinek felhasználásával megnyugtató választ adni. Disszertációmban, ahogyan 
azt az öt hipotézisben összefoglaltam, nem törekedtem teljeskörő vizsgálatra, és a 
jelenleg is nyitott számos kérdés megválaszolására, hiszen ennek a disszertáció 
terjedelmi korlátai is gátat szabtak. Dolgozatomban 11 tézist, mint kutatási eredményt 
fogalmaztam meg, melyek között tényleges és logikai kapcsolatokat is kerestem. 
 
Téziseim közül az elsı hármat a szakirodalmi kutatásaim alapján határoztam meg. 
Ennek alapján elmondható, hogy a hálózatokra adott nagyon sokféle definíció és 
megfogalmazás visszavezethetı a hálózatok egyedi vonásainak sokszínőségére. A 
fogalmi rendszerek áttekintését követıen javaslatot tettem egy rendszerszemlélető 
hálózati tipológia felállítására. Megítélésem szerint: 
A gazdasági szervezetek alkotta hálózatokra felállítható egy rendszerszemlélető 
tipológiai osztályozás, amelynek segítségével a hálózatokra vonatkozó általános 
jellemzık mellett egyértelmően beazonosíthatók az egyedi jelleget viselı formációk is. 
A tipológiai rendszer egy, illetve két szinten tovább bontható alapkategóriákat 
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tartalmaz, melyeknek csoportosításával és átrendezésével további vizsgálati 
szempontok képezhetık. 
 
A tipológiai rendszer kialakítását követıen magyarázatot kerestem a hálózatosodás 
folyamatának kialakulására. Ezen vizsgálat során segítségül hívtam a különbözı 
vállalatelméleteket, amelyek az individuális vállalatok kialakulására, fejlıdésük 
törvényszerőségeire keresik a választ. Megállapítottam, hogy a jelenlegi 
vállalatelméletek bár részjelenségekre jó megközelítést és magyarázatot adnak, 
teljességében mégsem alkalmazhatók jelenlegi formájukban a hálózati jelenségek 
magyarázatára. 
A vállalatelméletek a hálózatok tekintetében egy-egy jellemzı tulajdonságán keresztül 
próbálják annak lényegét megfogalmazni. Az egyes elméletek ezen tulajdonságok 
megragadásának és értelmezésének korlátai miatt általános jelleggel nem tudják a 
hálózatosodás jelenségét magyarázni, és az elméletek keretei közé illeszteni. Bár 
legteljesebb módon az evolúciós vállalatelméletek közelítik meg, a hálózatok kutatása 
és az ebbıl levonható következtetések olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyek 
egy új, a jelenlegi eredményeket ötvözı vállalatelmélet alapjait is jelenthetik.  
 
Ugyancsak szakirodalmi kutatásaim alapján jutottam el annak a felismeréséig, hogy a 
hálózatosodás folyamatában a vállalatok belsı struktúrája átalakulhat, és ez az 
átalakulás sajátos szervezeti elemek megjelenését segítheti elı. Ezek alapján 
rögzítettem, hogy: 
A hálózatba kapcsolódott vállalatok sajátos mőködési rendszer szerint, az 
individuális vállalatokhoz képest más, adott esetben sajátos értékrendeket követve, 
módosuló irányítási rendszer mellett és speciális vonásokat hordozó információs 
rendszert kialakítva mőködnek. 
A hálózati mőködés átformálja a hálózat tagjaként tevékenykedı vállalat belsı 
struktúráját, és sajátos szervezet létrejöttét segíti elı, a hálózatot, vagy csoportot 
irányító domináns vállalatét. 
 
A szakirodalmi elemzéseket követıen a disszertáció további részében saját 
kutatásaim alapján kerestem a törvényszerőségeit a vállalati hálózatok és 
vállalatcsoportok kialakulásának és mőködésének. A kialakított kutatási modell 
alapján egy empirikus vizsgálatot építettem fel, amelynek eredményei megalapozzák 
az alábbi téziseket: 
 
A tulajdonosi strukturák vizsgálatánál megállapítható, hogy: 
A stratégiai szövetségek alapvetıen nem érintik a szövetséges vállalatok tulajdonosi 
szerkezetét, ezért kialakulásában kisebb szerepe van a vállalatok tulajdonosi 
struktúrájának, mint a vállalatcsoportok esetében. 
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A vállalatok közötti szakmai együttmőködés egyfajta nyitott vállalati magatartást 
feltételez. Ez a nyitottság szerepet játszhat a vállalat hálózatosodási folyamatában, 
így: 
A hálózati kapcsolódást megelızı szakmai együttmőködés egy extrovertált vállalati 
magatartás következményének tekinthetı, amely a stratégiai szövetségek 
létrehozásánál lényegesen meghatározóbb szerepet játszik, mint a vállalatcsoportok 
esetében. Az akvizíciók alapvetıen nem függnek a tranzakciót megelızı szakmai 
együttmőködéstıl.  
 
A startégiai szövetségen belül nagyobb szerepe van a kiegyensúlyozott partneri 
együttmőködésnek. A kiegyensúlyozottság egy hatalmi kompromisszum eredménye 
is lehet, amelynek megfelelıen: 
A stratégiai szövetségben a kialakult pozíciótól függetlenül lényeges és meghatározó 
a szövetséges partnerekkel való vezetıi kapcsolattartás, amely a bizalmi viszony 
fennállása esetén helyettesíthet formális szabályozókat. A domináns és egyenrangú 
kapcsolatrendszer esetén azonban a bizalmi kapcsolatrendszer ellenére nagyobb 
arányban találunk szerzıdésben rögzített viszonyrendszereket, melyek összefüggnek a 
hatalmi kérdések meglétével és stabilizálási igényével. 
 
A kérdıíves felmérésbıl levonható következtetés alapján: 
A stratégiai szövetség induló pozíciójától függetlenül az együttmőködés iránya 
döntıen a közös problémák megoldása felé mutat, ugyanakkor az együttmőködés 
tárgyában pedig a közös piaci megjelenés dominál. 
 
Az empirikus kutatás egy, a tényezıket rendszerbe foglaló kutatási modell alapján lett 
felépítve. A vizsgált tényezık alakulására megállapíthatók, hogy: 
A hálózat kialakulási folyamatának szakaszaiban a külsı és belsı tényezık nem 
egyforma súlyt képviselnek, és az egyes tényezık fontossága sem azonos. A tényezık a 
folyamat elırehaladásának fázisaiban fokozatosan változnak. A motiváló hatások 
tekintetében a belsı tényezık jelentısebben befolyásolják a folyamatot, mint a többi 
fázisban.  A folyamat kezdeti szakaszában a piaci tényezık súlya meghatározó, de a 
folyamat elırehaladásával ez a súly csökken.  
 
A hatótényezık súlyának értékelése a hálózatosodás folyamatában a vállalatok 
méretének megfelelıen kialakított klasztercsoportokban eltér egymástól. Az eltérés 
összefüggésben áll a klasztercsoportok tipikusnak tekinthetı magatartásformájával és 
specifikus problémaköreivel. 
 
A hálózatosodás folyamatában általános és specifikus hatótényezıket azonosíthatunk, 
amelyeknél az általános tényezık a kimenettıl függetlenül a hálózati mőködésre 
jellemzıek, a specifikus hatótényezık pedig domináns szerepet játszanak a stratégiai 
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szövetségek, a vállalatcsoportok, és a hibrid formációk vonatkozásában.  Ugyanakkor 
léteznek és azonosíthatók olyan tényezık, amelyeknek a hatása a folyamat egyes 
fázisaiban nem érzékelhetı, így annak kimenetelére nem hatnak. Ezek a tényezık 
azonban a vállalati célrendszer és külsı környezeti változások következtében 
megváltozhatnak.  
 
A hálózatosodás egyik fı mozgató rugója a hálózatba kapcsolódó aktorok 
teljesítményének érzékelhetı növekedése. Ennek a teljesítménynek a hálózati 
formához való kötıdése vonatkozásában megállapítható, hogy: 
A hálózati kapcsolatban mőködı vállalatok érzékelt gazdasági 
teljesítménynövekedése, vagy elınye döntıen a hálózati mőködés tényébıl következik, 
és csak kismértékben függ a hálózat szövetségi, vagy csoportszerő jellegétıl. 
 
Az empirikus kutatás során felhasznált mintanagyság nem minden pontban felelt meg 
a statisztikai repreztentativitás, valamint a szignifikanciaszint szigorú 
követelményeinek, ennek ellenére alapot ad közvetlen következtetések levonására, és 
megalapozza néhány általános következtetés megállapításait is. Az általános 
következtetések további, a reprezentativitásnak jobban megfelelı mintákra kiterjedı 
kutatások alapján erısíthetıek meg.   
 

12.6. Átfogó következtetések, gyakorlati hasznosíthatóság 
 
A kutatások és statisztikák egyaránt igazolják, hogy bár az utóbbi egy-két évben a 
növekedés tendenciája lelassult, illetve kis mértékben visszaesett, a világgazdaság 
folyamatait továbbra is a globalizációs jelenségek, a vállalati felvásárlások és 
összeolvadások, a stratégiai szövetségek létrehozása, azaz a hálózatosodás 
dominanciája jellemzi. A magyar gazdaság nyitottsága következtében ezek a 
folyamatok közvetlenül és azonnal érintik a magyarországi vállalatok tevékenységét, 
piaci lehetıségeit is. A hálózatosodás folyamatát a nemzetközi kutatások a ’80-as 
évek közepétıl, a magyarországi kutatások a ’90-es évek közepétıl kísérik fokozott 
figyelemmel. Nagyon sok elméleti és gyakorlati felmérés és publikáció vizsgálta a 
hálózatok kialakulásának, teljesítményének, a környezeti és belsı folyamatok 
alakulásának, az összetartó erıknek, a transzfer folyamatoknak a kérdésköreit, több 
oldalról megközelítve, következtetéseket levonva.  A problémakörök 
összetettségének és a vizsgálatok irányultságának következtében (bár érzékelhetı 
törekvéseket tapasztalhatunk) csak nehezen alakul ki az egységes terminológia, 
osztályozási rendszer, ami a hálózati rendszerek konzekvens vizsgálatának 
alapkövetelménye. 
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A disszertációban az elméleti szakirodalmi kutatás összefoglalásaként javaslatot 
fogalmaztam meg a gazdasági szervezetekbıl álló üzleti hálózatok definíciójára, 
valamint rendszerszemlélető, több tényezıs osztályozási rendszer kialakítására. 
 
Az üzleti hálózatok kategóriájából vizsgálataim számára kiemeltem a nemzetközi 
gyakorlatban legelterjedtebb két formát, a tulajdonszerzésen alapuló, és tulajdonosi 
stratégia szerint összefogott és koordinált vállalatcsoportokat, valamint a lazább, 
inkább az érdekazonosság dominanciáján alapuló szövetségeket, mint stratégiai 
szövetségeket. A disszertációban alapos vizsgálatnak vetettem alá mind a 
vállalatcsoportok, mind a stratégiai szövetségek körét, feltárva a köztük lévı 
hasonlóságokat, és különbségeket, megfogalmazva azokat a fı jellemzıket, amelyek 
az egyik, vagy másik formáció felé tolják el a hálózatosodás folyamatát. A vizsgálat 
során kitértem a gyökeresen új jelenségnek tekinthetı virtuális vállalatok és hálózatok 
kérdésköreire, figyelembe vettem azokat a jellemzıket, amelyek a két megvalósulási 
irány egyfajta ötvözetét, a vállalatcsoportok és stratégiai szövetségek hibrid 
formációját eredményezhetik. 
 
A hálózatosodás kialakulását egyértelmően a transzfer folyamatok és 
szinergiahatások következtében elérhetı, vagy bekövetkezı teljesítménynövekedések 
generálják. A kétirányú tendencia kapcsán vizsgáltam a teljesítménynövekedést 
befolyásoló tényezıket, megállapítva, hogy találunk olyan tényezıcsoportot, amely a 
hálózatosodás tényébıl következıen játszik szerepet a jelentkezı 
teljesítménynövekedésben, és megkülönböztethetünk olyan tényezıket, amelyek 
speciális módon, a hálózati formációnak a függvényében hatnak a teljesítmények 
alakulására. A teljesítmények növekedése azonban nem törvényszerő. Ha a gazdasági 
kihívásokra a vállalatok nem a sajátosságaikhoz és elérni kívánt céljaikhoz leginkább 
illeszkedı formációt választják, akkor az egész hálózatosodási folyamat, illetve ennek 
hosszabb távon való fenntarthatósága válik kétségessé. Ennek az illeszkedésnek a 
hiánya okozhatja a sikertelen tranzakciók viszonylag nagy arányát. 
 
A kutatásom fı témaköre a fentiekben megfogalmazottakon túl azoknak a 
hatótényezıknek az azonosítása, amelyek egy vállalat esetében meghatározzák, hogy 
a stratégiai szövetség, vagy vállalatcsoport kapcsolatrendszer létrehozása célszerő, 
befolyásolva és determinálva az erre vonatkozó vállalatai döntési folyamatokat. 
Ennek a kérdésnek a jelentısége az illeszkedési problémakörön túl a magyarországi 
vállalatok versenyhelyzetével hozhatók összefüggésbe. A vállalatok talponmaradása, 
fejlıdése nagymértékben függ attól, hogy ki tudnak-e alakítani olyan stratégiai 
elképzelésrendszert, amely ezeknek megfelelı alapja lehet. A hálózatosodási 
folyamat, amelyben a vállalat egyrészt kezdeményezıként, másrészt elszenvedıként 
lehet jelen, a világtendenciákkal összhangban meghatározó kérdéssé válik. Különösen 
igaz ez a magyar vállalatok azon egyre bıvülı csoportjára, amelyek a nemzetközi 
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terjeszkedést tőzték ki céljukká. Ezen vállalatok számára a közép-kelet európai régión 
belüli növekedés jelentheti az egyik fontos stratégiai alternatívát, amelynek 
megvalósítását egy sikeres hálózati tranzakció komoly mértékben elısegítheti. 
 
A hálózatosodás folyamatában a stratégiai szövetségek létrehozásának, vagy a 
vállalatcsoportok kialakításának markáns irányai közötti választás vizsgálatához 
kialakítottam egy vizsgálati modellt, amely a döntési folyamat egyes elemeihez 
kapcsolható külsı és belsı tényezık értékelését segítheti elı. A felállított modell 
alapján egy kutatási kérdıívet dolgoztam ki, amely a stratégiai szövetségek és 
vállalatcsoportok általános és konkrét kérdéseinek vizsgálatára és elemzésére is 
lehetıséget adott. A kérdıívek segítségével döntıen az észak-kelet magyarországi, 
hálózatban résztvevı, vagy azt mőködtetı, esetleg kialakításának folyamatában lévı 
vállalatok kerültek elemzésre. A visszaküldött, kitöltött kérdıívek jelentették azt az 
52 elemő mintát, amely az elemzésnél felhasználásra került. A feldolgozott adatok 
lehetıséget adtak a kialakulási és döntési folyamat egyes fázisaiban ható legfontosabb 
tényezık meghatározására, a tulajdonosi szerkezet, vállalatnagyság, a korábbi 
kapcsolatrendszerek meglétével való összefüggések vizsgálata mellett. 
 
A disszertáció és a kutatás elméleti jelentıségét a fogalmak, megállapítások 
újdonságértéke mellett az adja, hogy a vállalatok a folyamat végeredményét 
befolyásoló hatótényezık ismeretében ki tudják választani a hálózatosodás keretében 
a számukra leginkább megfelelı, leginkább sikerre vezetı megoldásokat. A 
vizsgálatok eredménye a kezdeményezı szerepben történı alkalmazás mellett a 
partnerként, vagy célként kiválasztott vállalatok esetében is lehetıséget biztosít a 
folyamatok befolyásolására.  Bár ennek direkt módjára kevesebb lehetıség van, 
indirekt módon is elérhetı, hogy a döntési pozícióba kerülı vállalatvezetık a 
sajátosságokhoz legjobban illeszkedı megoldásokat tudják kiválasztani. 
 
A hálózatokkal kapcsolatos kérdéskörök közgondolkodásban történı beépülését, 
elfogadását jelzi, hogy az Európai Uniós tagság kapcsán megnyíló Strukturális 
Alapok támogatási rendszerében négy kiemelt, és nevesített témakör is szerepel36 a 
kis- és középvállalkozások együttmőködése kapcsán, amely a hálózatok 
kialakításának elısegítését tőzi ki céljául. 
 
A vállalatokat érintı hatásokhoz képest kisebb, de nem elhanyagolható jelentısége a 
kutatásnak az, hogy a disszertáció elméleti elemzésére és empirikus adataira 

                                                 
36 Beszállítói integrátorok számának növelése és megerısítésük (GVOP-2004-1.1.3); Kis és 
középvállalkozások közötti együttmőködés szervezésének támogatása (GVOP-2004-
2.3.1);Együttmőködı vállalkozások közös célú beruházásának, fejlesztésének támogatása (GVOP-
2004-2.3.2); Felsıoktatás és a vállaltok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítı 
partnerkepcsolatok és hálózatok kiépítésének támogatása (GVOP-2004-3.2.2) 
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támaszkodva a hálózati kérdéskörök az egyetemi, valamint a posztgraduális oktatásba 
is integrálhatók. A 2004/05 tanévtıl kezdve egy ESZA-EU pályázat keretében elnyert 
és támogatott „Hálózatban gondolkodni – hálózatban gazdálkodni!” címő oktatási 
projekthez került tananyag kialakításra, majd ezt követıen a témakör az elméleti és 
gyakorlati kutatás alapján összeállított jegyzet és tematika segítségével tananyagként 
is megjelent a Miskolci Egyetem Gazdálkodási Intézete által oktatott tantárgyként, a 
mérnök-közgazdász képzésben. Az intézet vezetése keresi a lehetıséget a nappali 
képzésbe, a jelenleg oktatott résztémakörök mellett önálló tantárgyblokk formájában 
történı beépítésre is. 
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FOGALOMTÁR 
 
 
Aggregál: összegyőjt, csoportosít, felhalmoz. (Bakos: Idegen szavak és kifejezések 
szótára. Akadémiai Kiadó, 1983) 
 
Erıforrások: a vállalati gazdálkodás erıforrásai a termelési tényezık (természet, 
munka, tıke, vállalkozó, információ), amelyek kiegészülnek mindazokkal az egyéb 
tényezıkkel, körülményekkel, amelyek a vállalat gazdálkodásában, 
eredményességében kedvezı, vagy kedvezıtlen szerepet játszanak. Ezek az egyéb 
tényezık lehetnek üzleti kapcsolatok, piaci pozíció, hírnév, hitelképesség, stb. 
(Vargha J.: Oktatási segédlet a Vállalatgazdaságtan I. oktatásához, 1998) 
 
Empirikus információgyőjtés: Az empirikus információgyőjtésen az információk 
tapasztalati úton való megszerzését értjük. Az empirikus információgyőjtés a 
tudományos kutatómunka szerves része, módszereit a tudományágak sajátosságai 
szabják meg. Eszközei a társadalomtudományokban általában a tesztek, szociológiai 
felmérések, piackutatások, egyéb mérések.  (Vezetési és szervezési, információs és 
számítástechnikai értelmezı szótár, KGM Mőszaki Tudományos Tájékoztató Intézet 
Budapest, 1974.) 
 
Globális-lokális paradoxon: A paradoxon lényege, hogy a globalizáció 
eredményeként a szállítási költségek relatív csökkenés révén az egyes vállalatok 
gazdasági tevékenysége az egész világra kiterjed, azonban egy iparágon belül a 
globálisan versengı vállalatok hazai bázisa gyakran néhány régióra koncentrálódik. 
(Porter, M.E. (1998) Clusters and the New Economics of Competition. Harvard 
Business Review , Nov-Dec 77-90.o) 
 
Insourcingról beszélhetünk akkor, ha a cég a saját hatáskörébe vonja, és a saját 
alkalmazottaival végezteti el azt a termelési mőveletet vagy szolgáltatást, amelyet 
korábban külsıkre bízott. 
 
Klaszter: A regionális klaszter (clustering = csoportosulás, csomósodás) Porter 
(2000.) szerint: „egy adott iparág versenyzı és kooperáló vállalatai, kapcsolódó és 
támogató iparágai, pénzügyi intézmények, szolgáltató és együttmőködı 
infrastrukturális (háttér) intézmények (oktatás, szakképzés, kutatás), vállalkozói 
szövetségek innovatív kapcsolatrendszerén alapuló földrajzi koncentrációja.” 
Lényegében adott tevékenységi körben mőködı egymással valamilyen kapcsolatban 
álló vállalkozások és intézmények földrajzilag koncentrált csoportja, amelyek 
hasznosítják a lokális technológiai externáliák számtalan variánsát a tudás 
megosztásától és a tudás túlcsordulásától (spillover) a kezdı cégek (start-up) magas 
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arányáig. Más szavakkal a klaszter nem más, mint egy iparághoz tartozó független 
vállalatok, valamint a hozzájuk kapcsolódó gazdasági szektorok és intézmények 
olyan halmaza, amelyek relative nagy arányban használják egymás termékeit és 
szolgáltatásait, hasonló, vagy ugyanazon tudásbázisra és infrastruktúrára 
támaszkodnak, valamint hasonló innovációkat tudnak hasznosítani. (Enright, 1998) 
 
Kodifikáció:  valaminek a törvénybe, szabályokba foglalása. (Bakos: Idegen szavak 
és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó, 1983) Jelen esetben a tudásnak írott 
szabályokba, szabályzatokba, utasításokba való összefoglalhatósága. 
 
Konvergencia: A konvergencia fogalma elsıdlegesen a magyar vállalatok és a 
külföldi vállalatok által alkalmazott szervezési-, irányítási-, vállalatvezetési-, 
mőködtetési modellek hasonlóvá válására vonatkozik. Azonban tágabb értelmezésben 
(Szintay, 1999) a konvergencia folyamata a nemzetállami határokon átívelı vállalati 
tevékenységet is takar, amelynek eredményeként a globalizálódó vállalatok egyre 
inkább távolodnak el azoktól a nemzeti, kulturális sajátosságoktól, amelyekkel a 
központi, irányító szervezetek lokálisan jellemezhetık, és egyre inkább 
uniformizálódott eljárásokat, módszereket, tevékenységeket vesznek át és 
alkalmaznak.  
 
Multinacionális vállalatok: azok a vállatok, amelyek földrajzilag több országra 
decentralizáltak, de egy központ által irányítottak. A központokban és a decentralizált 
egységekben a legkülönbözıbb szervezeti struktúra és mőködési rend alakulhat ki. 
(Szervezési, számítástechnikai értelmezı szótár) 
 
Mutualitás:  A mutualitás alatt az ellenértékek egyensúlyán nyugvó önkéntes 
tranzakciókat értjük 
 
Outsourcing: Legszőkebb értelemben outsourcingon a már meglévı, korábban a 
vállalaton, illetve intézményen belül ellátott feladatok, funkciók és a hozzájuk tartozó 
eszközök, berendezések, illetve kapacitások kihelyezését, külsı szolgáltatókra bízását 
értik. Tágabb értelmezésben a fogalomhoz sorolják a vállalat számára szükséges, a 
termelési láncába illeszkedı, de a stratégiai célok szempontjából kevésbé 
meghatározó részegységek, alkatrészek termelésének külsıkkel való elvégeztetését, a 
külsık körébe néha beleértve a munkaerı-kölcsönzı cégektıl kölcsönzött ideiglenes 
munkaerıt is.  (Szabó Katalin: Kihelyezési hulám: A piac térhódítása a vállalati 
hierarchiák rovására. Közgazdasági Szemle XLV. Évf. 1998. febr. 137-153) 
 
Reciprocitás: A reciprocitás szó értelmi magyarázatát Kocsis hivatkozott munkájába 
találjuk, amelynek megfelelıen ajándékozási és viszontajándékozási kötelezettséget 
jelent szimmetrikus, azaz társadalmilag egyenrangú csoportok, illetve ezek tagjai 
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között. (Kocsis h.m. 2000, 9. o.) A fogalom Polányi munkájában is szerepel, mint a 
gazdasági egységeket és tevékenységeket rendszerré integráló erık egyike. 
 
Szinergia: A szinergia görög eredető szó, együttmőködést jelent. Szinergiahatáson a 
közös mőködésbıl származó elınyöket értjük, amelyek az erıforrások egyesítése 
(centralizációja) folytán jobb eredményhez vezetnek, mint az ugyanazon erıforrások 
decentralizált felhasználásából származó egyéni eredmények összessége. (Dobák, 
1996) Lényeges eleme, hogy olyan lehetıségek kihasználását jelenti, amelyek a 
külön-külön való funkcionálás révén nem valósíthatók meg, csak a közös 
mőködésbıl eredıen, vagyis az egyes részek együttmőködésének következtében lesz 
magasabb a végeredmény a részek elkülönült mőködésébıl származó haszon 
összegénél. (Tóth, 1999)  
 
Szervezet: meghatározott célok megvalósítására (társadalmi szükségletek kielégítése 
céljából), létrehozott, önálló jellegő, tartós emberi együttmőködést igénylı és 
megvalósító rendszer. Feladatát a szervezet vezetıje által megosztott, irányított, 
szabályozott folyamatokkal összekapcsolt emberi munkával és célszerő eszközök, 
módszerek mőködtetésével oldja meg. (Vezetési, szervezési információs és 
számítástechnikai értelmezı szótár, MTTI, Budapest, 1974) 
 
Szervezeti kultúra: A szervezeti kultúra olyan jellemzık összessége, amely értékek, 
normák, szabályok, feltételezések, hiedelmek, meggyızıdések, valamint 
szimbólumok rendszerébıl áll, amely a tagokat adott ingerekre, adott válaszok 
preferálására készteti. (Schein, 1990 hiv. Németh-Gyulai) A szervezetnek egy olyan 
dimenziója, ahol az egyén, a csoport és a szervezet belsı folyamatai találkoznak és 
hatnak egymásra. 
 
Stakeholder elmélet: A stakeholder elmélet azt a nézetet képviseli, hogy a 
szervezetek tevékenységüket úgy alakítják, hogy minden érintett szempontját a 
szervezet valamilyen módon figyelembe veszi. A szervezetek nemcsak a létrehozók 
akaratát valósítják meg, hanem az összes érintettre is befolyással vannak. (Angyal, 
2003) 
 
Transznacionális vállalat: amelynek mőködése – külföldi leányvállalatai révén – 
egyre több nemzetgazdaságra terjed ki, üzletpolitikájának középpontjába pedig a 
vállalat összmőködésének eredményessége, globális optimalizálása áll, és elsısorban 
az „anyaországban” lévı bázis illetve irányító csoport érdekei által meghatározott. 
(Fülöp Gyula: A globális vállalati stratégiák Aula Kiadó Budapest, 2001) 
 
Tranzakció: A tranzakció fogalmára több definíció is született. Kocsis hivatkozott 
munkájában a tranzakció alatt "jellemzıen javak és szolgáltatások cseréjét érti." 
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(Kocsis h.m. 2000, 6.o) Williamson értelmezésében a tranzakció a technológiailag 
elkülöníthetı határterületek között javak és szolgáltatások átadása. (Willimason h.m., 
1985 1.o.) Más megfogalmazást találunk Milgrom és Roberts munkájában, mely 
szerint a tranzakció a gazdasági aktivitásnak az az egysége, amely nem osztható 
további részekre és amelyet különbözı emberek teljesítenek. (Milgrom and Roberts 
h.m., 1992 604. o.) 
 
Tudás: A tudás Polányi megfogalmazásában (Polányi, 1966) mindazon képességek 
és ismeretek halmaza, amelyeket az egyének a feladatok megoldására alkalmaznak, 
és a melyek lehetıvé teszik a cselekvést és az információk értelmezését. 
 
Társadalmi kapcsolathálókon meghatározott típusú hálózati pontok (pl. személyek, 
csoportok, szervezeti egységek, szervezetek, régiók, iparágak, nemzetgazdaságok) 
közti meghatározott típusú kapcsolatok (pl. rokonszenv-ellenszenv, barátság, 
rokonság, ismeretség, kommunikáció, hatalom, egyéb gazdasági tranzakciók) 
mintázatait értjük.  
 
Virtuális:  A virtuális szó olyan tárgyak tulajdonságát jelenti, amelyek létezni 
látszanak, de mégsem léteznek. Egy vállalatra vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy noha 
fizikailag nem létezik, a fogyasztók számára létezı szervezetként jelenik meg. A 
virtuális szervezet egy ideiglenes hálózat, mely specifikus üzleti célok elérésére 
szervezıdött egyénekbıl és vállalkozási csoportokból (szállítók, fogyasztók, akár 
korábbi konkurensek is) áll, melyeket az információs technológia köt össze a 
képességek, s egymás piaci lehetıségeinek megosztása érdekében. 
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MELLÉKLETEK
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  1. sz. melléklet 
 
A 20 legnagyobb határon átnyúló felvásárlási tranzakció 1998 és 2000 között 
 
Év Felvásárló 

társaság 
Ország Felvásárolt 

társaság 
Ország Tranzakció 

értéke 
(milliárd 
USD) 

2000 Mannesmann 
AG. 

Német Vodafone 
AirTouch PLC. 

Brit 202,8 

1999 AirTouch 
Communications 
Inc. 

USA Vodafone 
Group PLC. 

Brit 60,3 

1998 Amoco Corp. USA British 
Petroleum Co. 
PLC. 

Brit 48,2 

2000 Orange PLC-
Mannesmann 
AG. 

Brit France Télécom 
SA 

Francia 46,0 

1998 Chrysler Corp. USA Daimler Benz 
AG. 

Német 40,5 

1999 Astra AB. Svéd ZENECA 
Group PLC. 

Brit 34,6 

2000 Orange PLC. Brit Mannesmann 
AG. 

Német 32,6 

2000 ARCO USA BP Amoco 
PLC. 

Brit 27,2 

2000 Bestfoods USA Unilever PLC. Brit 25,1 
1999 Hoechst AG. Német Rhone Poulence 

SA. 
Francia 21,9 

2000 Allied Zurich 
PLC. 

Brit Zurich Allied 
AG. 

Svájc 19,4 

1998 BAT Industries 
PLC. 

Brit Zurich 
Verschiereungs 
GmbH 

Svájc 18,4 

2000 Ariel SA. Spanyol Vodafone 
AirTouch PLC. 

Brit 14,8 

1999 One 2 One Brit Deutsche 
Telecom AG. 

Német 13,6 

1999 YPF SA. Argentína Repsol SA. Spanyol 13,2 
1999 PacifiCorp USA Scottish Power 

PLC. 
Brit 12,6 
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2000 Ernst and Young 
Consulting 

USA Cap Gemini 
SA. 

Francia 11,8 

2000 Crédit 
Commercial de 
France 

Francia HSBC Holdings 
PLC. 

Brit 11,1 

2000 CWC Consumer 
Co. 

Brit NTL Inc. USA 11,0 

1998 Energy Group 
PLC. 

Brit Texas Utilities 
Co. 

USA 10,9 

 
Forrás: Thomson Financial, 2003 
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2. melléklet 
 
KÉRDİÍV A VÁLLALATI HÁLÓZATOK KILAKULÁSÁT MEGAHÁROZÓ TÉN YEZİK 
VIZSGÁLATÁHOZ 
 
K1. A vállalat mőködési formája (jelölje X-el) 
 
Egyéni 
vállalkozás 

Rt. Kft. Egyesülés Közös 
Vállalat 

Kkt. Bt. Állami 
Vállalat 

        
 
K2. A vállalat fıállású foglalkoztatottainak létszáma     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  fı 
 
K3. A vállalat nettó árbevétele a 2003. évben  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _eFt 
 
K4. A vállalat mőködési területe (jelölje X-el) 
 

Mezıgazdaság  
Kohászat  
Gépipar  
Vegyipar  
Papíripar  
Textilipar  
Építıipar  
Elektronikai, Elektrotechnikai ipar  
Bányászat  
Szolgáltatás  
Egyéb  

 
K5. A vállalat tulajdonosi körének jellemzıi 
 
 Megoszlás 

% 
A kategórián belül 
a külföldi tulajdon 
aránya % 

A tulajdonosi kategórián belül a legnagyobb 
tulajdonos vonatkozásában 

Tulajdonosi 
kategória 

  Tulajdoni 
hányada % 

Tulajdonszerzés 
éve 

   

Magán személy        
Vállalat, 
társaság 

       

Intézmény, 
önkormányzat 

       

 
K6. A jelenlegi tulajdonosi struktúrából hány % egyben alapító tulajdonos is? _ _ _ _ _ _ _ _ % 
 
K7. A tulajdon szerzés elıtt a meghatározó tulajdonossal való viszony (jelölje X-el) 
 
Semmilyen Együttmőködı Közvetlen 

versenytárs 
Potenciális 
versenytárs 

Szállító Vevı Egyéb, 
éspedig 
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K8. A tulajdonszerzés után kialakult-e szakmai kapcsolat? Ha igen, a kapcsolat jellege? (jelölje X-el) 
   
Nem 
alakult ki 

Kutatás-
Fejlesztési 
együttmőködés 

Kereskedelmi 
Logisztikai 

Szolgáltatási 
együttmőködés 

Gyártási 
együttmőködés 

Pénzügyi 
együttmőködés 

      
 
 
K9. Tulajdonos-e más társaságban?    Igen Nem    
 
K10. Ha igen, a tulajdonolt társaságok körének jellemzıi 
 
Tulajdon aránya Tulajdonolt 

vállalatok száma 
Pénzügyinek 
tekinthetı 
befektetés száma 

Hány társaságba 
delegálnak 
vezetıségi tagot 

Hány társasággal 
van napi élı 
munkakapcsolat 

Meghatározó 
(75% felett) 

    

Többségi (50% 
felett) 

    

Kisebbségi     
 
K11. A tulajdonszerzés elıtt a tulajdonolt társasággal való viszony (Több társaság esetén a három 
legfontosabbnak ítélt társaságra (A,B,C) külön-külön kérjük a választ.) 
 
 Tulajdonolt társasággal korábban meglévı viszony jellege 
 

Tulajdon 
szerzés 
éve 

Semmilyen Közvetlen 
Versenytárs 

Potenciális 
versenytárs 

Együttmőködı Szállító Vevı 

A        
B        
C        
 
 
K12. A három - fontosság szempontjából kiemelt - tulajdonolt társasággal volt-e korábban  szakmai 
együttmőködése 
 
 Volt, és a kapcsolat jellege 
 

Nem 
volt K + F  Termelés Szolgáltatás Marketing, 

értékesítés 
Pénzügyi Beszerzés, 

logisztika 
A         
B         
C         
 
 
K13. A tulajdonosi kapcsolat révén megítélése szerint tagja-e egy meghatározó tulajdonos által 
szakmailag vagy pénzügyileg irányított vállalatcsoportnak?    Igen  Nem 
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K14. A vállalat kialakított-e – stratégiai önállósága mellett – hosszabb távú együttmőködést (stratégiai 
szövetséget) más gazdasági/egyéb szervezetekkel?  Igen Nem  
 
K15. Ha igen, Ön volt-e a kezdeményezı?  Igen Nem 
 
K16. A vállalat induló pozíciója a stratégiai szövetségben:   domináns    egyenrangú
 alárendelt 
 
K17. A stratégiai megállapodásban két, vagy több partner szerepel?  Kettı Három   Több 
 
K18. A stratégiai szövetség formai kerete (ha több szövetségnek tagja, és eltérı, több is megjelölhetı): 
Informális megállapodás   Igen  
Vezetıi kapcsolattartás   Igen  
Szerzıdéses megállapodás   Igen  
Különálló jogi entitás    Igen  
Kisebbségi tulajdon szerzés    Igen  
 
K19. Az együttmőködés iránya és tárgya (jelölje X-el) 
 
Együttmőködés iránya Együttmőködés tárgya 
Információ 
megosztása 

Közös 
problémák 
megoldása 

Új szakmai 
ismeretek 
megszerzése 

Közös 
termelés 

Közös piaci 
megjelenés 

Közös 
beszerzés 

Közös 
termék és 
piacfejlesztés 

       



 

 184 

K20. A hálózati kapcsolatrendszer kialakításának folyamatában az alábbi (a kapcsolatrendszer 
kialakítását megelızıen is fennálló) tényezık közül melyiket milyen mértékben ítéli meghatározónak 
egy 1-5-ig terjedı skálán. ( 1- érdektelen, 2- alig van hatással, 3- kis hatású, 4- erıs befolyás, 5-
alapvetıen meghatározó) 
 
Piac telítettsége      1 2 3 4 5 
Piaci szereplık száma     1 2 3 4 5 
Piaci bizonytalanság mértéke    1 2 3 4 5 
Piac nemzetközi nyitottsága    1 2 3 4 5 
Piaci verseny erıssége     1 2 3 4 5 
Piaci szereplık cserélıdésének intenzitása   1 2 3 4 5 
Fogyasztói szokások, viselkedésmód változásai  1 2 3 4 5 
Globális verseny növekedése    1 2 3 4 5 
Országkockázat mértéke     1 2 3 4 5 
Iparági konvergencia     1 2 3 4 5 
Ágazati besorolás     1 2 3 4 5 
Nemzetközi munkamegosztásba való bekapcsolódottság 1 2 3 4 5 
Infrastrukturális feltételek     1 2 3 4 5 
Állam piaci beavatkozásának mértéke   1 2 3 4 5 
Erıforrásokhoz való hozzáférés    1 2 3 4 5 
Piacvédelmi és versenyszabályozás   1 2 3 4 5 
Politikai, jogi, szabályozási környezet változása  1 2 3 4 5 
Gazdasági szabályozottság mértéke   1 2 3 4 5 
Szabályozottság nemzetközi összhangja   1 2 3 4 5 
Garanciális feltételek érvényesíthetısége   1 2 3 4 5 
Tıkepiacok mőködése     1 2 3 4 5 
Pénzügyi infrastruktúra megléte    1 2 3 4 5 
Innovációs intézményrendszer fejlettsége   1 2 3 4 5 
Technológiai változások intenzitása   1 2 3 4 5 
Technológia váltás költség hatásai    1 2 3 4 5 
Méretgazdaságossági kritériumok    1 2 3 4 5 
Vállalatnagyság      1 2 3 4 5 
Termelési volumen     1 2 3 4 5 
Tulajdonosi összetétel     1 2 3 4 5 
Tıkeellátottság      1 2 3 4 5 
Forrásellátottság arányai     1 2 3 4 5 
Vevıi-szállítói kapcsolatok    1 2 3 4 5 
Piaci pozíció      1 2 3 4 5 
Piaci részesedés      1 2 3 4 5 
Növekedési ütem, potenciál    1 2 3 4 5 
Teljesítmények változása     1 2 3 4 5 
Gyártmány összetétel     1 2 3 4 5 
Környezeti beágyazottság     1 2 3 4 5 
Kapcsolati tıke      1 2 3 4 5 
Vállalati image, good will     1 2 3 4 5 
Hálózati kapcsolatok megléte    1 2 3 4 5 
Technológia korszerősége     1 2 3 4 5 
Technológia váltás feltételei    1 2 3 4 5 
Emberi erıforrás színvonala    1 2 3 4 5 
Kompetenciák megléte     1 2 3 4 5 
Tudásbázis megléte     1 2 3 4 5 
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Vállalati értéklánc növekedése    1 2 3 4 5 
Egyéb, éspedig 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 3 4 5 
K21. A hálózati kapcsolatrendszer kialakításánál az alábbi motivációs tényezık közül melyiket milyen 
mértékben ítéli meghatározónak egy 1-5-ig terjedı skálán. ( 1- érdektelen, 2- alig van hatással, 3- kis 
hatású, 4- erıs befolyás, 5-alapvetıen meghatározó)  
 
Kultúra       1 2 3 4 5 
Külsı érintettek      1 2 3 4 5 
Ágazatváltás      1 2 3 4 5 
Növekedési kényszer     1 2 3 4 5 
Erıforrás bıvítés      1 2 3 4 5 
Felvásárlási fenyegetettség    1 2 3 4 5 
Komplementaritás keresése    1 2 3 4 5 
Piacra belépık fenyegetése    1 2 3 4 5 
Piaci pozíciók változása     1 2 3 4 5 
Termék életgörbék rövidülése    1 2 3 4 5 
Tıke korlátok      1 2 3 4 5 
Tıke akkumuláció     1 2 3 4 5 
Tıkeáramlás sebessége     1 2 3 4 5 
Jogi, szabályozási korlátok    1 2 3 4 5 
Gazdaságföldrajzi elhelyezkedés    1 2 3 4 5 
Piacra lépés sebessége     1 2 3 4 5 
Versenypozíció javítása     1 2 3 4 5 
Kapacitás felesleg lekötése    1 2 3 4 5 
Költség elınyök      1 2 3 4 5 
Költség struktúra      1 2 3 4 5 
Erıforrás allokáció     1 2 3 4 5 
Kritikus erıforrás hozzáférés    1 2 3 4 5 
Kompetenciák      1 2 3 4 5 
Kockázat csökkentése     1 2 3 4 5 
Kockázat megosztása     1 2 3 4 5 
Stratégiai irányok     1 2 3 4 5 
Vezetési struktúra     1 2 3 4 5 
Innovációs képesség     1 2 3 4 5 
Beruházások kiváltása     1 2 3 4 5 
Finanszírozási kérdések megoldása    1 2 3 4 5 
Adózási kérdések     1 2 3 4 5 
Szállítóktól való függés csökkentése   1 2 3 4 5 
Technológia transzfer     1 2 3 4 5 
Szinergia hatás      1 2 3 4 5 
Környezeti hatások észlelési intenzitása   1 2 3 4 5 
Tanulási folyamatok     1 2 3 4 5 
Ismeretek áramlása     1 2 3 4 5 
Partneri bizalom      1 2 3 4 5 
Vezetıi attitőd      1 2 3 4 5 
Idı faktor csökkentése     1 2 3 4 5 
Egyéb, éspedig: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 3 4 5 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 3 4 5 
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K22. A hálózati rendszer kialakításával elérni kívánt célok közül melyiket milyen mértékben ítéli 
meghatározónak egy 1-5-ig terjedı skálán. ( 1- érdektelen, 2- alig van hatással, 3- kis hatású, 4- erıs 
befolyás, 5-alapvetıen meghatározó)  
 
Piaci pozíciók megszerzése    1 2 3 4 5 
Forrásszerzés      1 2 3 4 5 
Méretnövekedés      1 2 3 4 5 
Védelem      1 2 3 4 5 
Versenyhelyzet csökkentése    1 2 3 4 5 
Belépési korlátok feloldása    1 2 3 4 5 
Innovációs sebesség     1 2 3 4 5 
Vállalati határokon átnyúló folyamatok szervezése  1 2 3 4 5 
Domináns pozíció megszerzése    1 2 3 4 5 
Mások feletti ellenırzés megszerzése   1 2 3 4 5 
Kapcsolati tıke megszerzése    1 2 3 4 5 
Változtatási igény     1 2 3 4 5 
Kockázat megosztás     1 2 3 4 5 
Eredményekbıl való részesedés    1 2 3 4 5 
Kitettség csökkentése     1 2 3 4 5 
Prioritás váltás      1 2 3 4 5 
Sikertényezık növelése     1 2 3 4 5 
Innováció gyorsítása     1 2 3 4 5 
Termékkínálat bıvítése     1 2 3 4 5 
Létezı rések betöltése     1 2 3 4 5 
Hiányok pótlása      1 2 3 4 5 
Komplementartitás, addicionalitás kihasználása  1 2 3 4 5 
Költségmegosztás     1 2 3 4 5 
Sorozatnövelés      1 2 3 4 5 
Ismeretek megszerzése, kombinálása   1 2 3 4 5 
Információs csatornákhoz való hozzáférés   1 2 3 4 5 
Egyéb, éspedig: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 3 4 5  
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 3 4 5 
 
K23. A vállalatcsoporthoz tartozásból érzékelt-e valamilyen gazdasági elınyt? 
 
Nem 
érzékelhetı 

Forgalom 
növekedés 

Termelékenység 
növekedés 

Költség 
csökkenés 

Foglalkoztatottság 
növekedés 

Egyéb 

      
 
K24. A stratégai szövetségbıl adódóan érzékelt-e valamilyen gazdasági elınyt? 
 
Nem 
érzékelhetı 

Forgalom 
növekedés 

Termelékenység 
növekedés 

Költség 
csökkenés 

Foglalkoztatottság 
növekedés 

Egyéb 
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K25. Sorolja fel az öt, Ön által legmeghatározóbbnak tartott tényezıt, amely Ön szerint a 
vállalatcsoport szerő mőködés (tulajdonszerzésen alapuló befolyás), és a stratégiai szövetség 
(egyenrangú partnerségen alapuló együttmőködés) közötti döntést meghatározza! 
 
 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
Kitöltés dátuma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
        aláírás  
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 3. melléklet 
 
A személyes interjúk körébe bevont vállalatok és vállalatvezetık 
 
Vállalat Személy Pozíció, rang 
Borsodchem Rt. Gazdik Zoltán Gazdasági vezérigazgató 

helyettes 
MÁV Rt. Széll Gábor Elnöki tanácsadó 
Tetravent Rt. Várföldi Béla Tulajdonos ügyvezetı 

igazgató 
Miskolci 
Mőanyagfeldolgozó Rt. 

Lehoczki László Gazdasági igazgató 

Cívis Rt. Mester János Tulajdonos ügyvezetı 
igazgató 

EXACTO Kft. Boronkayné Görzsöny 
Éva 

Tulajdonos ügyvezetı 
igazgató 

TVK Ingatlan Kft. Szélyes Domokos Ügyvezetı igazgató 
Habselyem Rt. Majtényi Mariann Ügyvezetı igazgató 
RWE Umvelt Rt. Marozsák Péter Ügyvezetı igazgató 
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 4.  melléklet 
 
 
Fontossági sorrendbe állított tényezık, amelyek a vállalatok csoportszerő mőködése 
és a stratégiai szövetség közötti döntést meghatározzák: 
 
Piaci pozíciók    xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Költségelınyök   xxxxxxxxx 
Finanszírozási kérdések  xxxxxxxx 
Tıkeerısség mértéke   xxxxxxx 
Információhoz való hozzáférés xxxxxx 
Kiegészítı termékpaletta  xxxxx 
Kapcsolati tıke   xxxx 
Stratégia    xxxx 
Döntési kompetencia megmaradás xxxx 
Szinergia    xxxx 
Vállalatnagyság   xxx 
Bizalmi viszony   xxx 
Versenytársak magatartása  xxx 
Fejlesztés, beruházás   xxx 
Méretgazdaságosság   xxx 
Versenyképesség   xx 
Innováció    xx 
Ellenırizhetıség   xx 
 Erıforrás bıvítés   xx 
Vezetési struktúra   xx 
Kockázatviselési képesség  xx 
Mások feletti ellenırzés  x 
Szakmai elhivatottság   x 
Érdekérvényesítés   x 
Kooperáció    x 
Földrajzi elhelyezkedés  x 
Alternatív termékválaszték  x 
Több lábon állás   x 
Érdekazonosság   x 
Feldolgozottsági fok növekedése x 
Cross-border folyamatok  x 
Vezetıi attitőd   x 
 


