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Virtuális szervezetek
Divatos fogalom vagy valódi trend?

Azt mondta azért az Úr Salamonnak: »Mivel ezt kérted,
s nem kértél magadnak sem hosszú életet, sem gazdagságot, s
nem kérted ellenségeid életét, hanem bölcsességet kértél magadnak, hogy igazságot szolgáltathass: íme, szavad szerint
cselekszem veled, s olyan bölcs és értelmes szívet adok neked,
hogy hozzád hasonló sem elõtted nem volt, sem utánad nem
lesz. Sõt amit nem kértél, azt is adok neked: olyan gazdagságot
tudniillik és dicsõséget, hogy hozzád hasonló még senki sem
volt a királyok között sohasem.
1 Kir. 3,11-13
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Horváth Csaba
„Virtuális szervezetek” c. Ph.D. értekezésérõl

A jelölt témaválasztása, kutatási célja új, a jövõ vonatkozásában jelentõs kérdéskört ölel fel. A kidolgozottság tekintetében hangsúlyozni kell, hogy a gyakorlati megoldások, illetve empirikus elemek számonkérését eleve mérsékelt igénnyel tehetjük
meg, a téma újszerûsége, illetve a hazai szélesebb körû alkalmazási háttere hiánya miatt.
Ennek megfelelõen mint tudományos vezetõ is arra törekedtem, és ez irányba
orientáltam Horváth Csaba doktoranduszt, hogy a nemzetközi irodalom konzekvens
begyûjtését és saját szakmai értékrendje szerinti, igényes elméleti orientációjú diszszertációt készítsen. A hazai alkalmazások különbözõ területeken fellelhetõ mintái
alapján, 1-2 esettanulmányon keresztül a virtualizálódás gyakorlatias bemutatását abban a vonatkozásba kellett megtennie, hogy a tendenciák vertifikációja megtörténhessen.
Mindezek alapján meggyõzõdésem, hogy Horváth Csaba disszertációja szakmailag jelentõs kutató munka eredménye, egy új terület igényes és saját produktumként
kezelendõ rendezett, tudományos értékû mûve.
A disszertáció a Miskolci Egyetem Ph.D. szabályzatában megfogalmazott követelményeket – azt meghaladó módon – kielégíti.
A nyilvános vitára bocsátást javaslom.

Dr. Szintay István
intézetigazgató egyetemi tanár
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ÖSSZEFOGLALÓ
A felgyorsult technológiai fejlõdéssel párhuzamosan vállalkozások szervezeti struktúrája is folyamatos változásnak van kitéve. Az üzleti világot egyre inkább multinacionális vállalkozások kis csoportja dominálja, melyek – hatékonyságuk és versenyképességük megõrzése érdekében – gyakran decentralizált struktúrában mûködnek. Ugyanakkor a modern információtechnológia vívmányainak segítségével a kis- és középvállalatok is bekapcsolódnak a
nemzetközi versenybe, részben az elõbbiek beszállítói hálózatában, részben pedig kisvállalkozói hálózatok részeként.
A közelmúlt gyors információtechnológiai fejlõdése, valamint ezzel párhuzamosan az új
szervezeti struktúrák kialakulása egymást erõsítõ folyamatok. Ahogyan az információtechnológia lehetõvé teszi a távkapcsolatok mûködtetését, ugyanúgy a szervezetek evolúciója is
mindig új technológiai fejlesztésekre ösztönöz.
A virtuális szervezetek megjelenése elsõsorban e két folyamatnak az eredménye. A fogalom magyarázata, a virtuális szervezetek eredete, belsõ struktúrájuk, mûködésük, valamint
a kritikus tényezõk vizsgálata kapcsán azonban számos kérdés vetõdik fel. Az elérhetõ szakirodalom azonban, különösen a magyar nyelvû, csak korlátozott mértékben nyújt ezekre a
kérdésekre átfogó választ. Disszertációmmal ennek az ûrnek a betöltése a célom.
Ennek megfelelõen a disszertáció széles körû kutatói munkára alapozva magyarázza a
virtuális szervezetek fogalmát. Az elérhetõ meghatározások szintetizálásával olyan definíciót
nyújt, mely a virtuális szervezeteket hat fõ tulajdonság (független vállalkozások hálózata,
projekt orientáció, az információtechnológia vívmányainak aktív használata, a hierarchikus
struktúra hiánya, a résztvevõ szervezetek magkompetenciáira építés, valamint harmadik személy felé egységes megjelenés) alapján azonosítja.
A virtuális szervezetek megjelenésével kapcsolatosan – a technológiai húzó hatás és a
szervezeti nyomás mellett – a disszertáció számos magyarázó elméletet és kapcsolódó szervezeti koncepciót vonultat fel, párhuzamot vonva többek között a tranzakciós költség elmélet, a
lean menedzsment, valamint az outsourcing számos jellemzõjével. A virtuális szervezetek
belsõ fejlõdése kapcsán az életciklus fázisai, a funkcionális fejlõdés valamint az információtechnológia felhasználásának különbözõ szintjei kerülnek bemutatásra.
A virtuális szervezetek nem hoztak létre teljesen új szervezeti struktúrát, de az egyes
szervezetek erõforrásait forradalmian új módon kombinálják és használják fel. A disszertáció
ennek kapcsán részletesen elemzi a hagyományos és virtuális szervezetek hasonlóságait és
különbségeit (az információtechnológia használatában, a partnerkapcsolatok terén, a folyamatokban, a projekt szervezetek mûködtetésében, stb.), egyúttal metodológiai támogatást
nyújtva a szervezetelemzéshez.
Mint minden újdonsággal kapcsolatban, a virtuális szervezetek kapcsán is számos kritikus kérdés merült fel. Munkámban különös hangsúlyt fektettem a humán tényezõ, a technológiai, valamint a jogi és biztonsági problémák tárgyalására.
A disszertáció nem lehetne teljes a virtualizáció világából vett gyakorlati példák nélkül.
Lezárásképpen két esettanulmányt közlök, melyek egyike a hagyományosnak mondható építõipari munkában tapasztalható virtualizálódási folyamatokat vizsgálja, a másik pedig az nyugat-dunántúli területfejlesztésben kialakuló virtuális hálózatokat elemzi.
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Executive summary

EXECUTIVE SUMMARY
Living in a world of accelerated technological developments, the structure of businesses
and other organisations is also subject to a constant change. The business world is increasingly dominated by a small number of multinational enterprises that – in order to increase
their effectiveness and competitiveness – often operate in a decentralised structure. At the
same time, using modern IT solutions, small and medium sized enterprises (SMEs) join the
international competition partly as members of the supplier network of the big ones, partly as
members of SME networks.
The rapid IT development in the recent past, parallel with the creation of new organisational structures are processes that mutually amplify each other. Just as the IT makes distance
relations in businesses feasible, the evolution of organisations inspires new technological developments.
The appearance of virtual organisations is mostly a result of these two processes. The
explanation of the term, the origin of virtual organisations, their internal structure, operation,
and the definition of critical factors raise, however, several questions. The available literature,
especially in Hungarian language, offers only few comprehensive answers to such questions.
In my dissertation my goal is to fill in this gap.
The dissertation explains the concept of virtual organisations based on a comprehensive
literature study. Synthesising the available explanations it provides a definition which identifies the virtual organisations according to six major characteristics (network of independent
organisations, project orientation, active utilisation of IT solutions, lack of hierarchical structures, usage of individual core competencies and uniform identity vis-à -vis third parties).
Concerning the emergence of virtual organisations – besides the technological pull and
organisational push effects – the dissertation lists several explanative theories and related organisational concepts, drawing a parallel with e.g. the transaction cost theory, lean management and outsourcing. Related to the internal development of virtual organisations, phases of
the life cycle, the functional development and the different levels of IT solutions are presented.
The virtual organisations did not bring up a completely new organisational structure,
but they combine and utilise the resources of individual organisations in a revolutionary new
manner. The dissertation analyses the differences and similarities between traditional and
virtual organisations (the ways of utilising IT, partnerships, processes, project organisation,
etc.) in a very detailed way, providing at the same time a methodological support to the organisation-analysis.
As with every novelty, several questions have arisen related to the virtual organisations.
In my work I have placed special emphasis on issues of the human factor, technological, legal
and security problems.
The dissertation could not be complete without practical examples from the world of
virtualisation. At the end I have provided two case studies, one of which analyses the virtualisation process in the branch of (traditional) construction works, the other one examining the
development of a virtual network in the newly emerging field of regional development in
West-Hungary.

VIII

Zusammenfassung

ZUSAMMENFASSUNG
In unserer schnell entwickelnden Welt die organisatorischen Strukturen sind parallel mit
der technischen Entfaltung in permanenter Umwandlung. Die Geschäftswelt ist immer mehr
von wenigen multinationalen Firmen dominiert, die – um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu vergrößern – häufig dezentralisierte Strukturen verwenden. Zu selber Zeit, mit Hilfe der modernen Informationstechnologie Klein- und Mittelunternehmen nehmen in dem internationalen Wettbewerb auch einen wesentlichen teil, teilweise als Mitglieder von Lieferantennetzwerke der großen, teilweise als Mitglieder ihren eigenen Klein- und Mittelunternehmen Netzwerken.
Die Schnelle IT Entwicklung, parallel mit der Erscheinung von neue organisatorische
Strukturen sind Ereignisse die sich gegenseitig verstärken. So wie die IT macht Fernkontakte
in den Organisationen möglich, die Evolution von Organisationen regen oft die Anforderung
für neue technologische Entwicklungen an.
Das Phänomen von virtuellen Organisationen ist ein Ergebnis von diesen beiden Prozessen. Jedoch die Erklärung des Ausdruckes, die Ursprung von virtuellen Organisationen, ihre internen Strukturen und Verfahren, die Identifikation von kritischen Faktoren werfen viele
Fragen auf. Die Literatur, besonders auf Ungarisch, bietet nur sehr wenige umfassende Antworte auf diese Fragen. Mein Ziel in meiner Dissertation ist diese Lücke auszufüllen.
Die Dissertation erklärt den Begriff aufgrund einer umfassenden Literaturuntersuchung.
Nach der Synthese von vielen verschiedenen Begriffsbestimmungen, virtuelle Organisationen
werden nach sechs wichtigen Merkmalen identifiziert (Netzwerk von unabhängigen Organisationen, Projektorientierung, aktive Verwendung von moderne IT Lösungen, mangelnde
hierarchische Strukturen, Anwendung von individuellen Kernkompetenzen und einheitliche
Identität gegenüber dritte Personen).
Hinsichtlich des Auftauchens von virtuellen Unternehmen – neben der technologischen
„pull“ und der organisatorischen „push“ Wirkung – die Dissertation bringt viele erläuternde
Theorien und verwandte organisatorische Konzepte auf, so wie z.B. die Theorie der Transaktionskosten, Lean Management und Outsourcing. Bezüglich der internen Entwicklung von
virtuellen Organisationen die Phasen des Lebenszyklus, die funktionelle Entwicklung, und die
verschiedene Ebenen von IT Lösungen sind präsentiert worden.
Virtuelle Organisationen haben keine vollständig neuen organisatorische Strukturen
heraufgebracht, sie kombinieren und nutzen aber die Ressourcen von individuellen Organisationen auf einer revolutionären Art. Die Dissertation analysiert den Unterschied und die Ähnlichkeit (Wege der IT Nutzung, Partnerschaften, Prozesse, Projektorganisierung, usw.) zwischen traditionellen und virtuellen Organisationen sehr ausführlich, und sie stellt auch eine
methodologische Unterstützung für die Analyse von Organisationen zu Verfügung.
So wie mit jeder Neuheit, viele Fragen sind auch hinsichtlich der virtuellen Organisationen aufgetaucht. In meiner Arbeit habe ich viel Wert darauf gelegt die Fragen der menschliche Faktor, der Technologische- und Sicherheitsprobleme zu diskutieren.
Die Dissertation wäre aber ohne praktische Beispiele aus der Welt der Virtualisierung
nicht vollständig. Am Ende habe ich zwei Fallstudien zugefügt: die Erste analysiert die Virtualisierung der traditionellen Baubranche, die andere untersucht die Aufbau eines virtuellen
Netzwerkes auf dem Feld der Regionalentwicklung in Westungarn.
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1. fejezet BEVEZETÉS
Divatossá vált a felgyorsult élettempóról és az ehhez kapcsolódó kihívásokról beszélni.
Noha szinte már közhely, mi sem kerülhetjük el a problémát, hiszen az élet minden területét
érinti, legyen az a privát szféra vagy az üzleti élet. Az információs forradalom korában élünk,
olyan eszközöket használunk, melyek elõdeik „tudásának” és kapacitásának többszörösével
rendelkeznek, s még azt is nehéz prognosztizálni, hová vezet a felgyorsult fejlõdés. A feltartóztathatatlanul érkezõ környezeti hatások eredményeképpen a versenypiaci környezet és
személyes életünk egyaránt folyamatos változásnak van kitéve.
Mint ahogy nem tudjuk megválaszolni azt a viccelõdõ kérdést, hogy vajon a tyúk volt-e
elõbb, vagy a tojás, azt is nehéz megállapítani, hogy az információkínálat robbanásáért az információtechnológia forradalmi fejlõdése-e a felelõs, vagy éppenséggel a megnövekedett információigény teremtette hatékony technológia iránti igény? Bármelyik is az elsõdleges kiváltó ok, ma e kettõnek egymást erõsítõ hatása ördögi körben tereli elõre a fejlõdést. Ha valaki meg akarja õrizni piaci elõnyét, de legalábbis nem akar versenytársaival szemben jelentõs
versenyhátrányba kerülni, a legmodernebb technológiai háttérrel, modern menedzsment technikák használatával valamint a környezet kihívásaihoz alkalmazkodó szervezeti háttérrel kell
felvérteznie magát. Ez természetesen újabb nyomást jelent a többi piaci résztvevõre, akik
ugyanúgy kifejlesztik vagy megvásárolják a saját technológiájukat, s máris benne vagyunk a
verseny körforgásában.
A folyamatos fejlõdés iránti igény és az üzleti élet kihívásai mindig új megoldásokat
eredményeztek – legyenek ezek akár technikai, vezetési vagy szervezeti jellegûek. Az egyre
erõsödõ szervezeti virtualizációt is ilyen megoldási lehetõségnek tekinthetjük, mely egyrészt
technikai oldalról korunk informatikai vívmányait igyekszik kihasználni, másrészt választ kíván adni a szervezeti rugalmasság, alkalmazkodóképesség és hatékony mûködés iránti felmerülõ igényre.
A virtuális szervezetek, virtuális vállalkozások fogalma elõször az 1990-es évek elején
jelent meg a szakirodalomban (lásd, pl. Byrne: The Virtual Corporation [Byr93]). A korai
publikációkban a kutatók leginkább egy új szervezeti formáról beszéltek, mely alkalmazói
számára speciális elõnyökkel jár. Sokan úgy gondolták, hogy a szervezeti virtualitás csak néhány ágazatra korlátozódik, mint például az információtechnológia vagy az „online” kereskedelem. Ma a tudományos cikkek szerzõi óvatosabban fogalmaznak, s gyakrabban beszélnek
egy virtualizálódási tendenciáról, mely a piac sokkal szélesebb spektrumát befolyásolhatja. Ez
a trend elõbb vagy utóbb mindannyiunk számára érzékelhetõ lesz – akkor is, ha ma még nem
veszünk tudomást róla, akkor is ha nem így nevezzük.
Noha a virtuális szervezet, virtualizálódás és más hasonló kifejezések egyre gyakrabban
hallhatóak, pontos tartalmukat illetõen rengeteg bizonytalanság tapasztalható. A fogalomkör
ebben a formájában az információtechnológiából ered, ahol a virtuális memória a számítógép
egy olyan kapacitását jelöli, mely a drága és korlátozottan rendelkezésre álló RAM-ot kiegészíti, de ami ugyanakkor fizikailag létezõ memória modul formájában nem létezik. A szervezetelméletben a virtuális szót olyan struktúrák megjelölésére használhatjuk, melyek látszólag
ugyanúgy léteznek és mûködnek, mint a valódi szervezetek, de melyek a valós életben független szervezetek hálózataként jönnek létre. A virtuális szervezet így jogi vagy szervezeti
értelemben nem egységes. Ahhoz, hogy ezt a kérdéskört pontosan tisztázhassuk, a 2. fejezetben részletesen is foglalkozunk a fogalomkör definiálásával.
A virtuális vállalkozások megjelenése komplikált kérdés: a technikai fejlõdés és a piaci
követelmények hatása ösztönzõ erõkként egyaránt felelõsek e struktúra kialakulásáért. Mind1

Bevezetés
azonáltal ez nem jelentheti azt, hogy a virtualizálódás minden cég útja kell, hogy legyen: bizonyos piaci körülmények között a virtuális vállalkozások elõnyökkel rendelkeznek, más
helyzetekben a „hagyományosnak” mondható szervezeti metódusok célravezetõbbek. Érdekes
lehet tehát annak a kérdésnek a megválaszolása, vajon mely tényezõk befolyásolják az egyes
virtuális szervezetek kialakulását, s azok hogyan alakulnak, hogyan viselkednek életciklusuk
során. Melyek a virtuális vállalkozások fejlõdésének funkcionális, szervezeti, vagy technikai
lépcsõi? E kérdésekre a 3. fejezet ad majd választ.
Mivel a virtuális szervezeteket vállalkozási hálózatoknak tekintjük, tulajdonképpen nem
teremtenek forradalmian új szervezeti formákat, viszont az egyes szervezetek erõforrásait forradalmian új módon kombinálják és használják fel. Éppen ezért a virtuális vállalkozások számos aspektusban a hagyományos cégekhez hasonlítanak, másrészrõl azonban rendelkeznek
olyan tulajdonságokkal is, melyek megkülönböztetik õket azoktól. Ezekre a különbségekre az
információtechnológia felhasználásának módjában, a partnerkapcsolatok milyenségében, a
folyamatstruktúrában, a szervezet projekt jellegében, stb. találhatunk rá. A 4. fejezet ezekre és
ehhez kapcsolódó kérdésekre koncentrál.
A technika, mely a partnereket összekovácsolja – számos kutató szerint a virtuális szervezetek legfontosabb tulajdonsága – számos kérdést vet fel. Az információtechnológiai (IT)
támogatásból és az elektronikus adatforgalomból következik például az adatbiztonság kérdése
– mely részben technikai jellegû, de ugyanakkor jogi kérdés is. Szintén tisztázatlan a virtuális
szervezetek jogi státusza és szabályozottsága: az ilyen – gyakran rövidtávú – szövetségek
megjelenése a nemzetközi piacon feleveti azt a kérdést, hogy vitás esetekben mely ország jogrendszere alkalmazandó. A virtuális szervezetekben az emberi kapcsolatok természete is különbözik a hagyományos vállalatokétól, hiszen a földrajzilag is távol levõ partnerek személyes találkozásai valószínûleg ritkábbakká válnak. A virtuális struktúrák definícióban feltételezett rugalmassága és alkalmazkodóképessége maga után vonja azt is, hogy azok gyakran
részletes írásbeli szerzõdés nélkül, csupán tágan meghatározott keretszabályok alapján mûködnek. Sok kutató ezért a virtuális szervezetek alapkérdésévé teszi a bizalmat. A virtuálisvállalatokban értelmezhetõ és felmerülõ problémákat az 5. fejezet tárgyalja.
A disszertáció nem lehetne a teljes a virtualizálódás világából merített gyakorlati példák
nélkül. Zárásként tehát két esettanulmányt mutatok be, melyek egyike a hagyományosnak
mondható építõipari tevékenység virtuális szervezetek irányába mutató fejlõdését elemzi, a
másik pedig egy az elmúlt években nagy jelentõséget nyert ágazatban, a területfejlesztésben
kialakuló virtuális hálózat elemzésével foglalkozik. Ezeket tartalmazza az elméleti részt lezáró összefoglalót (6. fejezet) követõ 7. fejezet.
Röviden, a disszertációban a következõ fõ témák tárgyalására kerül sor, az alábbi logikai sorrendben:
•
•
•
•
•
•

a legfontosabb definíciók összegyûjtése, összehasonlítása és rendszerezése,
a virtualizáció okai és eredete,
a virtuális szervezetek kialakulása és átalakulása,
a virtuális vállalkozások szervezete és mûködési módja,
a virtuális szervezetek összehasonlítása más szervezeti megoldásokkal,
a virtuális szervezetek elõnyei és hátrányai (az emberi kapcsolatok kérdései – bizalom,
elidegenedés – adatbiztonság, jogi háttér, stb. területén),
• következtetések levonása és javaslatok,
• esettanulmányok.
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2. fejezet A VIRTUÁLIS SZERVEZETEK DEFINIÁLÁSA
Indításképpen hadd idézzem Richard Nissen-t, a Virtual Office Group®
(http://www.voffice.com) elnökét [Nis97a]: „Sokan állítják, hogy a virtuális szervezetek nem
léteznek. Igenis léteznek, s méghozzá régóta. A baj az volt, hogy mint egy betegséget, nem
létezõnek tekintettük õket, amíg nevet nem találtunk nekik. Íme, most van nevük, s útonútfélen találkozhatunk velük.”
Mik tehát a virtuális szerveztek (VSz)? Valóban olyan régóta léteznek-e már, és egyáltalán tényleg új jelenségrõl van-e szó? Vajon új kifejezést találtunk a távmunkára, vagy ez inkább egy komplex szervezeti struktúra? Csak egy divatos fogalomról van szó, amit mindenki
elõszeretettel használ, vagy valóban minõségi újdonság van a virtuális szervezetek mögött?
Virtuális szervezetekrõl beszéljünk, vagy virtualizálódásról, egy sokkal tágabb spektrumot átölelõ tendenciáról?
Mindezeknek a kérdéseknek a megválaszolása elõször is attól függ, hogy hogyan határozzuk meg a virtuális szervezetet – definíciókat pedig bõven találhatunk a nemzetközi szakirodalomban. Cikkek, könyvek, s a virtualitás szelleméhez hûen elektronikus publikációk,
Internetes hírlevelek, vitafórumok garmadával állnak rendelkezésre. A Pascal Sieber által az
Interneten szerkesztett „virtual-organization.net” [VoNet] definíciógyûjteménye önmagában
33 hosszabb vagy rövidebb meghatározást sorol fel olyan fogalmakra, mint virtuális iparvállalat, virtuális vállalat, virtuális vállalkozás, virtuális gyár, virtuális szervezet, virtuális team,
virtualitás. Scholz professzor a saarbrückeni egyetemrõl egy az Interneten megjelent dolgozatában [Scho98] szintén publikált hasonló listát.
A különbözõ meghatározások tartalma és mélysége meglehetõsen eltérõ. Elsõ látásra
tartalmilag különbözõ definíciókat találhatunk ugyanannak a fogalomnak a meghatározására,
mások viszont ugyanazt az elnevezést használják, de nem ugyanarra a fogalomra gondolnak.
Bizonyos esetekben különbözõ elnevezéssel illetnek hasonló tartalmat hordozó fogalmakat, s
csupán árnyalatnyi megközelítésbeli különbségek vannak. Ez a helyzet a „virtualorganization.net” [VoNet] definíciógyûjteménye esetében is, ahol sok kifejezés (ld. az elõzõ
bekezdést) többé-kevésbé szinonim egymással. A meghatározásoknak ez a sokszínûsége
azonban még érdekesebbé teszi a kutatómunkát. A témával foglalkozók számára kihívás,
hogy kialakítsák saját elképzelésüket, s céljaiknak, vérmérsékletüknek és szakmai tudásuknak
megfelelõen a meglevõ leírásokat rendszerbe foglalják és/vagy új definíciókat alkossanak.
Annak érdekében, hogy a virtuális szervezetek témája átláthatóbb legyen, ebben a fejezetben
összegyûjtjük a legfontosabb meghatározásokat, kiemeljük megkülönböztetõ jegyeiket és
szintézisképpen kiszûrjük a virtuális vállalkozások ezek alapján meghatározható legjellemzõbb tulajdonságait.

2.1. A virtualitásról általában
A „virtuális” szó az informatikában és az üzleti életben egyaránt divatossá vált az elmúlt évek során. Mielõtt elkezdjük tanulmányozni a virtuális szervezeteket, hasznos lehet egy
magát a „virtuális” kifejezést vizsgálat tárgyává tenni. Beszélünk virtuális valóságról, virtuális memóriáról, virtuális munkahelyekrõl, virtuális bankokról és virtuális szervezetekrõl. A
virtualizálódás divatfogalommá vált a szórakoztató ipartól a gazdasági életig. A szélesebb közönségnek azonban sokszor csak homályos elképzelései vannak arról, hogy mi is mindennek
a jelentése, s ezt a véleményt is többnyire a tömegkommunikáció vagy a film formálja. A
legtöbb ember a virtuális szót valószínûleg a számítógépek világával és a virtuális valósággal
3
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hozza párhuzamba, s nem teljesen alaptalanul. A tájékozottabbak megrémülhetnek a virtuális
világ víziójától, a személyes kontaktusok hiányaképpen kialakuló elszemélytelenedéstõl. A
legtöbb ember számára azonban valószínûleg az egész csak távoli, futurisztikus fantázia. A
virtuális objektumok azonban – még ha ez a kijelentés képzavarnak is tûnik – jelen vannak
világunkban.
Maga a „virtuális” szó a latin „virtus” = „képesség” „kompetencia” kifejezésbõl származik. Mint ilyen, a „virtuális” azoknak az objektumok a megjelölésére használatos, melyek
rendelkeznek a valós tárgyak tulajdonságaival, de maguk nem valósak.
Fontos tudatosítani azt is, hogy a „virtuális” fogalom mindig egy konkrét tárgyra vonatkozik, tehát nem beszélhetünk a virtualitásról önmagában, beszélhetünk viszont virtuális termékekrõl, szolgáltatásokról, szervezetekrõl, vagy valaminek a virtualizálódásáról. Az 1. ábra
ennek szemléltetésére mutat be néhány virtuális objektumot.
Virtuális objektumok

…

virtuális
memória

virtuális
valóság

szervezetek közötti

…

virtuális
virtuális
piacok vállalkozások
1. ábra

virtuális
szervezetek

virtuális
nyaralás

virtuális …
termékek

szervezeten belüli

virtuális
részlegek

virtuális
irodák

…

Virtuális objektumok Scholz szerint [Scho96], [Scho97]

Attól függetlenül, hogy virtuális valóságról, virtuális szervezetrõl, vagy más virtuális
tárgyról beszélünk, van néhány olyan tulajdonság, mely mindegyikre jellemzõ. Ezeket Scholz
[Scho96], [Scho97] a következõ pontokba gyûjtötte össze1:
1. Alapvetõ tulajdonságok, melyek egyaránt megtalálhatóak az eredeti és a virtuális objektumban is.
2. Fizikai tulajdonságok, melyek általában jellemzõek az eredeti tárgyra, de melyek nincsenek meg a virtuális objektumban.
3. Speciális hozzáadott tulajdonságok, melyek lehetõvé teszik a virtuális megvalósíthatóságot.
4. Eredményképpen olyan hasznosság, mely a fizikai tulajdonságok elhagyásával válik lehetõvé.
Az általános jellemzõk rövid felvillantása után nézzünk meg konkrétan néhány
virtualitáshoz kapcsolódó fogalmat. A számítógépes kultúra térnyerésével a „virtuális” szó
használata egyre népszerûbb, noha a felsorolt virtuális objektumok tulajdonságai csak részben
világosak a szélesebb közönség elõtt. A leggyakrabban használatos szóösszetételek közé tar-

1

A virtuális objektumok négy tulajdonságra épülõ modelljét részletesebben a 2.4.1. részben elemezzük.
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tozik a „virtuális valóság”, ami számítástechnikai eszközökkel teremtett mesterséges világot
jelent, vagy a „virtuális memória”, mely a számítógépek mûszaki hátteréhez kapcsolódik.
A virtuális valóságban az embert ugyanazok, vagy rendkívül hasonló ingerek érik, mint
a valós objektumokkal kapcsolatban. Az érzés lehet valós, de a háttérben csupán a számítógépes hardver és szoftver, pármegabájtnyi adat és elektromos impulzusok generálják a látszólag
valós élményt. A folyamatok és termékek modellezésében a virtuális valóságnak megvan az
az elõnye, hogy idõt, anyagot és energiát tudunk általa megtakarítani, s egyes esetekben az
emberi élet kockáztatását is így tudjuk elkerülni.
A számítógépek memória architektúrájában jelentõs szerepe van a virtuális memóriának. A példa a virtuális vállalkozások koncepciójának magyarázatában is segítségünkre lehet,
hiszen az elv nagyjából azonos mindkét esetben. Technikai oldalról nézve gazdaságtalan a
programok minden memóriaigényét memóriamodulok beépítésével biztosítani. A megoldás a
virtuális memória, mely logikailag a drága és korlátozottan rendelkezésre álló RAM-ból, illetve az általában bõségesen rendelkezésre álló másodlagos memóriából áll, ami a HDD (merevlemez) egy e célra elkülönített területe. A valós memória dinamikus allokálásával kielégíthetõek a nagy memóriaigényû alkalmazások, és egymással párhuzamosan felmerülõ igények
is. Hasonlóképpen mûködnek a virtuális vállalkozások is, hiszen a teljesítmény iránti igényeket szervezeten kívüli erõforrások bevonásával, az egységes struktúrájú szervezetbõl kilépve
oldják meg, ahol a feladatok több, egymáshoz szervezetileg nem kapcsolódó, akár földrajzilag
is elkülönülõ vállalkozás között oszlanak meg. Ezek a dinamikus és rugalmas feladatmegosztást követve továbbra is egységes teljesítményt nyújtanak [Kle94], mint ahogyan a virtuális memória és a tényleges RAM is funkcionálisan egy egységként elégíti ki a számítógép
memóriaigényét.
A virtuális szervezetek és az informatikai robbanás összefüggésével kapcsolatban jónak
látom, ha minél hamarabb eloszlatunk egy tévhitet: Noha a virtuális szervezetekben zajló folyamatok jórészt a nagy mennyiségû és gyors információáramlásra épülnek, s az információáramlás ilyen mennyiségét és sebességét elsõsorban az információs forradalom tette lehetõvé,
a virtualitás nem az informatikai hátteret, hanem a szervezeti formát jelöli. A virtuális szervezet a virtualitáshoz kapcsolódó fogalomkör történelmi fejlõdésének jelenlegi végterméke, de a
folyamat ezzel nem ért véget, mivel a szervezetek és azon belül az emberek helyének új felfogása még eddig ismeretlen perspektívákat rejt [Scho97], [Scho98].
Ha a virtuális szervezetek nem azért virtuálisak, mert a vállalkozás ügyeit kizárólag
vagy elsõsorban számítógépeken bonyolítják, hiszen az informatika nem cél, hanem eszköz,
akkor mi a virtuális szervezetek lényege? Ha tehát el akarjuk kerülni a hasonló helytelen értelmezéseket, szükségünk van egy egyszerû definícióra.
Benjamin Wooley szerint a „virtuális” szó olyan, mint „egy nagy edény, melybõl hiányzik a tartalom, de ami arra vár, hogy megtöltsék jelentéssel” [Wo93]. Széles körû szakirodalmi kutatás után úgy vélem, hogy e tartalom szerzõrõl-szerzõre változik, de vannak olyan
elemei is, melyeket alapvetõnek tekinthetünk a legtöbb leírásban.

2.2. Virtualitás a szervezetekben
Ahogyan már említettem, a virtuális szervezetekrõl számos forrásban olvashatunk, s az
ezekben található definíciók olyan sokszínûek, ahány szerzõtõl olvashatjuk azokat. Vannak,
melyek a virtuális szervezeteket tömör, egyszerû formában határozzák meg, mások nagyon
részletes definíciót adnak, s legtöbbjük tartalmilag is különbözõ. E disszertációnak nem célja
– nem is lehet – teljes körû definíciógyûjtemény összeállítása, de szeretnénk bemutatni a leg5
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jellemzõbbeket, s kiemelni azok legfontosabb tulajdonságait. Ismertetésük során a definíciókban felismert jellemzõ karakterisztikák alapján haladunk, s lépésenként világítunk rá a virtuális szervezetek tulajdonágaira. A fejezet célja a rendszerezés mellet megtalálni azt a definíciót, amely ezeket a jellemzõket együttesen tartalmazza.
Elöljáróban az 1. táblázat tartalmazza azokat a tulajdonságokat, melyek a legtöbb meghatározásban azok sokfélesége ellenére is jellemzõen fellelhetõek. Ezeket idõrendbe szedtem,
s a szakirodalmi hivatkozások alapján azt is jelöltem, mely szerzõ használ egyértelmû utalást
az adott tulajdonságra vonatkozóan (X), s mely szerzõ utal rá közvetett módon (O)
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1. táblázat A virtuális vállalkozások jellemzõ tulajdonságai

2.2.1.

A virtuális szervezet, mint vállalkozási szövetség

Miért nevezzük a virtuális szervezeteket „virtuálisnak”? Odendahl, Hirschmann és
Scheer [OHSch97] ezt írja: „a szótár szerint a »virtuális« jelzõ a tárgyak azon tulajdonságaira vonatkozik, melyek látszólag léteznek, a valóságban azonban nem. A vállalkozások esetében ez azt jelenti, hogy a virtuális vállalat a valóságban nem létezik, de a fogyasztók számára
létezõ, egységes cégnek tûnik…” A gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy valós partnerek
vesznek részt valós tevékenységekben, ezáltal valós produktumot létrehozva egy olyan formációban, mely egységes szervezetnek látszik, de igazából nem az. Odendahl és társai ezt a
következõképpen magyarázzák: „…a virtualitás független vállalkozások kooperációja révén
jön létre, melyek közösen hozzák létre a javak és szolgáltatások teljességét”.
Venkatraman és Henderson [VeHe96] a következõképpen definiálták a szervezetek
virtualitását: ”…a szervezetek azon képessége, hogy hozzáadott érték termelõ folyamataikban
és vállalatirányítási mechanizmusukban konzisztens módon megszerzik és koordinálják a kri6
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tikus kompetenciákat, s ehhez külsõ és belsõ alkotóelemeket is felhasználnak annak érdekében, hogy differenciált, magasabb rendû értéket vigyenek a piacra”
A beszállítók és alvállalkozók hálózatán keresztül kiegészítõ kapacitások megszerzése
érdekében folytatott hatékony kapcsolatépítés fontos jellemzõje a virtuális szervezõdéseknek.
Davidow és Malone megjegyzik: „Ahhoz, hogy a virtuális vállalkozás sikeres legyen, szoros
kapcsolatban kell lennie beszállítóival, szinte egy egységet kell alkotniuk…” [DaMa93]
Az itt idézett szerzõk állítása szerint a virtuális vállalkozás független egységek közötti
kooperáció által jön létre (hogy ezek az egységek csak szervezetek vagy egyének is lehetnek,
az itt még nem derül ki). Ez lesz tehát az elsõ megállapítás, melyet kiindulópontként veszünk,
hiszen a legtöbb kutató – ahogyan a késõbbiekben látni fogjuk – megegyezik abban, hogy a
virtuális vállalkozás nem egységes szervezet, hanem független szervezetek szövetsége.
2.2.2.

A virtuális szervezetek projekt jellege

Az egyik virtuális szervezetekkel foglalkozó Internetes levelezõlistán P.F. Geursten, a
rotterdami Erazmus Egyetem egyik diákja a következõket írta a virtuális szervezetekrõl: „Sokan úgy gondolják, hogy a távmunka2 önmagában már virtuális szervezet. Mások szerint a
virtuális szervezet embereknek olyan csoportja, mely valamely projekt/fogyasztó érdekében
jön létre, majd a projekt befejeztével feloszlik, ezáltal megszüntetve magát a szervezetet is.”
[Geu96]
Ugyanezen a levelezõlistán szerepelt egy másik meghatározás is: „A virtuális szervezet
olyan ideiglenes hálózat, mely egyénekbõl és vállalkozási csomópontokból áll, s meghatározott üzleti célok elérése érdekében jött létre. A hálózat a célok elérését követõen feloszlik…
Lehet virtuálisan integrálódott fogyasztói-szállítói hálózat is.” [Ngo96]
Amellett, hogy megemlítik a kooperációt, e kutatók rámutatnak egy másik fontos tulajdonságra, a virtuális szervezetek ideiglenességére, vagy projekt orientáltságára.
Byrne szerint a virtuális szervezet „cseppfolyós” és rugalmas [Byr93]. „A meghatározott lehetõségek kihasználását követen a hálózat legtöbb esetben feloszlik” – összhangban az
elõbb említett véleményekkel. Mindazonáltal vessünk egy pillantást erre a megfogalmazásra:
„a legtöbb esetben” nem jelenti azt, hogy a hálózatnak szükségszerûen fel kell oszlani, noha a
szerzõk itt is feltételezik, hogy az idõlegesség fontos tulajdonsága a virtuális szervezeteknek.
Mertens és Faisst [MeFa96] ezt a következõképpen fogalmazzák meg: a szervezet feloszlik „a
piaci feladat ellátása után, legyen az egy év, vagy egy évtized”, s hozzáteszik: „egyelõre nincsen egyetértés abban a tekintetben, hogy a hosszabb távra alapított szervezetek is ehhez a fogalomkörhöz tartozónak tekinthetõek-e”.
A virtuális szövetség ideiglenessége két szinten értelmezhetõ. Elõször is a hálózat adott
projekt idõtartamára jött létre, másodszor pedig összetétele nem mereven rögzített, vagyis egy
projekten belül is változtatható. Hogy a hálózat rövid, avagy hosszú távon létezik-e, az a projekt idõtartamától függ, ez viszont a termék vagy szolgáltatás függvénye; így azt állítani,
hogy a virtuális szervezõdés csupán rövidtávra jön létre, nem pontos. Helyesebb úgy fogalmazni, hogy a virtuális vállalkozás projektrõl projektre változik, s ezért élettartama általában
korlátos, a projekt élettartamához kötõdõ. Szükségesnek látom tehát, hogy az ideiglenesség

2

Bremer a távmunkát (teleworking) a következõképpen határozta meg: „A távmunka alapvetõen az információs és telekommunikációs technológia felhasználásával végzett decentralizált, vagyis térben elkülönülten
zajló tevékenységet jelenti” [Bre98]. Az angol teleworking (németben Telearbeit) kifejezésben a görög „tele”
szó azt jelenti: távoli, vagyis a kifejezést távmunkaként fordíthatjuk. Más szóval ez azt jelenti, hogy az alkalmazottak nincsenek egy adott munkahelyhez kötve.
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fogalmát a projektorientáltsággal helyettesítsük, ahol a szervezet projekt idõtartama alatti
változtathatóságát is kiemeljük.
A virtuális szervezetek projektorientáltsága nem zárja ki, hogy a partnerek több egymást követõ projektben együtt dolgozzanak, hiszen a közös tapasztalatok elõsegíthetik a közös siker elérését.
Amennyiben kimondjuk, hogy a teljes virtuális szervezet nem szükségszerûen ideiglenes, de szerkezete az, úgy értelmezhetõvé válik azoknak a hosszabb távon is mûködõ vállalatoknak, egységes image-t felmutató márkáknak (Nike, Puma, Smart, Dual, stb.) a
virtualitása, melyeknek állandó központi szervezete mögött egyébként a virtuális vállalatra
jellemzõ konkrét feladatok ellátására szervezõdött, folyamatosan megújuló hálózati struktúra
található. Ezeket, és a valójában csak rövid távú feladatokra összekapcsolt, hosszabb távú közös fellépéssel nem rendelkezõ szövetségeket is egyaránt jól leírja a projektorientáltság.
2.2.3.

Információtechnológiai támogatottság

A „virtuális szervezet” szóösszetételt hallva legtöbbünk elõször a számítógépekre és az
Internetre gondol. Az IT3 használata azonban önmaga még nem jelent virtuális szervezetet.
Nem azonos például a távmunka és a virtuális szervezet fogalma: noha a távmunka végzését
és a virtuális szervezet elemeinek összekapcsolását is az információtechnológiai eszközök teszik lehetõvé, a virtuális szervezetek fogalma jóval szélesebb kört takar. A virtuális vállalkozás nem csak egyéni munkavállalókat, természetes személyeket kapcsol hálózatba, hanem elsõsorban vállalkozásokat.
Az IT szerepe mégsem elhanyagolható. Többek véleményét képviseli Winand [Win97],
aki szerint „virtualizációról csak akkor beszélhetünk, ha azt szükségszerûen a médiák és a
kommunikációs technológia eszközeivel hozták létre, vagyis a média és kommunikációtechnológia használata alapfeltétele a virtualizációnak”. Sydow [Syd92] definíciója nyomán azt
állítja, „a kooperatív hálózatokat… melyek nem használják a médiát és a kommunikációtechnológiát, összefoglalóan a »hálózati szervezetek« fogalmával határozhatjuk meg.”.
Ezzel szemben Mertens és Faisst [MeFa96] szerint ”a virtuális szervezet speciális esetekben elképzelhetõ az információs és kommunikációs technológia használata nélkül is”.
Ugyanakkor azt is mondják: „az információcsere sebességének és minõségének új dimenziói
mellett (az információtechnológia) használata lehetõvé teszi olyan tevékenységek koordinálását, melyeket korábban a magas költségek miatt lehetetlen lett volna összehangolni.
Általánosságban tekintve azt mondhatjuk, hogy noha a virtuális szervezet elképzelhetõ
lenne az informatika aktív használata nélkül is, a gyakorlatban többnyire együtt járnak. Ez
összhangban van Arnold, Faisst, Härtling és Sieber véleményével is, akik a technológia használatát annak támogató szerepével igazolják: „a virtualitásnak fontos eleme az információs és
kommunikációs rendszerek használata, melynek szerepe, hogy támogassa a virtuális szervezet
menedzsmentjét a koordinációs feladatok ellátásában.” [AFHS95]. Amennyiben elfogadjuk
ezt a feltételezést, az IT használatával megvan a virtuális szervezetek definíciójának harmadik
fontos eleme.
3

A különbözõ források ezt a fogalmat sokféleképpen használják. Egyesek információs és kommunikációs
technológiáról (Information and Communication Technologies – ICT), mások információs és telekommunikációs technológiáról (Information and Telecommunication Technologies – ITT), információs technológiáról
(Information Technologies – IT) vagy információs és kommunikációs rendszerekrõl (Information and Communication Systems – ICS) beszélnek. Mivel úgy tûnik, hogy a fogalomhasználat csupán megfogalmazás
kérdése, az egyserûség kedvéért a következõkben többnyire az információtechnológia (IT) kifejezést használjuk, hacsak valamely idézet nem említi másképpen.
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2.2.4.

A hierarchikus struktúra hiánya

További definíciók után kutatva arra a megállapításra juthatunk, hogy számos kutató
szerint „a hálózat nem hierarchikus, vagy csak nagyon lapos, ideiglenes hierarchiával rendelkezik, s inkább a funkciók értékteremtési folyamatban való optimalizálására törekszik”
[ErGe97]. Richard Nissen [Nis97a] az egyenlõ tagok gondolatát egy életszerû hasonlattal világosítja meg, s a virtuális szervezetet egy falusi ünnepséghez hasonlítja: „…az ünnepség
szervezõi késõbb visszatérnek mindennapi tevékenységeikhez. Nem fizettek senkinek, nem
volt Vállalati Tanács. Senki sem készített emlékeztetõt, s nem volt menedzser sem: A munkát
egymással egyenrangú emberek végezték el.”
John A. Byrne [Byr93] a virtuális szervezetek kutatását megalapozó cikkében így ír
azok struktúrájáról: „A virtuális vállalat független cégek – beszállítók, fogyasztók, sõt korábbi
versenytársak – ideiglenes hálózata, akiket az információtechnológia köt össze képességeik,
költségeik megosztása, s egymás piacainak elérése érdekében. Nem rendelkezik központi irodával, s szervezeti fával sem lerajzolható. Nincsen benne sem hierarchikus alá-fölérendeltség,
sem vertikális integráció…” Mertens [Mer94] (ld. még [AFHS95]) a hierarchia hiányát azzal
magyarázza, hogy a szervezeti struktúrában és az információfeldolgozásban e helyett nagyon
erõs folyamatorientáltság dominál, s ezt konzekvens módon erõsítik a szervezeten belül, és a
szervezetek között egyaránt. Klein [Kle94], Scholz [Scho94] és Olbrich [Olb94] a fogalmat
nemcsak egy a szervezeti határokon túlmutató kooperációs modellként használják, hanem
mint interorganizációs elméletet, melyben az otthon végzett munka és az irodai munka kontrollja központi adatbázisok felhasználásával történik.
Definíciónk negyedik eleme tehát a hierarchikus struktúra hiánya kell, hogy legyen. A
független szervezetek virtuális struktúrában betöltött szerepérõl, munkamegosztásáról a 4.1.6.
alfejezetben olvashatunk részletesebben.
2.2.5.

Magkompetenciák

Byrne valami olyat is említ, amirõl korábban nem volt szó részletesen, de ami számos
kutató (köztük [Scho98] [AFHS95] [Byr93] [KCSch97]) szerint elengedhetetlen a virtuális
vállalkozásokban. Ez pedig: „A fogalom legtisztább formájában minden, a többiekkel virtuális vállalkozás létrehozása érdekében kapcsolatba lépõ vállalkozás lényegi elemeire lesz lecsupaszítva. Csak azzal járul hozzá (a virtuális vállalkozáshoz), amit »magkompetenciájának«
tart, vagyis legbensõbb képességeivel, kapacitásával. Amihez legjobban ért, azt fogja hozzáilleszteni és elvegyíteni más vállalatok, vállalkozások legjeivel.”
Az egyéni magkompetenciák használata a virtuális szervezetben lehetõvé teszi a virtuális szervezetnek, hogy „best in class”, vagyis a maga nemében kiemelkedõ termékeket és
szolgáltatásokat nyújtson. Bár a cégek otthon tovább dolgoznak a megszokott keretek között,
a virtuális szervezetben azzal vesznek részt, amihez a legjobban értenek. Azokat a folyamatokat, melyeket a specialisták hatékonyabban tudnak végezni, nem tartják meg a szervezeten
belül. A cég magkompetenciáit egyszerre több projektben is hasznosíthatja.
A szótár szerint a kompetencia (angolul competence vagy competency) képességet jelent, valaminek az elvégzésére való alkalmasság állapotát. [Oxf93]. A virtuális szervezetekkel
kapcsolatban Reiß és Beck4 [ReBe95] a magkompetenciákat mint tudást, képességet, alapvetõen mint a vállalkozás immateriális erõforrásait definiálják.
A magkompetenciákra való koncentrálást a virtuális szervezetek definíciójának ötödik
szükséges elemének tekintjük.
4

Idézet Kocian, Corrêa és Scheer [KCSch97] cikkébõl.
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2.2.6.

Egységes identitás

Mertens, Griese és Ehrenberg [MGE98] definíciójukban a virtuális szervezetet úgy írták
le, mint „…egy olyan jogilag független vállalkozásokból, intézményekbõl és/vagy magánszemélyekbõl álló kooperáció, mely szolgáltatásait a közös üzleti elképzelésekre alapozva nyújtja. Az együttmûködõ egységek elsõsorban magkompetenciáikkal járulnak hozzá a közös
munkához, s harmadik személyekkel szemben egy egységes szervezetként viselkednek. Így a
tervezés, vezetés és szervezetfejlesztés központi vezetõi feladatait jórészt nem intézményesítik, a koordináció és összehangolás iránti igényt pedig közös információs és kommunikációs
rendszeren keresztül oldják meg. A virtuális szervezet szorosan kötõdik valamilyen misszióhoz, s annak betöltésével megszûnik létezni.”
E definíció már egyértelmûen említi a hatodik tényezõt is, melyre korábban például
[OHSch97] idézete is hivatkozott a 6. oldalon: harmadik személlyel szemben a virtuális vállalkozás egységes szervezetként viselkedik. Gyakorlatilag az egységes (virtuális) fellépés, és a
mögötte levõ hálózat kettõse az oka annak, hogy a virtuális szervezeteket virtuálisnak hívjuk.
Ahogyan korábban már említettük, a virtuális vállalkozás olyan szervezet, mely látszólag
ugyanúgy létezik és mûködik, mint bármely más szervezet (ez az egységes fellépés oldala),
de mely nem létezik a valóságban (a tagok független egységek maradnak, a virtuális szervezetnek nincsen közös jogi személyisége). Egyes kutatók hozzáteszik még, hogy a virtuális
vállalkozás egységes fellépését külsõleg valamely partner vagy információs/hálózati bróker
testesíti meg, mely a kompetenciák elosztásáért is felelõs. Ez megfelel [AFHS95], [ArHä95],
[SieSu96], és [ErGe97] véleményének is. Ezek a definíciók tartalmazzák mind a hat lényeges
elemet, melyeket az eddigiekben a virtuális szervezet komplex definíciójának részeként mutattunk be.
2.2.7.

Az ideális, „tiszta” virtuális vállalkozás

Az eddigiekben felvázolt képnek leginkább megfelelõ egyik definíció Kathrin Erben és
Klaus Gersten cikkébõl származik:
”A virtuális vállalkozás független vállalatok – beszállítók, gyártók, fejlesztõk és fogyasztók – ideiglenes hálózata, melyet információtechnológiai eszközök kötnek össze a képességek, költségek és a piaci siker megosztása érdekében. A közös cél eléréséhez mindenki
csak azzal járul hozzá, amit magkompetenciájának tart. A hálózat nem hierarchikus, vagy
hierarchiája rendkívül lapos, ehelyett az értéktermelésben meglevõ funkcionalitásra koncentrál. A virtuális vállalkozást külsõleg a valamely tagja, vagy egy információ- illetve
hálózati bróker képviseli, mely összehangolja a tagok kompetenciáit. A szervezet belsõ mûködésének irányítása többféle menedzsment elv alapján történhet, s ez valamely vezetõ partner, információ bróker irányító bizottság formájában, vagy információtechnológiai eszközök
(pl. workflow rendszerek5, groupware6, vezetõi információs rendszer, stb.) használatában
testesül meg.” [ErGe97]
Az itt kiemelt hat kritikus tulajdonság felhasználásával a virtuális szervezeteket jól jellemezhetjük. Mindazonáltal vannak olyan szervezetek is, melyek csak részlegesen töltik be
ezeket a feltételeket, és mégis virtuális szervezetnek tartjuk õket. Ahogyan a 2.2.2. és a 2.2.3.
részekben már hivatkoztunk rá, például az ideiglenes jelleg és az IT használata, noha általában jellemzõi a virtuális szervezeteknek, nem szükséges jellemzõk. Ezek alapján Erben és
5

6

Workflow rendszerek: az üzleti folyamatok bonyolítását feladatkövetéssel és automatizálással támogató
számítógépes rendszerek (ld. 3.4.4.3. rész).
Groupware: a több döntéshozót foglalkoztató üzleti folyamatok támogatását elsõsorban információhozzáférés biztosításával szolgáló számítógépes rendszerek (ld. 3.4.4.3. rész).

10

A virtuális szervezetek definiálása
Gersten definícióját, más szerzõk megközelítését is figyelembe véve a következõkben látom
szükségesnek módosítani:
A virtuális hálózat tagjait az IT alkalmazása legfeljebb informatikai értelemben köti
össze. A hálózat kohéziós ereje a képességek, költsége, piaci siker elérésében, a közös szinergia potenciál kihasználásában rejlik. A virtuális szervezet tehát nem az információs technológia felhasználásától virtuális, de ez általában szükséges a partnerek közötti információcseréhez.
A második módosítás az ideiglenességre vonatkozik: a virtuális szövetség ideiglenességének két szintje van. Elõször is a hálózat adott projekt idõtartamára jött létre, másodszor pedig összetétele nem mereven rögzített, vagyis egy projekten belül is változtatható. Hogy a
hálózat rövid, avagy hosszú távon létezik-e, az a projekt idõtartamától függ. Szükségesnek
látom tehát, hogy a definícióban az ideiglenesség fogalmát a projekt orientáltsággal helyettesítsük, valamint a projekt idõtartama alatti változtathatóságra is utaljunk.
Mindezek alapján a virtuális vállalkozások definícióját, melyet a késõbbiekben alapdefiníciónak tekintek, a következõképpen fogalmazom meg:
A klasszikus értelemben vett virtuális vállalkozás független vállalatoknak – beszállítóknak, gyártóknak, fejlesztõknek, szolgáltatóknak és fogyasztóknak – olyan hálózata, melyet a
képességek, költségek megosztása és a piaci siker elérésének közös érdeke, a közös szinergia
potenciál kihasználása köt össze. A virtuális hálózathoz minden vállalkozás azon tevékenységével (tevékenységeivel) járul hozzá, melyeket magkompetenciájának tekint. A virtuális vállalkozás nem hierarchikus, vagy hierarchiája rendkívül lapos, ehelyett az értékláncban
megjelenõ funkcionalitásra koncentrál. A vállalkozásban résztvevõ partnerek szükség esetén
a projekt idõtartama alatt is felcserélhetõek más vállalkozásokra, s általában a közös projekt
lezárásával a teljes hálózat is feloszlik. A virtuális hálózatot kifelé valamely partner vagy egy
információs-, esetleg hálózati bróker képviseli, akinek egyik legfontosabb feladata a kompetenciák összehangolása. Ennek megfelelõen a virtuális szervezet bármely harmadik személy
felé egyetlen egységes szervezetként jelenik meg. A hálózaton belüli irányítás többféle vezetési elv alapján történhet (vezetõ partner, információ bróker, irányító tanács, stb.), de az
esetek többségében az erõs információtechnológiai támogatás (workflow rendszerek,
groupware, ügyviteli információs rendszerek, stb.) jellemzõ a szervezetre.

2.3. Eltérõ megközelítések a virtuális vállalkozás meghatározásában
Ahhoz, hogy áttekintésünk teljesebb legyen, az alábbi fejezetben a virtuális vállalkozások tulajdonságainak néhány olyan jellemzõ rendszerezésével foglalkozunk, melyekben
szintén megpróbálták összegyûjteni a virtuális szervezetek legfontosabb jellemzõit, de valamilyen okból eltérnek az általam fentiekben összeállított hat kiemelt ponttól. A különbözõ definíciók és csoportosítások nagy száma és változatossága miatt nem célom az, hogy ezekrõl
átfogó képet adjak, hanem az, hogy néhány példa alapján felvázoljam a más megközelítési lehetõségeket, s ezek alapján a 2.2.7. rész definícióját igazoljam.
2.3.1.

Jennifer Gristock kritériumai

Természetesen nehéz lenne azt állítani, hogy egyik vagy másik rendszerezés abszolút
érvényû. Több más kísérlet is született a fellelhetõ meghatározások rendszerezésére és a rele11
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váns szempontok összegyûjtésére. Jennifer Gristock [Gri97] kritériumrendszere több pontban
hasonlít a 1. táblázatban található hatos csoportosításhoz, de találhatunk különbözõségeket is.
Gristock véleménye szerint a szakirodalomban fellelhetõ definíciók a következõ kritériumok kombinációira épülnek:
1. olyan szervezet, mely nem rendelkezik fizikailag létezõ telephellyel,
2. nagy rugalmasságú tagsággal rendelkezõ szervezet,
3. olyan szervezet, mely külsõ kapacitásokat használ fel.
Hangsúlyozza továbbá, hogy a virtuális szervezetek létezését „a szakirodalom szerint az
információtechnológia használata »teszi lehetõvé«, s ennek eredményeképpen a tevékenységek keretei idõben, földrajzi kiterjedésükben és a szervezeti határok tekintetében egyaránt kibõvülnek” [Gri97].
Gristocknál a fizikailag nem létezõ telephely a virtualitás lényegét jelenti. Mi ezt úgy
fogalmaztuk meg, hogy a virtuális szervezet egységes megjelenése ellenére nem létezik egy
egységes szervezetként, s nincs egységes jogi személyisége. (ld. 1. táblázat 6. oszlopa: egységes identitás). A rugalmas tagság gyakorlatilag ugyanarra vonatkozik, amit mi a hierarchikus
struktúra hiánya és az idõbeni korlátosság, vagy projekt jelleg alatt már kifejtettünk. E struktúrában a tagok nem „örökre” lesznek a szövetség tagjai, hanem csak a projekt idõtartamára.
A tagok (információs) rendszerei laza kapcsolatban álnak egymással (1. táblázat 2. és 4. oszlop: projektorientáltság és hierarchikus struktúra hiánya). A külsõ kapacitások felhasználása
az egymástól független partnerek kompetenciáinak használatával állítható logikai párhuzamba
(5. oszlop: magkompetenciák felhasználása). Gristock szintén említi az információtechnológia aktív használatát (3. oszlop: IT aktív felhasználása), s bár nem közvetlen módon, de azt is
kifejezésre juttatja, hogy a virtuális szervezet tulajdonképpen vállalkozási hálózat (a tevékenységek keretei idõben, földrajzi kiterjedésükben és a szervezeti határok tekintetében egyaránt kibõvülnek - lásd. 1. táblázat 1. oszlop: független vállalkozások hálózata).
Az 1. táblázattal szemben megfogalmazási területen fellelhetõ különbségek ellenére azt
állapíthatjuk meg, hogy Gristock jellemzése nem mond ellent a mi definíciónknak, s nem
említ jelentõs újdonságot sem. Bár Gristock nem ugyanazt a terminológiát használja, mint
amit mi korábban, a tüzetesebb összehasonlításból kiderül, hogy az õ definíciója nagyrészt
fedi a 11. oldali definíció hat kritériumát.
2.3.2.
Kulcstényezõk, valamint elsõdleges és másodlagos jellemzõk Bultje
és van Wijk szakirodalmi kutatása alapján
Mások az attribútumok még szélesebb skáláját gyûjtötték össze. René Bultje és
Jacoliene van Wijk [BuWi98] csoportosításukban egy 27 tulajdonságból álló listát állítottak
össze szakirodalmi kutatások alapján. Teljes listájukat a 2. táblázat tartalmazza. Ezek közül
hat jellemzõt találtak, melyeket szerintük más kutatók „kulcstényezõként” jelöltek meg. Eszerint a virtuális szervezetek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

magkompetenciákra épülnek,
független szervezetek hálózatai,
egységes identitással rendelkeznek,
információtechnológiára épülnek,
nem hierarchizáltak,
megkülönböztetik a stratégiai és operatív szintet (~ szétválaszthatóság)

Ahogy láthatjuk, a lista elsõ öt eleme teljes összhangban van a 11. oldalon definiált legfontosabb tulajdonságokkal. Bár Bultje és van Wijk nem tagadják, hogy a virtuális szervezet
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idõben korlátos (ezzel kapcsolatban Byrne-t [Byr93] idézik), de van Aken [Ak98] és Jägers
[JJS98] alapján hosszabb távú kooperációt is el tudnak képzelni. Ebben az összefüggésben
megkülönböztetnek „projekt” (ideiglenes) és „program” (hosszabb távú) típusú kooperációt.
Ez a látásmód megfelel Scholz [Scho96] véleményének is, aki szerint az idõbeni korlátosság
és a spontán szövetségek bár jellemzõi lehetnek a virtuális szervezeteknek, azonban nem
szükséges feltételei a virtuális szervezet létének és mûködésének.
Tulajdonságok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magkompetenciákra épül
Független vállalkozások hálózata
Egységes identitás
Információtechnológiai alkalmazásokra
épül
Nem hierarchizált
A stratégiai és operatív szint szétválása

Kis méretû,
rugalmas
szervezetekbõl áll

Prolion

Nike

ING

Airbus

Amazon.
com

TMG

Megfelelés

√
√
√

√
√
√

√
√
X

√
√
√

√
√
√

√
√
√

1
1
5/6

X

√

√

√

√

X

4/6

√
√

√
X

X
√

N/A
√

N/A
X

√
√

3/4
4/6

7.

Kisvállalatokra épül

√

X

X

X

√

√

3/6

8.

Nagyvállalatok részeibõl áll

√

√

√

√

X

N/A

4/5

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3/6
1
3/6
3/4
4/6
2/4
3/6
4/5
3/6
1
1

√

2/4

√

1

√
X
√
X
√
X

3/6
3/6
3/6
3/6
1
0

Határozatlan/rugalmas szervezeti határok
X
X
X
√
√
Nem stabil kapcsolatok
√
√
√
√
√
Konkrét (projekt) lehetõségre épül
X
X
X
√
√
Megosztott kockázat
N/A
X
N/A
√
√
Bizalomra épül
X
X
√
√
√
Megosztott tulajdon
N/A
X
N/A
X
√
Megosztott vezetés
X
X
X
√
√
Megosztott lojalitás
N/A
X
√
√
√
Dinamikus hálózat
X
X
X
√
√
Innováció-függõ
√
√
√
√
√
Földrajzilag szétszórt
√
√
√
√
√
Szervezeti fastruktúrával nem/nehezen
X
X
N/A
N/A
√
leírható (meta-szervezet)
21. Fogyasztókra épít & tömeges méretben
√
√
√
√
√
testre szabott termékek/szolgáltatások
X
X
X
√
√
Kooperáció 22. Ideiglenes
idõtartama
23. Állandó
X
X
√
√
√
24. A partnerek egyenlõsége
X
X
X
√
√
Hatalmi
egyensúly 25. Vezetõ partner
X
X
√
√
√
26.
Részleges
misszió
átfedettség
Misszió
√
√
√
√
√
átfedés
27. Teljes misszió átfedettség
X
X
X
X
X
2. táblázat A virtuális szervezetek tulajdonságai vállalati minták alapján7 8
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

7

A táblázat Bultje és van Wijk [BuWi98] adatainak felhasználásával, a szerzõ kiemeléseivel készült.
Jelmagyarázat:
√: Az adott szervezetre jellemzõ pont.
X: Az adott szervezet nem felel meg a jelölt tulajdonságnak.
N/A: A szakirodalmi források nem tartalmaznak információt erre a pontra vonatkozólag.
i A megfelelési hányados azt jelzi, hogy a felsorolt szervezetek hányad része kapott „√” jelölést. Az „N/A”
jelzésû szervezeteket kizártuk a hányados képzésbõl, vagyis a nevezõben levõ szervezetek száma nem szükségszerûen 6.
i A 11. oldali definíció szerinti 6 tulajdonságot dõlt betûvel szedtük, a Bultje listája szerinti „kulcstényezõk”
vastag szedésûek, a Bultje-minõsítés elsõdleges jellemzõi kék háttérrel, a másodlagos jellemzõk pedig sárga
háttérrel szerepelnek.
8
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Hatodik tényezõként – [Mow94] és [Ak98] alapján – Bultje és van Wijk arra mutatnak
rá, hogy a virtuális szervezetekben a vállalkozás irányításának stratégiai (absztrakt követelmények) és operatív (konkrét alkalmazáshoz kötõdõ) szintje elválasztható egymástól. E megkülönböztetésnek valóban fontos szerepe van a virtuális struktúrák irányításában. Mi ezt
részletesebben a 4.3.1. pontban fogjuk kifejteni.
Ne felejtsük el: a 27 jellemzõ kiválasztása szakirodalmi kutatás eredménye, s a hat
„kulcstényezõt” az eredeti szerzõk kiemelései alapján határozták meg. Bultje és van Wijk
célja az volt, hogy ezt a hipotézist alátámasszák vagy megdöntsék, s ennek érdekében hat
vállalkozásról készítettek tanulmányt (ld.:2. táblázat).
A mintaképpen kiválasztott vállalkozásokat Bultje és van Wijk a lista alapjául szolgáló
cikkek szerzõire hivatkozva nevezi virtuálisnak. Kiválasztásuknál szempont volt, hogy nagy
és kisvállalatok, nemzeti (holland) és nemzetközi, valamint IT alapú és nem IT alapú szervezetek is reprezentálva legyenek. Bultje és van Wijk azokat a tulajdonságokat, melyek mind a
hat szervezetre igazak elsõdleges jellemzõnek, azokat pedig, melyek négy vagy öt szervezetet
takarnak másodlagos jellemzõnek nevezik (ld.: 3. táblázat).
Elsõdleges jellemzõk
Magkompetenciákra épül
Független vállalkozások hálózata
Nem stabil kapcsolatok
Innováció-függõ
Földrajzilag szétszórt
Fogyasztókra épít & tömeges méretben személyre szabott termékek/szolgáltatások
Részleges misszió átfedettség

Másodlagos jellemzõk
Egységes identitás
Bizalomra épül
Megosztott lojalitás
Információtechnológiai alkalmazásokra
épül
A stratégiai és operatív szint szétválása

3. táblázat A virtuális szervezetek elsõdleges és másodlagos jellemzõi [BuWi98]

Az empirikus kutatás alapján meghatározott elsõdleges jellemzõk (3. táblázat) éppen
csak kettõt tartalmaznak a szakirodalmi kutatás alapján meghatározott kulcstényezõk (2. táblázat) közül. Noha a kulcstényezõnek nevezettek közül további három megtalálható a 3. táblázatban leírt másodlagos jellemzõk között, hipotézis definíciónk hatos listájából csak kettõ
plusz kettõ kapott itt helyet (kettõ az úgynevezett elsõdleges, kettõ a másodlagos jellemzõk
között).
A 2. táblázat 27-es listájából kiemelt, a fenti hat jellemzõn túli tulajdonságokat sem kell
elvetnünk – akkor sem, ha nem minden virtuális szervezetre jellemzõek. Sõt, közülük nem
egy valamilyen korrelációban van a kulcstényezõkkel. Mások nem a virtuális szervezet szükséges jellemzõi, de a virtuális mûködési mód következményei.
Ez a kutatás azonban felvet néhány más kérdést is: egy hat vállalkozásból álló lista vajon elég nagy-e egy megalapozott empirikus kutatáshoz? A kiválasztott vállalkozások menynyire jól reprezentálják a virtuális vállalkozások alapvetõ tulajdonságait?
Másrészrõl egy olyan, viszonylag absztrakt fogalom esetében, mint a virtuális szervezetek, nem a másik oldalról kellene-e megközelíteni a kérdést? Ahelyett, hogy bizonyos vállalkozásokat virtuálisnak feltételezünk, majd a jellemzõ tulajdonságokat ezekbõl vezetjük le
(induktív módszer), nem célravezetõbb-e elõször meghatározni, mit tekintünk virtuális szervezetnek majd ezután vizsgálni, valamely vállalkozás megfelel-e a felállított követelményeknek (deduktív módszer). Utóbbi megközelítést alkalmazza például kutatásában Sieber
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[Sie96b]. E disszertációban ilyen alapdefiníciónak tekintem a 11. oldalon közölt meghatározást. Önkényesen kijelölni egy mintát, majd a virtualitást ez alapján definiálni, ahogyan azt
Bultje és van Wijk teszi, akkor tekinthetõ helyes megközelítésnek, ha ez a minta elég nagy, és
elegendõ megalapozottsággal tekinthetjük õket egy hipotézis alapjának.
Noha elméletileg mind a két kutatási metódus igazolható, a disszertációban a Bultje és
van Wijk féle megközelítést elvetem, s továbbra is a 2.2.7. pontban bemutatott definíciót tekintem kiindulási pontnak, s az abban leírt szervezetet „vegytiszta” virtuális szervezetnek.
2.3.3.

A virtuális szervezet funkcionális megközelítése

A virtuális szervezetekkel foglalkozó szakirodalomban a fogalom kétféle megközelítésével találkozhatunk: az institucionális és a funkcionális felfogással. Ezek közül az elsõ a
szervezetek azon jellemzõ tulajdonságainak a leírásával foglalkozik, melyek megkülönböztetik õket más struktúráktól. (pl. Byrne [Byr93], Mertens [Mer94], Arnold, Faisst, Härtling,
Sieber [AFHS95], Erben, Gersten [ErGe97], Scholz [Scho97], stb.). Az elõzõ alfejezetekben
mi is ezt a megközelítést alkalmaztuk. Ennek a felfogásnak jellegzetes képviselõi a 2.2.7.
részben szereplõ alapdefiníciónk.
Minõségileg különbözik ettõl a funkcionális megközelítés, melynek képviselõi, mint
például Venkatraman és Henderson elutasítják azt a feltételezést, hogy a virtuális szervezet a
funkcionális, divízionális vagy mátrix szervezethez hasonló különálló struktúra lenne
[VeHe98]. Ehelyett a virtualitást egy minden szervezetre jellemzõ stratégiai tulajdonságként
értelmezik. Ez a stratégiai jellemzõ három lépcsõben valósulhat meg, három jól elkülöníthetõ
vektor mentén (fogyasztói interakció vagy virtuális találkozás, eszközkonfiguráció vagy virtuális erõforrás-keresés, valamint tudásmegosztás másképpen virtuális tapasztalatszerzés), ld.
[VeHe96], [Ven91], és [Sie98].

•
•
•
•
•
•
•

institucionális megközelítés
jogilag független egységek
egymást kiegészítõ, csúcsszintû magkompetenciák
ideiglenes
erõforrás-, tudás- és kockázatmegosztás
IT használat
a tagok nem versenyeznek / közös üzleti
célkitûzés
nincs központi irányítás, ellenõrzés / bizalomra épül

funkcionális megközelítés
• minden szervezetre jellemzõ
• külsõ és belsõ jellemzõi vannak
• a szükséges kritikus kompetenciák összegyûjtése
• tanuló és adaptív szervezetet kíván
• magas szintû információ feldolgozási kapacitással bír
• „hozzáadott érték termelõ” folyamatok

4. táblázat A virtuális szervezetek institucionális és funkcionális megközelítése [Zim97]

A 4. táblázat segítségünkre van abban, hogy összehasonlítsuk a két látásmódot. Az
institucionális megközelítésnek megfelelõen a virtuális szervezet jogilag független vállalkozások „best-in-class” (a maguk területén legjobb) kompetenciák kombinációja. Ezeket informatikai eszközök fûzik össze egy konkrét üzleti célkitûzés elérésének idejére. Vállalkozási
vagy országhatároknak nincsen nagy jelentõsége, s a folyamatokat az irányítási és kontroll
mechanizmusok lehetõ legalacsonyabb intézményesítettségi szintjén próbálják megvalósítani.
Ehelyett a vállalkozás alapköve a bizalom, mely úgynevezett „nyer-nyer” (win-win) szituáció
megteremtésére törekszik. Az erõforrásokat és a vállalkozói kockázatot (különösen nagy
projektek esetében) a tagok megosztják egymás között (ld. pl.: [MeFa96], [AFHS95],
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[Scho94]). A feladat és forráselosztás rendszerét információtechnológiai alkalmazások támogatják. A fogyasztó nem szembesül szükségszerûen a vállalkozás, vagyis a termék illetve
szolgáltatás mögötti értéklánc virtuális voltával. Ehelyett õ egyetlen (a valóságban virtuális)
vállalkozást lát, s a virtuális borító mögötti fejlett folyamatszervezésbõl következõen alacsonyabb árakat, nagyobb választékot, megnövekedett szolgáltatás és termékminõséget várhat el.
E szervezeti forma kialakítása a vállalkozások újfajta felfogásához vezet. A virtuális vállalkozás önazonosságát többé nem kötött vállalkozások, hanem magkompetenciák és termékek jelentik [Zim97].
A funkcionális megközelítés képviselõi, mint például Zimmermann, Venkatraman és
Henderson úgy vélik, hogy a „virtuális vállalkozás” szervezeti formájának
institucionalizációja a fent említett tulajdonságokkal meglehetõsen problematikus. Szerintük a
virtuális vállalkozás megvalósítása jobban elképzelhetõ a funkcionális megközelítés alapján.
Korábban már idéztük Venkatraman és Henderson definícióját a 6. oldalon, bár akkor más
szempontból. Hogy felfrissítsük, íme a definíció ismét: Szerintük funkcionális perspektívából
tekintve a virtuális vállalkozások olyan szervezetek, melyek képesek arra, ”…hogy hozzáadott érték termelõ folyamataikban és vállalatirányítási mechanizmusukban konzisztens módon megszerzik és koordinálják a kritikus kompetenciákat, s ehhez külsõ és belsõ alkotóelemeket is felhasználnak annak érdekében, hogy differenciált, magasabb rendû értéket vigyenek
a piacra.” [VeHe96]
Az institucionális és funkcionális megközelítés közötti egyik legfontosabb különbség
az, hogy míg az elõbbi a hálózat jogi és strukturális összetételére épít, a második ezt nem tekinti lényeges szempontnak. Ezzel szemben a magkompetenciákra való koncentrálás a mindkét megközelítésnek is alapvetõ momentuma. A funkcionális látásmód szerint a virtuális vállalkozások pontosan meghatározott feladatokat oldanak meg problémaorientált, dinamikus
módon kezelt kompetenciákon keresztül, magas színvonalú IT támogatás mellett. A funkcionális perspektíva megkülönböztetõ jegye az is, hogy a virtuális vállalkozást nem tekinti az
ismert szervezeti formák mellett létezõ új formának. A virtualitás ehelyett inkább a szervezetben alkalmazott minõségi kategória. Igaz azonban az is, hogy a felsorolt institucionális jellemzõkkel rendelkezõ vállalkozások nagyobb valószínûséggel érik el a virtuális vállalkozást
építésével kitûzött céljaikat [Zim97]. A funkcionális megközelítés alapján virtualizálódó vállalkozás tehát elsõsorban folyamatainak optimalizálására törekszik, de véleményem szerint az
institucionális változások éppen ennek következményeként ebben az esetben is megjelennek.
Az institucionális megközelítés nem foglalkozik a hatékonyság és a szervezeti dimenzió
közötti összefüggéssel, a funkcionális megközelítés viszont egyértelmû kapcsolatot teremt a
célok (kiemelkedõ piaci érték) és a jellemzõ tulajdonságok (kritikus kompetenciák megszerzése és koordinálása) között. Másrészrõl a funkcionális perspektíva nem sokat mond a szervezet strukturális kérdéseirõl; inkább a fent említett három dimenzió stratégiai problémáival
foglalkozik. Érdekes látni, hogy míg az institucionális definíciók egyértelmûen független
vállalkozások hálózatáról beszélnek, a funkcionális perspektíva szemmel láthatóan el tudja
képzelni az egyetlen jogi személyiséggel rendelkezõ egységes virtuális vállalatot. A
virtualitás eszerint a belsõ kapcsolatok minõségére vonatkozik, például egy multinacionális
vállalkozás belsõ kapcsolati rendszerében. Természetesen ez nem zárja ki a funkcionális
megközelítésbõl a virtuális vállalkozási hálózatot; éppen ellenkezõleg, itt is szó van a külsõ és
belsõ alkotóelemek felhasználásáról. Eszerint azonban már maga a központi vállalkozás, mely
a virtuális vállalkozási „technikákat” alkalmazza, egy virtuális szervezet.
A virtuális szervezetek funkcionális fejlõdése a virtualizálódás különbözõ szintjeinek
elérését teszi lehetõvé. Ez a téma külön tárgyalást igényel, így részletesebb leírását a virtuális
szervezetek életciklusával foglalkozó 3.4.3. részben található.
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2.4. A virtuális szervezetek modelljei
2.4.1.

A Scholz féle négytényezõs modell

Scholz professzor a saarbrückeni egyetemen felállított egy a virtualitásról szóló általános modellt. Õ ezt négy általánosan érvényes jellemzõvel határozta meg (ld.: felsorolás a 4.
oldalon). Ezek az elvek minden virtuális objektumra jellemzõek, egy virtuális irodára általában ugyanúgy, mint egy konkrét virtuális vállalkozásra. Az úgynevezett négytényezõs modellt részletesen az 5. táblázat tartalmazza.

A virtualitás négytényezõs
modellje

A virtuális iroda,
mint példa

1. Alapvetõ tulajdonságok,
melyek egyaránt megtalálhatóak az eredeti és a
virtuális objektumban is.

• A dokumentumok szekvenciális, részben párhuzamos feldolgozása egy
folyamatban, ahol a munkát megosztják a dolgozók között.
• Informális, „szemtõlszembe” kommunikáció
az egy irodában dolgozók
között.
• Hiányoznak általában
szabványosnak tekinthetõ
irodai berendezés székekkel, asztalokkal, PC-kel,
telefonnal, faxszal,
nyomtatóval, stb.
• A cselekvõk nem kötöttek
ezekhez az eszközökhöz
és a helyszínhez.
• Multimédiás kommunikációs struktúra.
• Bizalmi kultúra megléte,
vagy kialakítása

2. Fizikai tulajdonságok,
melyek általában jellemzõek az eredeti tárgyra, de
melyek nincsenek meg a
virtuális objektumban.

3. Speciális hozzáadott tulajdonságok, melyek lehetõvé teszik a virtuális
megvalósíthatóságot.

4. Hasznosság, mint a fizikai tulajdonságok elhagyásával lehetõvé vált
eredmény.

• A hely és egyéb erõforrások hatékony hasznosítása.
• Nagyfokú rugalmasság és
alkalmazkodóképesség.

Virtuális vállalkozások általában a négytényezõs
modell szerint
• Egységes szervezetként
jelennek meg a fogyasztókkal és más harmadik
személlyel szemben.
• A teljes értékteremtési
lánc optimalizálása.

• Nincsen közös adminisztrációs egység.
• Nincsen egységes jogi fedõszervezet.
• Hiányzik a szervezeti állandóság.

• Az információtechnológiai lehetõségek magas
szintû hasznosítása.
• Kölcsönös és abszolút bizalom
• Az egyéni magkompetenciák hálózati hasznosítása.
• Rugalmasság és alkalmazkodóképesség.
• A közös szinergia potenciál hasznosítása.

5. táblázat Virtuális szervezetek Scholz négytényezõs modelljében [Scho96], [Scho97]
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A virtuális szervezetekrõl összeállított hipotézisünk (1. táblázat és 11. oldali definíció)
jól illeszkedik a Scholz professzor által összeállított virtualitás modellbe [Scho96], [Scho97].
Ezt a párhuzamok megvonásával az alábbiakban bizonyítom:
Scholz szerint a valóságos és virtuális objektumok egyaránt rendelkeznek olyan alapvetõ tulajdonságokkal, melyek mind a kettõben megtalálhatóak (ld. még [Zim97]). A virtuális
vállalkozás esetében ez a tulajdonság az, hogy a valós cégekhez hasonlóan valós értéktermelõ
folyamatokban valós termékeket és szolgáltatásokat hoznak létre. Ebben az értelemben a virtuális vállalkozás egy egységként viselkedik – noha a gyakorlatban vállalkozási hálózat. A
négytényezõs modell elsõ része így definíciónk egy lényeges elemére utal: a VSz egy egységes szervezetként viselkedve, törekszik céljainak megvalósítására, (noha nem egységes szervezet, hanem hálózat).
A virtuális objektumok valódinak tûnnek, de nem rendelkeznek azok minden tulajdonságával. A virtuális vállalkozás esetében a hálózathoz nem tartozik semmilyen közös adminisztratív szervezet vagy egységes jogi háttér. Ehelyett mindez a hálózat tagjai között oszlik
meg (ez nem más, mint hierarchia és a tartósan állandó szervezet általunk korábban definiált
hiánya).
A virtuális objektumok speciális hozzáadott tulajdonságai számukra olyan versenyelõnyöket tesznek lehetõvé, melyekkel a valósak nem rendelkeznek. A virtuális szervezetnél
ilyen tulajdonság a magas szintû IT alkalmazás, a tagok közötti bizalmi kapcsolat, és a magkompetenciák hasznosítása a közös munkában, mely által nagyobb hatékonyságot kívánnak
elérni az értéktermelési folyamatokban. Ez ismét összhangban van definíciónk további három
elemével: az IT támogatást és magkompetenciák összefûzését a hálózati struktúrában speciális hozzáadott tulajdonságként tekinthetjük.
A hiányzó fizikai tulajdonságok és a speciális hozzáadott tulajdonságok eredményeképpen a virtuális objektum valós társaihoz képest különleges hasznosságok elérésére képes. A
virtuális vállalkozásban ilyen eredmény a megnövekedett rugalmasság, alkalmazkodóképesség, valamint a közös szinergia potenciál kihasználása (mindezek ezen túl jobb minõségi
színvonalhoz, nagyobb hatékonysághoz, stb. vezetnek).
2.4.2.

Arnold, Faisst, Härtling és Sieber grafikus modellje

Hogy a virtuális szervezetekrõl kialakult képet vizuálisan is érzékelhetõbbé tegyük, az
alábbiakban bemutatunk egy illusztrációt Oksana Arnold, Wolfgang Faisst, Martina Härtling,
és Pascal Sieber 1995-ben megjelent cikkébõl [AFHS95]. A 2. ábra a virtuális szervezetek
egyszerûsített modellje, a legtöbb fontos tényezõ szempontjából jó illusztráció.
A példában szereplõ virtuális vállalkozás négy vállalkozásból áll, melyek egy ötlépcsõs
értéktermelési folyamatban vesznek részt. Az elképzelt projektben mind a négy együttmûködõnek megvan a lehetõsége arra, hogy egyedül létrehozza a kívánt terméket vagy szolgáltatást, belsõ értékteremtési láncuk [Por89b] tehát egyezõ, de legalábbis hasonló lépésekbõl áll.
A különbség az, hogy mindegyikük más-más tevékenységre specializálódott, vagyis más-más
magkompetenciával rendelkeznek. Annak érdekében, hogy minõségileg magasabb színvonalú
szolgáltatást nyújthassanak, olyat, amelyre – többek között a termelés idõtartamát, költségét
és minõségét figyelembe véve – egyedül mindegyikük képtelen lenne, a különálló vállalkozások értékteremtési folyamatainak egy részét olyan vállalkozások hasonló tevékenységeivel
helyettesítik, melyek az adott tevékenységben versenyelõnnyel rendelkeznek. A közös munka
alapját a virtuális vállalkozáshoz nyújtott hozzáadott értéket teremtõ magkompetenciái jelen-
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tik (a példa szerint ezek A’3, B’4, C’1, D’1/D’3, E’2)9. Az ilyen kooperációt egyesek holonikus
partnerkapcsolatnak nevezik (e témában ld. még: 2.4.3.1. alfejezet), a projektmunkában részt
vevõ folyamatelemek pedig a holonok, vagyis részben autonóm de együttmûködõ egységek,
melyek arra törekszenek, hogy segítségükkel elérjük a közös célkitûzést [BeHi96].
2. vállalkozás

1. vállalkozás

A2 B2 C2 D2 E2

A1 B1 C1 D1 E1
E2’
C1’

D1

’

Fogyasztó

Virtuális
vállalkozás

Teljesítmény
D3

’

A3

B 4’

’

A3 B3 C3 D3 E3

A4 B4 C4 D4 E4

3. vállalkozás

4. vállalkozás

Kulcskompetencia
Kompetencia

A…E

Az értékteremtési folyamat lépcsõi
Információs és kommunikációs útvonal

Külsõ teljesítmény

2. ábra

Virtuális vállalkozások egyszerûsített sémája [AFHS95]

Más értéklánccal összehasonlítva a legfontosabb különbség az, hogy a virtuális hálózatban minden folyamatelemet olyan vállalkozás végezhet, amely az adott területen jelentõs versenyelõnnyel rendelkezik, s így a szövetség egyes tagjainak csak olyan dolgokkal kell foglalkozni, amiben „profik”. Az e tulajdonságokkal rendelkezõ szervezeti egységek összeköttetését extenzív IT támogatás biztosítja.
A virtuális szervezetek rugalmasságának eredményeképpen a 2. ábrában elképzelhetõ a
kompetenciák más összetétele is (pl. C4 a C1 helyett), de egyes tevékenységelemeket meg lehet osztani kettõ vagy több vállalkozás között is (D1 és D3), például kapacitáskorlát miatt. A
külvilág számára – pl. vásárlók felé – a virtuális vállalkozás minden esetben egységes identitást mutat fel. A tagok egyike sem áll a többiek felett, ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. A kompetenciák hordozóinak felcserélhetõsége lehetõvé teszi azt is,
hogy valamely vállalkozást még a projekt idõtartama alatt másik váltsa fel, ha az elsõ nem
felel meg valamilyen szempontból az elvárásoknak, s egy újabb vállalkozás pedig teljesen új
összetételû szövetséget hozhat létre. A tagok közötti kommunikációt és koordinációt közös
információs és kommunikációs rendszer biztosítja, mely lehetõvé teszi a partnereknek, hogy
közös adatbázist hozzanak létre, vagy adott esetben hozzáférjenek egymás információs rendszerébõl azokhoz az információkhoz, melyekre jogosultságuk van. A rendszert az értéklánc
mentén mindkét irányba ki lehet terjeszteni. Eredményképpen egy olyan struktúra jön létre,
melyben „a külsõ szemlélõ egy szinte kontúrok nélküli képet lát, a vállalkozások, szállítók és

9

Az aposztróf azt jelenti, hogy a kulcskompetenciák a virtuális értéktermelés folyamatban csupán részeikben
és/vagy megváltoztatva vannak jelen.
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fogyasztók közötti áttetszõ és folyamatosan változó határokkal” (Davidow és Malone
[DaMa93]).
A 3. ábra a virtuális vállalkozások hálózati struktúrájának kiterjesztett képét tárja elénk.
Ezt az ábrát azért állítottam össze, hogy szemléletesebbé tegyem vele a virtuális hálózat és az
egyes cégek kapcsolatát. Az ábra szerint minden különálló jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezetnek (ebben a példában 1-tõl 14-ig számoztuk õket) számos kompetenciája van
(A-N), melyek közül egyesek magkompetenciának tekinthetõk (a cég ebben versenyelõnnyel
rendelkezik, erre specializálódott), mások kiegészítõ jellegûek. Bizonyos folyamatelemek
szükségesek a vállalkozási tevékenység ellátásához, az ehhez szükséges kompetenciákat viszont más cégektõl „importálják”. Amennyiben kapacitásuk megengedi, magkompetenciáikat
a vállalkozások saját szervezeti határaikon kívül is felajánlhatják, akár több (virtuális) vállalkozásban is, miközben eredeti helyükön, a cégen belül is mûködnek. A virtuális hálózatokban
részt vevõ szervezetek egy része felesleges kapacitásait ajánlja fel, mások viszont nem rendelkeznek önálló tevékenységgel, hanem mindig megkeresik azt a vállalkozást/vállalkozásokat, melynek szüksége van szolgálataikra. Az önálló tevékenységgel is rendelkezõ szervezetek virtuális vállalkozásban való részvétele nem jelenti az önálló tevékenység megszûnését, azt a cég továbbra is fenntartja.
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A…N Az értékteremtési lánc lépcsõi

Kulcskompetencia

1…14 Saját jogi személyiségû vállalkozások

Kompetencia

Információs és kommunikációs útvonal

N ’
12

C’
4

Külsõ teljesítmény

A cégek által a VSz-nek nyújtott kimenetek (szolgáltatás, termék, alkatrész, stb.)
3. ábra

Virtuális vállalkozások hálózata

A 3. ábrán bemutatott példánkban az egyes tagok többnyire más és más kompetenciával
rendelkeznek, bár vannak átfedések is. Az „A” kompetencia például gyakorlatilag minden
cégnél jelen van – saját vagy idegen teljesítményként. Ez olyan mindenhol szükséges tevékenységre vonatkozhat, mint például a számvitel, vagy a személyzeti ügyek. Mindazonáltal
van olyan vállalkozás, (ebben az esetben a 3.), mely erre a tevékenyégre specializálódott, s a
példánk szerinti virtuális vállalkozások egytõl egyig az õ kompetenciáját használják fel. Ez
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egyúttal azt is jelenti, hogy a 3. vállalkozás rendelkezik az ehhez szükséges kapacitással. Más
inputokat más vállalatok nyújtanak. Az egyes számmal jelölt virtuális vállalkozás például
szemmel láthatólag nagyobb inputra tart igényt D-bõl, melyet az 1. és 3. vállalatoktól szerez
be. Ugyanígy a négyes VSz-nek nagyobb inputra van szüksége J-bõl, amit a 10. és 11. vállalkozás nyújt neki. Azt, hogy milyen okból van szükségük több szállítótól ugyanarra a tevékenységelemre, az ábrából nem derül ki.
A virtuális vállalkozás kezdeményezésének két módja képzelhetõ el: elindíthatják vállalkozások, melyek egy komplett, magas színvonalú teljesítménycsomag összeállítására törekszenek, s ennek aktív részeseivé válnak, vagy olyan személyek (csoport, vállalkozás, stb.),
akik nem vesznek részt majdan az aktív értékteremtésben. Utóbbinak az ötleten kívül bizonyos speciális kompetenciákkal kell rendelkeznie a partnerkiválasztás és a hálózatirányítás területén. Így a virtuális vállalkozás magvállalata – noha jól meghatározható terméket vagy
szolgáltatást állít elõ – szélsõséges esetben nem rendelkezik semmilyen kézzel fogható tulajdonnal, csupán az információval. A kompetenciákat más vállalatok birtokolják és „szállítják”.
A virtuális vállalkozás a szükséges inputokat tehát olyan vállalkozásoktól szerzi be,
melyek a maguk területén kompetitív elõnyökkel rendelkeznek. A virtuális vállalkozás gondolata azonban nem zárja ki – sõt támogatja – a speciális kompetenciákkal rendelkezõ természetes személyek részvételét a hálózatban. Ezek a szabadúszók többnyire szakértõkként tevékenykedhetnek egy vagy több vállalkozásban.
Vannak esetek, mikor egy adott input egynél több vállalkozás (vagy magánszemély)
teljesítménye nyomán jön létre a virtuális szervezetben. Ennek kapacitásbeli, földrajzi, vagy
egyéb szegmentációból eredõ okai lehetnek. Mivel a tagok a virtuális vállalkozásban folyamatos ellenõrzésnek vannak kitéve, amennyiben nem felelnek meg a követelményeknek, felcserélhetõk más vállalatra. Egyeseknek csak egy hosszabb projekt valamilyen rövidebb részére szól a megbízatásuk. Az értéklánc számos lépcsõjén keresztül a virtuális vállalkozáshoz
csatlakozott számos vállalat közötti szervezeti határok elmosódottsága ezeknek a következménye. Szinte lehetetlen megállapítani, hogy a virtuális szervezet ennél vagy annál a tagnál
véget ér, s hogy annak beszállítója már nem tartozik hozzá.
A partnerek közötti kooperációt erõsen támogatja a modern számítógépes technológia.
Ez jelenti a partnerek közötti információcsere lelkét. Minden résztvevõ vállalatnak rendelkeznie kell saját IT háttérrel, mely csatlakoztatható kell, hogy legyen a hálózati információs infrastruktúrához. A csatlakozás egy lehetséges módja az Internet, mely, mint globális információs hálózat feleslegessé teheti a drága saját hálózati infrastruktúra kiépítését. Természetesen
ennek is megvannak a maga problémái és kockázatai. Az információtechnológiai támogatottságról és az ehhez kapcsolódó kockázatokról a 4.3.3. és 5.2. alfejezetekben lesz szó.
A virtuális hálózaton belüli kooperáció iránya többnyire vertikális, de horizontális kooperáció is elképzelhetõ. Vertikális kooperációról akkor beszélünk, ha az abban részt vevõ
vállalkozások, intézmények, magánszemélyek a virtuális vállalkozás értékláncának különbözõ lépcsõihez járulnak hozzá. Ebben az esetben a tagok között szállító-fogyasztó kapcsolat
van. Az ilyen együttmûködést az értékteremtési lánc kockázat- és költségmegosztással, vagy
közös eladásösztönzéssel, stb. való optimalizálása ösztönözheti.
A horizontális kooperációnál a vállalkozások az értéklánc ugyanazon fokán állnak. E
kooperáció oka többnyire az, hogy az egyes vállalkozások nem képesek mások bevonása nélkül egyedül kezelni az adott szegmenst, vagy egy kiterjedt földrajzi területet (kapacitásproblémák, hozzáférés, vagy egyéb okok miatt). Ebben az esetben a résztvevõk felosztják maguk
között a piacot, és közösen fedik le azt az adott szolgáltatás nyújtásával vagy termékkel.
Számos példa van olyan vállalkozásokra (s nem csak a virtuális szervezetek között), melyek
ugyanabban az ágazatban tevékenykednek, s bizonyos területeken versenytársai egymásnak,
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máshol pedig együttmûködnek. Ilyen példa a Shell és az Amoco, melyek azért vonták össze
nyugat-texasi olajmezõiket, hogy nagyobb operatív hatékonyságot tudjanak elérni, de a kereskedelemben továbbra is versenytársak. A Netscape, Microsoft, Sun, Oracle, Apple, IBM,
Digital, Intel és több más cég szintén arra törekszenek, hogy az Internetes szolgáltatásokban
jelentõs elõnyre tegyenek szert, s megkülönböztethetõek legyenek, de felismerték annak
szükségszerûségét is, hogy kompatibilis technológiai architektúrát hozzanak létre [VeHe98].
A vertikális és horizontális kooperáció lényege egyaránt az erõforrások egyesítése,
melynek során a cégek óvatosan egyensúlyozzák az egyes erõforrásokhoz kötõdõ vezetõ pozíciójukat más, kiegészítõ erõforrásokat birtokló cégekkel. A kiterjedt információs kapcsolatok és a hálózatbeli cégek közötti elmosódott határok eredményeképpen a tagok között nagyfokú bizalomra van szükség, különösen olyan esetekben, ahol azok egyébként versenytársak
lennének. „A verseny és együttmûködés eme új játékában a stratégiaalkotás egyik legfontosabb feladata azt meghatározni, hogy hol és hogyan járuljunk hozzá az értéktermeléshez”
[VeHe98].
2.4.3.

A holonikus partnerkapcsolat és a fraktális vállalat

A holonikus partnerkapcsolatok és a fraktális vállalatok két olyan modell, melyek segítenek szemléletes módon bemutatni a virtuális vállalkozások világát. Noha a vállalkozási
struktúra alapvetõen más felfogásairól van szó, mégis olyan komplex képet rajzolhatunk általuk, mely bemutatja a közelmúltban lezajlott és ma is zajló, a virtuális szervezetekre is jellemzõ szervezeti mozgásokat. A holonikus modell a hálózaton belüli partnerkapcsolatok természetét helyezi új megvilágításba, a fraktális vállalkozások pedig a vállalkozások többszintû
szervezeti struktúrájáról nyújtanak képet.
2.4.3.1.

A holonikus partnerkapcsolat

A holonikus10 partnerkapcsolatok elmélete [BeHi96] arra a gondolatra épül, hogy a
vállalkozási hálózatokban általában nem egy teljes cégre, hanem annak egyes (vagy néhány)
kompetenciájára van szükség, vagyis strukturálisan és gazdaságilag önálló kompetitív egységek válnak a rendszer részévé. Ezeket az elemeket annak alapján választják ki, hogy az értékláncon belül milyen sikerpotenciállal rendelkeznek. A külsõ teljesítmény integrálása azáltal virtualizálja a termelési láncot, hogy autonóm egységek koordinálásával közös teljesítményt hoz létre. Ehhez arra van szükség, hogy az egyes egységek holonként viselkedjenek,
vagyis részben önálló és részben kooperatív elemekként, melyek a közös cél elérésére orientálódnak. Közös cél alatt értjük a szövetség célrendszerét, melyhez ez a vállalkozás – vagyis a
holon – termékével vagy szolgáltatásával hozzájárul. Ilyenné válhat valamely autonóm egységnek a célja is. A holonok saját céljainak természetesen nem szabad egymással ellentmondásba kerülni, másképpen nem kerülhet sor az együttmûködésre. A folyamatokhoz való közvetett vagy közvetlen hozzájárulás nagyrészt az egyes szereplõk irányítása alatt folyik. A
partnerkapcsolatokat és a függõség szintjét ugyan a hálózaton belül szabályozzák, de a feladatok megvalósításában tanácsos viszonylag nagy autonómiát hagyni a tevékenység végzõinek. Az indokolatlanul mély integráció az autonómia elvesztéséhez és túlzott koordinációs
feladatokhoz vezethet.
A fejlett specializáció és a dinamikus környezet (s velejárójuk, a rugalmasság és gyorsaság iránti elvárás) egyre inkább együttmûködésre ösztönzik a vállalatokat. A holisztikus
10

A “holon”, mint hálózati partnereket megjelölõ kifejezés Koestlertõl származik. A szóalkotás alapja egyrészt
a görög „holos” (egész) szó, másrészt az „on” végzõdés, mely olyan részecskéket jelöl mint a proton vagy a
neutron. Az új szót úgy alkották meg, hogy érzékeltesse, a holonok egyszerre autonóm (al)egységek, és valamely rendszer együttmûködõ elemei.
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gondolat pedig nem csak a termelõ folyamatokban, hanem a kapcsolódó K+F, logisztika, elosztás, stb. területén is kooperációra ösztönöz.
A holonikus partnerkapcsolatok és a virtuális vállalkozások koncepciója sok mindenben
hasonlít. A virtuális szövetség tagjai ugyanúgy autonóm egységek, melyek gyakorlatilag függetlenek a szövetségtõl, s (csupán) magkompetenciákat ajánlják fel a közös folyamatokhoz. A
vállalkozás más egységei ettõl függetlenül dolgozhatnak más projekteken a vállalkozás határain kívül vagy belül. Ebben az értelemben a szervezetek ezen többé-kevésbé önálló egységeit
holonnak, a virtuális vállalkozást pedig holonikus partnerkapcsolatnak is tekinthetjük. A
holonikus partnerkapcsolat azonban nem feltétlenül virtuális vállalkozás, hiszen definíciójába
nem tartoznak bele bizonyos azt jellemzõ elemek (mint például az erõteljes IT támogatottság).
2.4.3.2.

A fraktális vállalat

A fraktális vállalat elmélete, ahogyan azt Warnecke [War92] leírja, a vállalkozásszervezés belsõ kérdéseit vizsgálja, de ahogyan látni fogjuk, a hipotézis természetébõl következõen
ez kiterjeszthetõ a szervezetek közötti szintre is.
Elõször is röviden pár szót a fraktálokról: fraktálnak nevezzük azokat a nagy komplexitású struktúrákat, melyek („sima” tárgyakkal ellentétben) növekvõ nagyításban mindig új
részleteket mutatnak. Ezek a struktúrák a Benoit B. Mandelbrot francia matematikus által
megalapozott fraktális geometria tárgyát képezik. Õ fejlesztette ki azoknak a természetes
fraktális formáknak a matematikai kezelési módját, melyeknek durvasága és felépítése nagyobb felbontásban is alapvetõen változatlan marad. Az ilyen formákra példák törött fémfelületek, hegyek és tengerpartok. A legismertebb fraktális objektum azonban az úgynevezett
Mandelbrot-alakzat (ld. a 4. ábrán), olyan pontok halmaza a komplex síkban, amelyek valamilyen elõre meghatározott szabály szerint úgy ismétlõdnek, hogy az alakzat fraktális formát
ölt.
A fraktálok legfontosabb tulajdonságai az önszervezõdés és az egymáshoz való hasonlatosság. Ezek a tulajdonságok azok, melyek a fraktálokat a szervezetelmélettel (a virtuális
vállalkozásokkal) összefüggésbe hozzák, kifejezve a szervezeti struktúrák dimenzióinak sokszintûségét.
Ez alapján Warnecke [War92] a fraktális vállalatot a következõképpen írja le. A fraktál:
•
•
•
•
•
•
•
•

függetlenül cselekvõ szervezeti egység,
mely világosan definiált célokkal és folyamatokkal rendelkezik,
a fraktálok önmagukat ismétlõk,
s saját mûködésüket az operatív, valamint a stratégiai-taktikai szinten egyaránt szervezik,
a fraktálok céljaiból levezethetõ teljes célrendszerben nincsenek ellentmondások,
s a vállalatnak, mint egésznek a céljait is szolgálja,
a fraktálokat hatékony információs és kommunikációs rendszer köti össze,
s teljesítményüket folyamatosan ellenõrzik és értékelik.

A fraktális vállalat azonban nem puszta szervezetelméleti koncepció, hanem inkább
egyfajta új vállalkozási kultúra.
A különbözõ szintek egymáshoz való hasonlóságát tekintve, e képet problémamentesen
kivetíthetjük a szervezetek közötti szintre is. A virtuális vállalkozásban részt vevõ partnerek
hasonlatosak a vállalkozásban magában is meglevõ fraktálokhoz. Ezek a fraktálok birtokolják
a vállalkozás kompetenciáit, a tágabb szervezetek közötti összefüggésben pedig holonként, a
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virtuális szövetség önszervezõ és autonóm tagjaiként mûködnek. A különbözõ szervezeti
szintek ismétlik egymást, mindegyik rendelkezik saját vezetõi szinttel, de a teljes folyamatstruktúra más-más szintjében érdekeltek. Ha a teljes értékláncot úgy tekintjük, mint egy
komplex, többé-kevésbé független egységekbõl álló struktúrát, ennek egységei hasonlóan
strukturáltak, az egyes entitások tevékenységeiket megint más cégeknek adják ki, s az egyes
cégek szintjén ismét találhatunk teameket és munkacsoportokat, melyek a szintjüknek megfelelõ autonómiával rendelkeznek. Az egyes egységek valamint a résztvevõ vállalkozások
önállósága és a szintek sokasága végeredményben teljesen elmosódottá teszi a vállalkozások
határait.

4. ábra

Mandelbrot-alakzat; egy fraktális struktúra

A fraktális vállalat többszintes szervezõdése, az egyes szintek önszervezõdésen alapuló
munkavégzése és az egységek közötti hatékony IT kapcsolat olyan tulajdonságok, melyek
alapján a virtuális vállalkozások jól leírhatóak ezzel a modellel.
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3. fejezet A VIRTUÁLIS VÁLLALKOZÁSOK KIALAKULÁSA ÉS FEJLÕDÉSE

3.1. A virtualizálódás okai
A vállalkozások munkaszervezetének hagyományos változatai hosszú ideje léteznek, de
se nem változatlan, se nem egységes formában. A versenykörnyezetben felmerülõ változásokhoz való alkalmazkodás és az ebbõl következõ fejlõdés igénye mindig is jelen volt. Ahogyan manapság a piaci verseny feltételei egyre szigorúbbá válnak, a szervezeteknek is gyorsabban kell válaszolni a környezet változásaira és a versenytársak kihívásaira. A modern üzleti világot kemény rivalizálás, a javak nemzetközi kínálata, piaci globalizáció és magas fogyasztói elvárások jellemzik. Ezek a tényezõk magas elvárások elé állítják a szervezeteket. A
közelmúlt évtizedeinek egyik legnyilvánvalóbb változása a technológia felgyorsult fejlõdése.
Ennek eredményeképpen új versenytényezõ teremtõdött: az idõ egyre dominánsabb szerepet
játszik a piacokon [OtNa97].
Az, hogy a virtuális világ objektumai (virtuális memória, virtuális valóság, virtuális
termékek, virtuális szervezetek, stb.) napjainkban oly’ elterjedté váltak, mint ahogyan azt
nap-nap után alkalmunk van tapasztalni, elsõsorban a fent leírt változásoknak köszönhetõ. A
virtualitás mint konkrétan megjelenõ szervezeti forma mögött kettõs háttér van. Egyrészt válasz az üzleti élet fejlõdésére és növekvõ kihívásaira, melyek minden típusú és méretû vállalkozást érintenek (a verseny húzó hatása). Másrészt az e kihívásra adott választ az a technológiai fejlõdés tette lehetõvé, mely ugyanakkor minden vállalkozást a legfejlettebb technológia
alkalmazása irányába ösztönöz (technológiai nyomás). Ma már nehéz lenne megmondani,
hogy ezt az ördögi kört a piaci fejlõdés indította-e, mely aztán hatással volt a modern információs technológia evolúciójára, vagy éppen az utóbbi fejlõdése ösztönözte-e a gazdaság
fejlõdését. Célszerûbb elfogadni azt a feltételezést, hogy a piaci és technológiai viszonyok az
elmúlt évtizedekben olyan komplex kölcsönhatásban voltak egymással, melyben egyaránt befolyásolták egymás fejlõdését, s melynek egyik eredménye a változások felgyorsult üteme.
Bármely feltételezést is fogadjuk el, e tényezõk mindannyiunkat befolyásolnak, és sem személyek, sem vállalkozások, sem közintézmények nem kerülhetik el a technológia sodró fejlõdésének, valamint a növekvõ gazdasági elvárásoknak a hatását.
3.1.1.

Technológiai nyomás

A technológiai nyomás jól érzékelhetõ a különbözõ technológiai eszközök gyártóinak
reklámkampányaiban. Magánszemélyeknek és vállalkozásoknak egyaránt azt sugallják, hogy
nem létezhetnek tovább anélkül, hogy ne újítanák fel kommunikációs eszköztárukat a legújabb nívó szerinti eszközökkel (a legújabb [mobil] telefonnal, asztali vagy notebook számítógéppel, ISDN vonallal és hasonlókkal, csak hogy a legjellemzõbb reklámtémákat említsük).
Ez persze bizonyos értelemben igaz is: számos piaci szereplõ használja az (információ) technika modern vívmányait, hogy ezzel piaci elõnyhöz jusson, s ha a többiek lemaradnak a versenytársakkal vagy partnerekkel szemben, elveszíthetik piaci pozíciójukat.
A technikai nyomást legkönnyebben az információs forradalommal, annak vívmányaival illetve elterjedésükkel azonosítjuk. Richard Nissen [Nis97a] szerint a virtuális szervezetek
kialakulása az információs forradalomnak köszönhetõ. Noha az általa alkalmazott koncepció
gyakran közelebb áll a távmunka meghatározásához, érdemes néhány pillantást vetni megállapításaira, hiszen a távmunka és a virtuális vállalkozások, noha közel sem azonos kategória,
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mégis számos rokon vonást mutatnak fel. A „teleworking” maga is a virtuális munkavégzési
gyakorlat egy megnyilvánulási formája, mely lehetõvé teszi, hogy az emberek munkájukat
otthon, számítógépük mellett ülve végezzék el. Az otthoni munkavégzés és a termékek, szolgáltatások egyéni fogyasztói igényekhez való igazodása bizonyos értelemben véve visszatérés
az ipari forradalmat megelõzõ gyakorlathoz. Nissen azt írja: „Véleményem szerint tulajdonképpen az ipari forradalom és az elmúlt évszázad munkavégzési gyakorlata az igazi anomália.
A tizennyolcadik században senkinek nem volt irodája… az iroda gyakorlatilag semmi más,
mint egy papírgyár, amit a termelés modelljére építettek.” [Nis97a]. Bár a ma fejlõdését a
régmúlt gyakorlatával vonja párhuzamba, ez korántsem jelent visszalépést! Az információs
forradalommal „hirtelen az elképzelhetõ összes információ elérhetõvé lett bárhol, ahol a számítógépet csatlakoztatni lehet a telefonhálózatra”, sõt: „mihelyt az információ digitális lesz,
megtalálása, tárolása és visszakeresése is leegyszerûsödik”. Mindannyian tudjuk, milyen nehéz is néha megtalálni az irattárolókban megbújó papírra írt dokumentumokat.
Az információs forradalmat – Nissen [Nis97b] szerint – három dolog tette lehetõvé:
1. A Microsoft Office® gyakorlatilag szabvánnyá vált az üzleti alkalmazások között.
2. A laptop számítógépek megjelenése (de a hagyományos asztali számítógépek szerepe sem lebecsülendõ – megjegyzés a szerzõtõl)
3. A digitális telefonhálózatok megjelenése
Az ezek segítségével létrehozott elektronikus hálózatok ma már gyakorlatilag mindenhol elérhetõk, lehetõvé téve így bárki számára az információ megosztást valamint üzenetek
közvetítését. A világhálón publikált információk elméletileg a közlés pillanatában elérhetõvé
válnak a világ bármely pontjáról. A hálón nem létezik helyi vagy országos szintû megjelenés.
Míg a weboldalakat általában szélesebb közönségnek szánják, az e-mail bizonyos értelemben
személyesebb és ugyanakkor rugalmasabb, mint bármi korábban. „E-mail-t személyre címezve küldünk, nem egy gépnek (fax) vagy postai címre.” [Nis97a] Ez ”…maga a szöveg, a dokumentum lényege. Meg lehet változtatni, be lehet illeszteni, fel lehet használni” [Nis97b]. A
leghatásosabb érv azonban valószínûleg mégis az, hogy költsége nem több mint egy helyi telefonhívás díja a vonal mindkét oldalán. Végeredményben ”…az információs forradalom bámulatos hatalmat és rugalmasságot kölcsönöz a vívmányait alkalmazó vállalatoknak és magánszemélyeknek.” [Nis97b], a hagyományos irodák határai pedig lassan eltûnnek.
Valóban, ezeket a vívmányokat sokféleképpen alkalmazhatjuk. Az emberi kapcsolatok
minden formájában (üzleti vagy magánjellegû, szervezeten belüli vagy szervezetek közötti)
lehetõség van a többnyire gyorsabb és olcsóbb elektronikus kommunikáció alkalmazására. A
technológia fejlõdése ösztönzi a szabadúszók bevonását a piacok nemzetközi vérkeringésébe,
segíti a kis és középvállalatok (az angolszász terminológiában gyakran használt rövidítéssel
SME – „small and medium sized enterprises”) közötti kapcsolatok építését valamint a multinacionális vállalatok (MNE – multinational enterprises) outsourcing11 aktivitását. Az informatika eszközei egyaránt megoldásokat kínálnak az otthon végzett munkával és az
outsourcing keretében alvállalkozóknak kiajánlott tevékenységekkel kapcsolatos kommunikációs-, ellenõrzési valamint az adatforgalmi feladatok megoldására. Amennyiben a termék
nem rendelkezik fizikai megjelenéssel, nem kézzel fogható – termék design, szoftver, folyamatterv, stb. – valamint ha a szolgáltatás nem kíván feltétlen személyes jelenlétet – egyes tanácsadói szolgáltatások, információgyûjtés, (vállalkozói) partnerközvetítés, stb. – az IT támogatás még a termék vagy szolgáltatás áramlásában is alkalmazható.

11

Az outsourcing és a távmunka alapgondolata mutat némi rokonságot egymással, noha teljesen más szervezeti
szinten alkalmazzák õket. Mind a kettõ az effektív tevékenységvégzés kihelyezésére épít, ezáltal a fix költségek és a központi vállalkozás komplexitásának a csökkentését remélve.
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Az informatikai fejlõdés és az Internet jelentõségét magánszemélyek, vállalatok és politikusok is gyorsan felismerték (az Internet elsõ pár évében már több tízmillió ember csatlakozott a globális hálózathoz). Csak egy példa: az elõzõ elnöki ciklus során Al Gore az Egyesült Államok alelnökeként az elmúlt évek során több beszédében is hangsúlyozta a globális
információs infrastruktúra jelentõségét (pl.: [Gore97], [Gore98], [Vil99]). Arra is van példa,
hogy teljes nemzeti fejlesztési tervet építettek az információs technológiára. Szingapúr ennek
a fejlõdésnek jellegzetes képviselõje: kormánya már az 1970-es évek vége felé felismerte az
informatika jelentõségét, s az akkor fejlõdõ országot azóta számos sikeres informatikai fejlesztési projekt tette gazdaggá [BrNe95].
Az információtechnológiai támogatás számos zárt és nyílt rendszeren keresztül realizálható. Felhasználói vállalkozások, fogyasztók és államigazgatási szervek. A 6. táblázat ezeket
a tipikus hálózati alkalmazásokat mutatja be, persze semmiképpen nem a teljesség igényével.
A táblázat az alkalmazásokat négy tág kategóriára bontja: üzenetközvetítõ és információ hozzáférési-, tranzakciós, vizuális és transzformatív alkalmazásokra. Ezekkel, vagy ezek valamilyen kombinációjával leírható a mai informatikai alkalmazások többsége [SØR97].
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6. táblázat Az információs hálózatok legfontosabb alkalmazásai [SØR97]

3.1.1.1.

Üzenetközvetítés és információ hozzáférés

Az Internetes12 forgalom nagy részét ma világszerte az üzenetközvetítési és információ
hozzáférést biztosító alkalmazások teszik ki. A leggyakoribb felhasználási mód az e-mail, de
a html (hypertext markup language) alapú WWW oldalak – a „World Wide Web” az Internet
12

Az Internet adatcsomagok cseréjét szolgáló globális hálózat. Eredetét tekintve az Egyesült Államok Védelmi
Minisztériuma katonai célokra kifejlesztett ARPAnet nevû hálózatának utódja, melyet késõbb tudományos
célokat szolgáló hálózattá alakítottak. Az Internet fejlõdése során a TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol) vált a protokollok (a rendszerek kapcsolódási szabályai) családjának alapjává. A World
Wide Web (WWW) 1993-as bevezetése óta az Internet képes multimédia alkalmazások és on-line szolgáltatások mûködtetésére. Technikai értelemben az Internet nem más, mint adatcsere protokollok családja. Ilyen
az FTP, (file transfer protocol), HTTP (hypertext transfer protocol), és SMTP (small mail transfer protocol).
A WWW alapja a HTTP, ennek megjelenése elõtt az internetes információáramlásának eszközei az FTP és
az SMTP voltak. Ld. még: [Lex96], [Han96]
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grafikus felhasználói felülete – népszerûsége és fontossága is hatalmas ütemben növekszik.
Még a nem virtuális szervezetek (vállalkozások, közhasznú szervezetek, alapítványok, oktatási és igazgatási intézmények, stb.) számára is egyre inkább elkerülhetetlenné válik a „Web”en való megjelenés. Az Internet végül is kiváló PR és reklámfelület bárki számára. A már
említetteken kívül számos protokollt fejlesztetek ki olyan funkciók támogatására, mint adatbázis-keresés, fájl transzfer, dokumentum letöltés, stb. Az Interneten elérhetõ dokumentumok
mennyisége határtalan – s a túlzott információterhelés is reális veszéllyé vált, részben az
adatok áttekinthetetlensége, részben azok redundanciája miatt. Az Internet bõséges információrengetegében való eligazodást segítõ eszközök nagy része a World Wide Web-re épül.
3.1.1.2.

Tranzakciós alkalmazások

Az adatátvitel minden vállalkozásban megjelenõ tevékenység. E terület IT támogatást hasznosító példái:
• bankok ügyfélrendszerei, mint például az ügyfél- és hitelkártyák, valamint a hozzájuk
kapcsolódó ellenõrzési és információs rendszerek;
• repülõjegy, vonatjegy, szállodai szoba, és bérautó foglalási rendszerek;
• kereskedelmi rendszerek, mint például az érték és árutõzsde rendszerei;
• vállalkozásokon belüli adatcsere (pl. kereskedelmi hálózatok egységei) a forgalomra,
készletre és más információkra vonatkozólag;
• termékek és szolgáltatások on-line rendelése; vagyis az elektronikus piacok;
A növekvõ automatizáltsággal és az adatok digitalizálásával párhuzamban ezek a tranzakciós funkciók egyre nagyobb számban fordulnak elõ a nyilvános és zárt láncú információs
rendszerek valamilyen keverékén. A szervezeten belüli tranzakciókban gyakoribb a zárt rendszerek használata – bár a kapcsolódó funkciók megjelennek az Interneten is. A tranzakciók
nagy része zárt és nyílt rendszerek esetében egyaránt a hagyományos telekommunikációs
(telefonhálózati) rendszereken keresztül folyik, bár egyes nagyvállalatok már alkalmaznak
(többnyire bérelt) nagy sávszélességû rendszereket is saját belsõ céljaikra. Az ISDN technológia fejlõdése jelentõsen támogatja a nagy sebességû és magas minõségi színvonalú adatátviteli folyamatokat.
A vállalkozások számára a nyílt és zárt rendszerek közötti választás, vagyis a hálózati
kapcsolatok technikai megvalósítása végeredményben a várható kihívások és a rendszerrel
szembeni elvárások alapján hozott döntés függvénye.
Az elvárások szintjére példa, hogy az üzenet átviteli alkalmazásokkal összehasonlításban a tranzakciós folyamatok jóval nagyobb igényt támasztanak a válaszadási idõ, adatbiztonság, megbízhatóság és ellenõrizhetõség tekintetében. Egy helyfoglalási rendszernek például képesnek kell lennie a tranzakciók azonnal változtatására és ellenõrzésére, és természetesen
minden pénzügyi transzferrel foglalkozó rendszerben speciális biztonsági és adatvédelmi intézkedéseket kell foganatosítani.
3.1.1.3.

Vizuális szolgáltatások

A videó-konferencia manapság az egyik legújabb alkalmazási terület, szinte külön kategória. Különösen multinacionális vállalkozások alkalmazzák elõszeretettel, olyan esetekben,
ahol ezzel csökkenthetik a személyes találkozókon való részvételhez kapcsolódó felesleges
utazási költségeket. A vállalat egymástól távol esõ (más országbeli) üzemeinek képviselõi ily
módon tarthatnak rendszeres találkozókat. Noha a személyes tényezõ jelentõsége továbbra
sem engedi teljesen kiküszöbölni az utazást, az érvényes trend azt mutatja, hogy a videókonferenciák jelentõsége növekszik.
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Amennyiben a képi adatátvitel személyes megbeszélések, táblánál történõ prezentációk,
egyszerû képek átvitelében kimerül, elegendõ a viszonylag kisebb átviteli sebesség. Amikor
azonban mozgóképet, valós idejû tevékenységet (pl. valamely berendezés mûködését) kell
közvetíteni, akkor nagy sebességû hálózatra van szükség. A megfelelõ átviteli kapacitás elérésére sok multinacionális vállalat igyekszik kiépíteni a saját rendszerét. Nem ritka a mûholdas technológia alkalmazása sem. Mûholdas adatátvitelt alkalmaz például az Audi ingolstadti
központja és gyõri üzeme közötti videó-konferenciáiban. Hasonló módszert alkalmaznak a
nemzetközi hírmûsorokban a CNN, a BBC World News és más hírcsatornák is.
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7. táblázat Az információs infrastruktúra hatása a vállalkozásokra [SØR97]

3.1.1.4.

Transzformatív alkalmazások

Az üzenetközvetítés, tranzakciós és vizuális szolgáltatások fontos új felhasználási
módjai az információtechnológiának. A fent leírt alkalmazások a virtuális vállalkozásoknak is
gyakran használt kellékei, de használatuk nem jelenti azt, hogy az alkalmazó szervezet virtu29
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ális lenne. Amint azonban az információs infrastruktúra egyre inkább az emberi kontaktusok,
döntéshozatal, tranzakciók helyszínévé válik, a vállalkozások is egyre inkább
virtualizálódnak. Az úgynevezett transzformatív, vagy átalakító alkalmazási területek azok,
melyek segítségével a hatékony infrastrukturális háttér lehetõvé teszi forradalmian új eljárások kifejlõdését, olyan csoportosulásokat teremt, olyan erõket hoz létre és olyan üzleti módszereket teremt, melyek korábban egyszerûen elképzelhetetlenek voltak – s itt nem kvantitatív, hanem kvalitatív változásra gondolunk.
Bármilyen alkalmazási területrõl beszéljünk is, üzenetközvetítésrõl, információ hozzáférésrõl, tranzakciókról, vizuális szolgáltatásokról vagy transzformatív alkalmazásokról, az
információs infrastruktúra fejlõdése egyre gyorsuló ütemben folytatódik. Különbözõ elemeinek használati értéke is folyamatosan változik; egyes alkalmazásoknak ma még nagy jelentõséget tulajdonítunk, holnapra veszíthetnek a súlyukból – vagy fordítva. A 7. táblázat arra vonatkozóan próbál elõrejelzést adni, hogy az információs rendszerek különbözõ alkalmazási területei milyen fontossággal bírnak majd a közeli jövõben. [SØR97]. Eszerint az informatika
transzformatív alkalmazási területei várhatóan a mainál sokkal nagyobb súlyt kapnak majd.
Amennyiben ezt a feltételezést elfogadjuk, a technikai fejlõdés hatása nem marad meg az
egyes folyamatok gépesítésével elért viszonylag felületes hatásoknál, hanem az üzleti életben
alapvetõ módszertani változásokat indukál.
Az, hogy mindezek valóra váljanak, még idõ kell. A folyamat eredményeképpen azonban társadalmunk olyan mértékben fog átalakulni, mint amit az ipari növekedés egyetlen korábbi hulláma sem tudott produkálni (ld. Bangemann jelentés [Ban94]).
A modern információtechnológia valóban olcsó eszközt ad az üzletemberek kezébe folyamataik gyorsabb és hatékonyabb kezeléséhez. Az IT alkalmazásának azonban hátrányai is
vannak: elszemélyteleníti az emberi munkát, kérdéseket vet fel az adathozzáférés és biztonság, szerzõi jogok, ifjúságvédelem, stb. területén, nem beszélve arról a tényrõl, hogy világunk
lassan függõvé vált a számítógépektõl. Csak a közelmúltban történt, hogy az Y2K, néven ismert dátumváltási probléma hatalmas pánikot keltett világszerte (szerencsére utólag úgy tûnik, komolyabb alap nélkül). Az IT alkalmazásából eredõ problémákkal az 5. fejezet foglalkozik részletesebben. Itt csak néhány dolgot említünk még meg:
Ha valaki elektronikus kommunikációs hálózat kiépítését, vagy valamely meglevõ hálózathoz való csatlakozását tervezi, nem szabad elfelejtenie, hogy a (kommunikációs) rendszerek kompatibilitása alapkövetelmény. Fontos persze a közös rendszer megfelelõ szintû ismerete, a technika alkalmazásának kérdése is, hiszen a technika önmagában értéktelen. A
számítógéppel támogatott információs hálózatok használata felveti a hozzáférés kérdését; az
illetékeseket megfelelõ jogosultságokkal kell ellátni, s ugyanakkor meg kell akadályozni a jogosulatlan hozzáférést. Manapság azonban még nem létezik tökéletes adatbiztonság. Az „információ szabadságáért” küzdõ hackerek képesek az on-line üzletek, ismert keresõrendszerek
forgalmát megbénítani, bizalmas információkhoz férkõznek hozzá, majd nyilvánossá teszik
azt (pl. hitelkártya információkat). Ilyen és hasonló, „ártatlan” és bûnözõ tevékenységükkel
komoly veszélyt jelentenek az Internet felhasználói közösségére.
A veszélyek és az elektronikus kommunikáció esetleges hátrányai ellenére a megfelelõen mûködõ virtuális hálózat hatalmas elõnyöket kínál felhasználói számára. Ez olyan piaci lehetõség, mely nyitva áll mindenki elõtt, s mely új piacokat nyithat a kis és középvállalkozások, valamint multik elõtt egyaránt. A technológiai váltás azonban önmagában még nem jelent paradigmaváltást, ehhez szükséges a piaci kényszer, a verseny húzó hatása. Azok, akik
felismerik a kompetitív viszonyok által gerjesztett innováció szükségszerûségét és alkalmazkodnak a technológiai nyomás által teremtett követelményekhez, kihasználhatják az elõbb
említett lehetõségeket, azok azonban, akik nincsenek tisztában ezekkel a szükségszerûségek30
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kel hamarosan nehéz, sõt gazdaságilag is elõnytelen helyzetben találhatják magukat. Paradigmaváltásról akkor beszélhetünk a szervezetek közötti és szervezeten belüli viszonyokban,
amikor a piaci szereplõknek akkora hányada alkalmazza a virtuális hálózatok által nyújtott lehetõségeket, hogy ezáltal a külsõ- és belsõ kapcsolatok rendszere teljesen új alapokon kezd
mûködni.
3.1.2.

A verseny húzó hatása

Az a félelem, hogy elveszíthetjük technikai kompatibilitásunkat, csak az érme egyik oldala. A technológiai nyomás mellett létezik egy a virtualizálódás irányába ható stratégiai
igény is, egyfajta kompetitív húzóhatás. Végül is a technikai kompatibilitás sem önmagáért
van, hanem a kompetitív pozíció megõrzését szolgálja.
Az információtechnológia nem csupán a nagyvállalatok játékszere, hanem a kis és középvállalatok, valamint a természetes személyek, magánvállalkozások számára is elérhetõ
eszköz. Míg a virtuálissá válás a nagyvállalatok szemszögébõl az outsourcing egy módja, a
kisvállalkozásoknak egy lehetõség a nemzetközi üzleti élet vérkeringésébe való bekapcsolódásra, esély arra, hogy felvegyék a kesztyût a multik ellen.
A kisvállalatok piaci pozíciójuk megõrzése érdekében nagy veszélynek vannak kitéve a
multinacionális nagyvállalatok és gyorsan fejlõdõ versenytársaik részérõl. Közhely az a megállapítás, hogy az üzleti élet legnagyobb részét kisszámú multinacionális vállalat tartja irányítása alatt, a kisvállalatok pedig hagyományosan a réspiacokra orientálódnak, ahol a
multiktól zavartalanul, speciális kompetenciáikat kihasználva mûködhetnek. A nemzetközi
piacokra való betörés a legtöbb kisvállalkozás számára azonban elérhetetlen. Ezt a lehetõséget
számukra a más vállalkozásokkal való társulás nyithatja meg.
Erre a kisvállalkozásoknak alapvetõen két lehetõsége van: egyrészrõl valamilyen létezõ
információs hálózat, kompetencia katalógus segítségével, korábbi üzleti kapcsolatokon vagy
személyes ismeretségeken keresztül létrehozhatnak egy kisvállalkozói hálózatot. A közös
munkában rejlõ szinergiapotenciál felhasználásával egy ilyen szövetség már versenyképessé
tehetõ nagyvállalatokkal szemben is. A másik lehetõség, hogy a kisvállalkozások csatlakoznak a nagyok beszállítói hálózatához. Hatékony és rugalmasan mûködõ kisvállalatok bevonásával a multinacionális vállalatok is feloldhatják az elmerevedett struktúrák hátrányait. Mindkét esetben igaz az, hogy az információtechnológiai támogatás felhasználásával a fizikai
helyhez kötöttség hátrányai ellensúlyozhatók, feloldhatók. A vállalatok közötti információs
rendszerek mindenképpen jelentõs támogatást jelenthetnek az együttmûködés koordinálásában.
Szintén a virtualizáció mellett szól az egyedi, testre szabott termékek és szolgáltatások,
a fogyasztók bevonása irányába mutató aktuális trend. A virtuális vállalkozást erre az IT alkalmazása teszi képessé. A virtuális hálózat értékteremtési láncolatába szélsõséges esetben a
folyamat minden résztvevõje bevonható – a nyersanyagtermeléstõl a végsõ fogyasztóig.
A kompetitív húzó hatás legerõsebb tényezõje talán a felgyorsult élettempó és a változó
üzleti kihívások. Ez mindenki által érzékelhetõ változás. Noha a ma emberétõl elvárják, hogy
szeresse a kihívásokat, a nyugodt, kiszámítható életnek és munkatempónak is van értéke. S ha
valaki nosztalgikus érzésekkel gondol a régi szép idõkre, amikor az élet nem volt még ilyen
hektikus, nem csupán a távolság megszépítõ hatása miatt van így, hanem az érzékelt változások valós volta miatt.
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A versenykörnyezet változásai Preiss [Pre97] szerint a következõkön keresztül érzékelhetõk:
• Az információ általános elérhetõsége és elosztása. Néhány kulcsgondolat példaképpen:
a kommunikáció burjánzása, azonnali hírek gyors terjedése, a CNN, a Sky és hasonló
hírmûsorok, mint az információ elsõdleges forrásai, a gyerekek otthonosabbak az Internetes munkában, mint szüleik és felnõtt tanáraik, képek a Marsról az Interneten, stb.
• Az oktatás gyors fejlõdése. Az úgynevezett „fejletlen országokban” is élnek jó mûszaki
képességekkel rendelkezõ emberek, akik képesek a modern számítógépek és egyéb berendezések hatékony használatára, s jó minõségû, magas színvonalú high-tech termékeket hoznak létre, lehetõvé téve országaik számára, hogy technikai vagy katonai értelemben váratlan sikereket érjenek el.
• A mûszaki változások felgyorsult üteme. E pontban a már korábban említett technológiai
nyomásra hivatkozunk. A kompetitív és mûszaki elvárások kölcsönös kapcsolata roppant fejlõdési tempót diktál. Míg annak idején körülbelül 36 évbe telt, hogy 10 millió
ember része lett a telefonhálózatoknak, a World Wide Web esetében ugyanez csak 1,25
évig tartott.
• Az új technológia javuló elérhetõsége. Az elõzõ tényezõ eredményeképpen csökkent az
egységnyi technológiai kapacitás ára, vagyis az erre igényt tartók sokkal gazdaságosabban juthatnak hozzá, mint bármikor máskor. Példa: egy ma 1 000 dollárba kerülõ asztali
számítógép többet tud, mint egy 100 000 dolláros csupán csak 10 évvel ezelõtt.
• A piacok és az üzleti verseny globalizációja. Ezekhez a változásokhoz társul még a piacok egyre erõsödõ globalizációja. A politikai változások, melyeknek e határok ledöntésében is szerepe van, csupán követõi a technológiai változásoknak, különösen a kommunikációban.
• A szavak és fogalmak változó jelentése. Weizenbaum [Wei97] szerint: „Az eszközök
formálják az ember valóságot visszatükrözõ képzelõerejét.” A XX. század meghatározó
mûszaki megoldásai mechanikusak, s ennek eredményeképpen metaforáink is mechanikus képeket használnak, mint például: „nyomd a gázt” „behálóz”, stb. Ehhez hasonlóan
évtizedünk (és valószínûleg a következõk) meghatározó technológiája az információs és
kommunikációs technológia, így ennek az idõszaknak a menedzsment rendszerei a vállalatra is mint egy információs rendszerre tekintenek.
Ma már nem létezik olyan vállalkozás, mely azt állíthatna magáról, hogy teljesen független más cégektõl. Inkább beszélhetünk vállalkozások olyan globális hálózatáról, melyben a
szállítói, fogyasztói kapcsolatokon keresztül mindenki valamilyen kisebb vagy nagyobb
mértékû függõségben van a többiektõl. A vállalkozások egyre inkább úgy tekintenek magukra, mint az értéktermelési lánc részeire, s olyan körülmények között mûködnek, melyben a
változásra való képesség ugyanolyan fontos, vagy még fontosabb, mint a hatékonyan mûködõ
rendszerek változatlansága. Míg korábban a vállalkozásokat izoláltnak feltételezhettük, melyek statikus minták szerint viselkednek, ma a valós idõben interaktív módon mûködõ vállalkozások interaktív rendszere jellemzõ. Az így létrehozott hálózatot Preiss kiterjesztett vállalkozásként képzeli el, vagy másképpen belsõ vállalkozások13 (interprise) hálózataként, melyek
az Internetes nemzetközi (internacionális) kultúrában interaktív módon viselkednek [Pre97].
A dinamikus gazdasági környezet természetét legjobban egy példán keresztül tudjuk
megvilágítani, melyet az 1. szemelvényben olvashatunk. Ez környezetünket a közlekedési viszonyokhoz hasonlítja. Amint az autóvezetés az úton levõ vezetõk interaktív cselekvéssoro13

Belsõ vállalkozás: az eredetiben „interprise”, nehezen lefordítható. Az angol „enterprise” = vállalkozás szó
átalakításával született, mely az „in” szócska felhasználásával a vállalkozáson belül mûködõ, bizonyos szintû
saját érdekeltségekkel és autonómiával rendelkezõ egységekre ugyanúgy utal, mint az „inter” elõtaggal az
Internet használatra, internacionalitásra, interaktív viselkedésre.
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zata, úgy az üzleti életben is figyelembe kell venni a többi szereplõ akcióit és reakcióit. Ha
tehát a vállalkozás olyan, mint az autóvezetés, akkor a XX.-XXI. század fordulóján vállalkozni olyan, mint a csúcsforgalomban vezetni.
Az ilyen dinamikus rendszerekben létfontosságú a gyors reakcióképesség és alkalmazkodóképesség – a technológiai fejlõdés ennek az igénynek részben megteremtõje, részben
megoldója. A virtuális szervezetek rugalmas szervezeti megoldásaik, az informatikai alkalmazások és a magkompetenciák hatékony kombinációja segítségével képesek megválaszolni
ezekre a követelményekre, sõt új elvárásokat teremthetnek. Nem csoda tehát, hogy a dinamikus környezet, az agilis (fürge) vállalkozások iránti igény hozzájárul a szervezeti struktúrák
virtualizálódásához.
DINAMIZMUS, AZ ÜZLETI ÉLET FELGYORSULÁSA – A KÖZLEKEDÉSI ANALÓGIA
Az egymással interaktív kapcsolatban levõ üzleti folyamatok rendszere szükségszerûen dinamikus rendszert
alkot. A „dinamikus” szónak jól meghatározható mûszaki tartalma van. Nem csak azt jelenti egyszerûen, hogy
„energikus”. A dinamikus rendszerben a gyorsulás olyan fontossággal bír, hogy még a rendszer alaptermészetét
is megváltoztathatja. Példa erre egy épület, mely általában statikus terhelés alatt van, de földrengés esetén
gyorsulásnak is ki van téve. Másik példa az elektromos áram. Az egyenáramú áramkörökben az áramerõsség és
a feszültség nem változik az idõvel; a váltakozó áramú áramkörökben azonban változnak, s így az idõben periodikus eltérések is megfigyelhetõek. Tehát a kétféle rendszert leíró matematikai egyenletek is különbözõek, mivel
a rendszer viselkedése is más.
Mindannyian szereztünk már tapasztalatokat olyan rendszerekrõl, melyek statikus állapotból interaktívvá és
dinamikussá válnak. Ilyen rendszer a közúti közlekedés is, melyben az elõttünk haladó autót olyan rendszernek
tekinthetjük, ami egy darab úttesten mûködik, majd az adott darabot maga mögött hagyja. Az autók közötti útszakasz hossza olyan, mint a vállalkozások raktáraiban vagy a logisztikai rendszer más helyein meglevõ készletmennyiség. Képzeljünk most el egy utat, melyen a forgalom erõsen szétszakadozott. Ezen az úton a sofõröknek
nem kell figyelni az elõttük haladó autó féklámpáját, vagy a tükörben a mögöttük haladókat.
• Ahhoz, hogy vezessünk, nincsen szükség direkt, valós idejû információra az elõttünk és mögöttünk haladó
autóról.
• Minden sofõr önállóan határozhatja meg haladási sebességét anélkül, hogy figyelembe venné az elõtte
vagy mögötte haladó autókat, egészen addig, míg az elõtte haladó kocsiig vezetõ útszakasz (mely a nyersanyagot szimbolizálja) el nem fogyott.
• A nyílt úton a gyorsítás és lassítás mértékének nincsen jelentõsége; a fékrendszer állapota nem olyan
fontos.
Most képzeljünk el egy interaktív közlekedési rendszert, egy zsúfolt autópályát, olyat, amit a modern világban
már valószínûleg mindegyikünk átélt. Ebben a helyzetben a sofõrnek szükségszerûen figyelnie kell az elõtte haladó féklámpáját, s a mögötte jövõ autót is.
• Az autók közötti valós idejû információcsere létfontosságúvá válik.
• Míg a nyílt úton a sofõr önállóan hozhatott döntést a sebességrõl, a zsúfolt autópályán egyetlen autóvezetõ sem hozhat ilyet.
• A forgalom sebessége rendszerjellemzõ, melyet az autók közötti komplex dinamikus kölcsönhatások határoznak meg.
• A zsúfolt forgalomban a gyorsítás vagy lassítás képessége nagyon fontos, ha el akarjuk kerülni a baleseteket, és haladni akarunk.
A valós idejû interakcióban a zsúfolt úton haladó autók egy rendszert alkotnak, s e rendszer dinamikus hatásai, a gyorsítás és lassítás képessége elsõdleges túlélési és sikertényezõk lesznek. Ez szemben a nyílt út, ahol
minden autó a többiektõl függetlenül vezethetõ, statikus rendszer, s a gyorsítás és lassítás képessége nem olyan
fontos. A hagyományos ipar és kereskedelem mára a független, statikus módon mûködõ vállalkozások gyûjteményébõl egyetlen dinamikus rendszerré vált. A dinamikus rendszerek viselkedése nem a statikus rendszer kiterjesztése, hanem alapvetõen más rendszer. Az ipar és kereskedelem, mint interaktív és dinamikus rendszer, ma
már teljesen másképp viselkedik, mint a statikus rendszerek, s alapvetõen más vezetési megközelítést is igényel.
1. szemelvény

Az „interprise” (belsõ vállalkozás) kialakulása [Pre97]
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3.1.3.

A vállalkozási szövetségek kötésére ösztönzõ egyéb erõk

A 3.1.1. és 3.1.2. részben a változások néhány technikai és szervezeti összetevõjét vizsgáltuk. Az alábbiakban annak okait keressük, hogy milyen tényezõk vezethetnek a különbözõ
vállalkozási szövetségeknek, köztük virtuális vállalkozások alapításához. A „hagyományos”
és „virtuális” vállalkozások részletesebb összehasonlítására a 4.1.1. részben kerül sor.
Ahogyan a dinamikus rendszerekkel kapcsolatban láttuk, a vállalkozások nem mûködhetnek elszigetelten, ezért a cégek mûködését jobban összehangoló stratégiai vagy operatív
hálózati kapcsolatok pedig az együttmûködés potenciális elõnyeit igyekeznek kihasználni. Az
együttmûködés gondolata nem új, régóta alapítanak különféle vállalkozási szövetségeket: a
partnerkapcsolatok skálája a hosszú távú beszállítói szerzõdésektõl a vertikális integrációig, a
rövid távú, projekt idõtartamára szóló koalícióktól a stratégiai szintû együttmûködésig terjed.
A közös gondolat minden esetben egymás versenyelõnyeinek egyesítése, valamint a szinergiahatásból, méretgazdaságosságból, piaci, technológiai, know-how, személyi tõkéhez, stb.
való hozzáférésbõl, monopol pozíció elérésébõl vagy a versenytárs monopolpozíciójának
megtörésébõl eredõ plusz elõnyök elérése. Bizonyos nagy volumenû feladatok az erõforrások
összevonása nélkül nem is megoldhatóak. Ilyen széles körû együttmûködésre van szükség
például a nemzetközi ûrkutatási projektekben. Természetesen nem csak az ehhez hasonló,
hosszú távon hasznosítható alapkutatások esetében van szükség arra, hogy a tevékenységek
széles körét kelljen összevonni. Manapság a mindennapok termékei és szolgáltatásai is egyre
komplexebbek, s összetett piaci körülmények között hozzák létre õket. A multinacionális
vállalatok már régóta építenek vállalkozási hálózatokat, ez a lehetõség azonban a kis és középvállalatok számára egészen a közelmúltig zárva volt, a globális hálózatok magas belépési
költségei miatt [Sie96b]. Mára az információtechnológia fejlõdése megteremtette a virtuális
hálózatépítés technikai kereteit.
Míg a hálózatok egyrészrõl segítenek bizonyos korlátok, mint például a magas belépési
költségek legyõzésében, a másik oldalon új korlátok emelkednek. Az erõforrások összevonása egy vállalkozási hálózatban azt jelenti, hogy a tevékenységek újrakonfigurálása új koordinációs mechanizmusokat is kíván, gyakran megnövekedett ráfordításokkal. A tranzakciós
költségek elmélete alapján végzett elemzések alapján azonban elmondhatjuk, hogy a fejlett
információs és kommunikációs rendszerek (legalábbis részben) csökkenthetik a
megnövekedett koordinációs költségeket (ld.: [BeWi95], [Sie96b]).
Szervezetelméleti szempontból a cégek közötti együttmûködést úgy is tekinthetjük,
mint a belsõ növekedés kiváltását már meglevõ külsõ szervezetek bevonása által. A vállalkozási szövetségek különbözõ formái más és más megoldásokat nyújtanak a nagy vállalati méretbõl eredõ problémák megoldására.
A növekedés egy bizonyos szintig kifejezetten elõnyös, késõbb azonban a méretbõl következõ hátrányok is elõtérbe kerülnek. Az állatvilágban ez azt jelenti, hogy a nagyobb testméret javítja a szervezet hõháztartását, csökkenti az áldozattá válás esélyeit (illetve növeli a
zsákmányszerzését), ugyanakkor nagyobb életteret, több élelmet, erõsebb csontvázat igényel,
bonyolultabb lesz a vérkeringési rendszer, és az egyedek száma is csökken. Az üzleti vállalkozások hasonló belsõ és külsõ korlátokkal rendelkeznek. Életterük a piac, ahol a kereslet és
a kínálat egyaránt véges, még makrogazdasági értelemben is. Az egyes vállalatoknak meg
kell találni azt a sajátos piaci szegmenst, melyben sikeresen tudnak mûködni, melyet védeniük kell a versenytársaktól, s amivel kapcsolatban meg kell határozni a megosztás elveit.
Szervezeti szempontból minket elsõsorban a csontváz, a vállalkozások strukturális kerete, s az ezzel kapcsolatos növekedés következményei érdekelnek. A tapasztalat azt mutatja,
hogy a növekvõ vállalatok gyakran válnak átláthatatlanabbá, irányításuk növekvõ bürokratikus apparátust kíván, s még a nagyvállalatok számára „kitalált” struktúrák (például a
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divízionális modell) is csupán arra képesek, hogy csökkentsék az ezekbõl eredõ terhet, kiterjesszék a lehetõségeket, de nem tudják teljesen megszüntetni a problémát. Amennyiben a növekedés negatív hatásait nem ellensúlyozzák megfelelõképpen, a szervezetek hatékonyságát
leíró görbe parabolikus ívet mutat, mely egy adott vállalati méret elérése után a növekedésbõl
csökkenésbe vált át – leginkább a rugalmasság elvesztése miatt. A méretgazdaságosság nem
növelhetõ vég nélkül, hiszen a termékeket és szolgáltatásokat befogadó piac mérete többnyire
korlátozott. Természetesen számos példát találhatunk a nemzetközi óriásvállalatok fúzióira is
(ilyen volt a közelmúltban a Chrysler és a Mercedes eggyé válása, a telekommunikációs iparban a Vodafone, a Mannesmann, stb. körüli ügyletek, és még számos hasonló összeolvadás).
A szervezetek növekedése és a kisebb, önálló szervezetekre való szétbomlás egymás mellett,
párhuzamosan létezõ jelenségek. E kettõsségre jellemzõ, hogy mind a kétirányú folyamat
mellett megtalálhatjuk a vele párhuzamosan zajló, ellenkezõ irányba ható erõket is. A fúziók
hátterében elsõsorban a méretgazdaságosság elérése szerepel célként, de a mûködtetésben az
egyes szervezeti egységek viszonylag nagy önállósággal rendelkeznek, s gyakran önálló profitközpontok formájában igyekeznek megfelelni a rugalmasság és hatékonyság követelményeinek. Az önálló kis szervezetek terjedésével párhuzamosan szintén megfigyelhetjük azok
hosszabb-rövidebb távú együttmûködésének elterjedését, ezáltal a nagyvállalatokban meglevõ
piaci potenciál megteremtésére, illetve pótlására való törekvést.
A vállalkozások vérkeringési rendszere az információáramlás. Csak jól informált döntéshozók képesek megalapozott döntések hozatalára, egy nagyvállalat esetében azonban természetes az, hogy a döntéshozatal speciális területekre koncentrálódik, s különbözõ szinteken
mûködik, hiszen egyetlen vezetõi pozícióból nem látható át minden terület egyszerre. Az információ sebessége különösen a mindennapi, operatív döntések esetében fontos. A földrajzi
távolság azonban nem korlát többé, az információtechnológia lehetõvé teszi a nagy tömegû
adatok gyors és olcsó továbbítását. Szûk keresztmetszetté az emberi tényezõ válik.
Felismerve az integrált erõforrások jelentõségét és az ezekhez kapcsolódó akadályokat,
számos vállalkozás kapcsolódik különbözõ együttmûködési struktúrához. A külsõ korlátok
jelentõs része ezzel legyõzhetõ: a tagok további piaci szegmensekhez, tudáshoz, fizikai és
szellemi tõkéhez férhetnek hozzá. Az együttmûködés pedig nem jelenti szükségszerûen a
meglevõ struktúrák összeolvadását.
Az alábbiakban néhány jellemzõ megoldást mutatunk be:
• Valamely partner (általában a legerõsebb) struktúrájának megtartása, és a többiek meglevõ apparátusának beépítése – vagyis integráció
• Teljesen új szervezet létrehozása, a régi struktúra bizonyos elemeinek megtartása, a
legjobb megoldások egyesítése – vagyis közös vállalat létrehozása
• A régi struktúrák megtartása, valamint új, közös vezetés alatt álló szervezet alapítása
-vagyis konzorcium
Ezek általában valós módon, jogilag hosszabb távra integrált szervezetek, melyek rendelkeznek egy fizikailag-földrajzilag is jól meghatározható közös képviselettel. Mi azonban a
globális piac körülményei között élünk, mit kezdjünk tehát az egymástól távol levõ, különbözõ kulturális közegbõl érkezõ vállalatokkal, melyek nem rendelkeznek olyan anyagi háttérrel,
ami segítene nekik áthidalni a földrajzi távolságokat? Számukra a távolsági kapcsolatoktól
való függõségnek rengeteg hátránya lenne, de õk sem tehetik meg, hogy ne vegyenek tudomást a belsõ növekedés nélkül elérhetõ piaci elõnyökrõl.
A valamilyen kiemelkedõ piaci elõnnyel rendelkezõ, de egymástól távol esõ kisebb és
közepes méretû vállalatok közötti együttmûködés lehetõségét a virtuális szervezetek jelentik:
megnövekedett lehetõségek, kis korlátok. Természetesen felmerülhet a kérdés, hogy ezek ho35
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gyan találhatnak egymásra. Nem könnyû a más földrajzi, kulturális környezetbõl származó,
különbözõ háttérrel rendelkezõ vállalkozások egymásra találása, melyek igazából nem is ismerik egymást. Potenciális partnerek ezért azok lehetnek, akik már voltak korábban valamilyen üzleti/személyes kapcsolatban egymással, vagy jelen vannak egy mindegyikük számára
elérhetõ információs hálózatban – például az Interneten, vagy valamilyen kompetencia központ nyilvántartásában.
3.1.4.

Magyarázó elméletek, rokon szervezési koncepciók

A piaci szükségszerûségek, mint a virtuális szervezetek létrejöttét indukáló tényezõk
oldaláról tekintve szükségesnek tartom, hogy szót ejtsünk néhány olyan fogalomról, melyek
szorosan összekapcsolhatóak a vállalkozási szövetségek szervezõdésével, s ily módon a virtuális szervezetek alakulásának magyarázatánál is segítségünkre lehetnek. A szervezetek közötti
hálózatok létrejöttét többféle teoretikus irányzat magyarázza, köztük a tranzakciós költségek
elmélete és az ügynökelmélet, a versenystratégia elmélet és a relációs stratégia elmélet, az
erõforrás-elméletek, vagy a szervezeti tanulás elmélete [Tar98], melyek a szövetségek gazdasági indítékait, hatékonysági megfontolásait, és egyéb tényezõit veszik górcsõ alá. Az elméletek hangsúlyos területei a gazdasági aspektusoktól a környezeti viszonyokon keresztül a
szövetségen belüli erõviszonyok elõtérbe helyezéséig terjedhetnek.
Az elméleti irányzatok vizsgálatán túl segíthet a virtuális szervezetek megértésében a
rokon szervezési koncepciók – mint például a lean menedzsment és az outsourcing – vizsgálata is. Ezek a koncepciók elsõsorban a nagyvállalati struktúrák átalakulásának irányából
szolgálnak magyarázatul a virtuális szervezetekre (a kisvállalkozásokból és nagyvállalati
struktúrából kiinduló virtualizálódás különbségének témájával részletesebben egy késõbbi
fejezetben foglalkozunk). A két gyakorlati irányzat közül a lean menedzsment a lapos, karcsú,
hatékony szervezetek kialakítása felõl közelíti meg a szervezeti hatékonyság kérdését, az
outsourcing pedig ennek a szervezetek közötti munkamegosztásban való megvalósulásával, a
nem magtevékenységnek minõsülõ tevékenységek kiszervezésével foglalkozik. Megtalálhatjuk bennük azt, ami az egyes vállalkozások szempontjából a virtuális szervezetek egyik lényegi gondolata; a magtevékenységek megtartását, a nem kulcsfontosságú tevékenységek kiszervezését, ily módon „karcsú” és hatékony szervezet létrehozását.
Az alábbiakban röviden vázolom a vállalkozási szövetségek létrejöttéhez kapcsolódó
elméleti irányzatokat, külön kiemelve a sajátos látásmódot képviselõ tranzakciós költségelméletet. Ezen elméletek amellett, hogy teoretikus hátteret adnak a szervezési kérdésekhez,
eszközül szolgálnak egy konkrét vállalkozás esetében a tevékenységek megtartása vagy kiszervezése közötti döntés megalapozásához. Ezt követõen ismertetem a lean menedzsment és
az outsourcing összefüggéseit a virtuális vállalkozásokkal, melyek – noha más-más módon –
az elõbb említett döntés kimeneteinek tekinthetõk.
3.1.4.1.

Szervezet-és stratégiaelméleti magyarázatok

Az erõforrás-elmélet a környezetre a szûkösen rendelkezésre álló erõforrások kútforrásaként tekint. Ebben a felfogásban a vállalat mûködése az erõforrásokat birtokló más szervezetektõl (szállítók, vevõk, pénzintézetek, stb.) függ. A stratégiai szövetségek szerepe így a
szervezethez szükséges erõforrások áramlásának biztosítása, a versenystratégia sikeres realizálásának egyik eszköze, vagy éppen a vállalati versenyképesség megõrzésének biztosítása.
A relációs stratégia elmélet alapfeltevése szerint a nyílt piaci ellenállás nem a piaci
magatartás egyedüli lehetséges formája. Eszerint összeegyeztethetõ, sõt egyidejûleg alkalmazható a jelentõs kockázattal járó versenyközpontú stratégia és a biztonságra építõ koopera36
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tív vállalatpolitika, melyben a vállalati politika a piaci versenyen kívül azokra a tartós, különleges kapcsolatokra épít, amiket a piaci-, társadalmi-, tudományos-technikai- és gazdaságirányítási környezet intézményeivel és csoportjaival közösen alakít ki.
Mint az erõforrás elmélet, mint a relációs stratégia elmélet szerint elsõdleges feladat a
szervezet alapvetõ képességeit, erõforrásait számba venni, s ezt követheti a szükségleteknek
megfelelõen a pótlólagos erõforrások, külsõ kompetenciák hozzáférésének biztosítása, ha kell
stratégiai szövetségek alkalmazásával.
A képességek megszerzésének egy új útjára hívta fel a figyelmet a szervezeti tanulás
elmélete. E felfogás értelmében a stratégiai szövetségek a szakmai ismeretek és képességek
transzferjének kereteként értelmezhetõk. Ez a megközelítés elsõsorban a tanulás lehetõségének, a know-how hozzáférésének a lehetõségét veti fel kérdésként. A tanulási folyamatban
mindenekelõtt az szükséges, hogy a partner lehetõséget nyújtson az ismeretekhez való hozzájutásra. A tudástranszfernek akkor van nagy jelentõsége, ha a felek ismeretei egymástól eltérõ jellegûek, valamely szakterületre specializáltak. A tanulás további feltétele, hogy a felhasználó képes legyen a megszerzett tudás, ismeretek, módszerek átültetésére a saját szervezeti keretein belül [Tar98].
3.1.4.2.

Tranzakciós költségelmélet

Az „intézményi közgazdaságtan” (institutional economics) körébe tartozó tranzakciós
költségelmélet a csereaktusokat – tranzakciókat – tekinti a gazdasági tevékenység elemi egységeinek. Témaköre a társadalom tagjai közötti cseréhez, általában a társadalom tagjai közötti
ügyletekhez kapcsolódik. A tranzakciós költség magyarázata a piaci cserére vonatkozóan a
legegyértelmûbb, de mivel nagysága jelentõsen függ az ügyletben részt vevõ szervezetek méretétõl, viszonyaitól, a koordináció módjától, stb., vizsgálatának jelentõs szerepe van a különbözõ szervezeti formában zajló tranzakciók költségeinek összehasonlításánál is. A cserék
helyszínéül a piac (vevõ-eladó viszony) és a szervezet (hierarchikus-, menedzseri koordináció
és utasítások) szolgálhat, mely alapvetõen meghatározza a csereaktusok koordinációjának
módját [Tar98]. A kérdés tehát úgy is feltehetõ, hogy adott esetben a piaci viszonyok alapján
létrejövõ tranzakciók, a kisebb-nagyobb önálló szervezetek hálózataként létrejövõ rendszer,
vagy a tranzakciós költség nagy méretû szervezetekben való integrálása jelenti-e az elõnyösebb megoldást.
A tranzakciós költség Szakál Ferenc szerint három részbõl tevõdik össze [Sza98]:
• információs költség (information cost)
• szerzõdéskötés (megegyezés vagy alku) költsége (contracting cost)
• a végrehajtás (teljesítés, lebonyolítás, érvényesítés) költsége (enforcement cost).
Minél több szereplõje van a cserének vagy ügyletnek, annál nagyobb az információs
költség. A tranzakciós költség akkor is nagyobb, ha az ügylet szereplõi egymástól függetlenek, önállóak és nagymértékben különbözõek. Szintén növeli a tranzakciós költséget a csereaktusok gyakorisága, a bizonytalanság és a specifikusság is. A tranzakciós költség azonban
befolyásolható is: különbözõ szervezõdések és intézmények segítik a társadalom tagjai közötti ügyletek koordinálását és egyben a tranzakciós költség csökkentését.
A tranzakciós költség csökkentésének lehetõségei [Sza98]:
1. Az információs (kommunikációs) technikák és rendszerek fejlesztése. Az elektronikus kereskedelem bevezetésével a tranzakciós költség csökken, a közvetítõ szerepe
kiesik [inf98].
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2. Az ügyletek szereplõinek szervezõdése az információszerzés és a cselekvés összehangolása érdekében. Az ügyletek rutinszerûvé válásával az egy szereplõre jutó
tranzakciós költség is kisebb lesz. Ilyen szervezõdések az információs központok, a
vállalkozásfejlesztési ügynökségek, a szövetkezetek, a vidékfejlesztési társulások,
stb.
3. A sok szereplõ egyre nagyobb szervezetekbe történõ integrálása, vagyis a tranzakciós költség internalizálása. Ez történik az oligopol vagy monopol gazdasági szervezetek kialakulásánál, a gazdaságirányítási feladatok egyre magasabb szintre helyezésénél, stb. Ezzel együtt jár a szereplõk önállóságának csökkentése és a bürokratikus
koordináció egyre szélesebb körben történõ érvényesítése.
A 3. pont kapcsán fûzõdik az ügynökelmélet a tranzakciós költségelmélethez. Ez kimondja, hogy a gazdasági szereplõk opportunizmusából következõen a megbízó-ügynök viszonyban nem várható el, hogy az ügynök mindig olyan döntéseket hoz, melyek a cég hosszú
távú értékének maximalizálását célozzák, hanem tisztességtelen módon egyéni önérdekét
próbálja érvényesíteni a megbízó kárára. A piac és szervezet viszonyát tekintve azonban feltételezhetjük, hogy a szabályozott szervezeti viszonyok között leszûkül az opportunizmus
megnyilvánulási tere, mert az egyének (csoportok) kevésbé tudják önös érdekeiket az egész
vállalattal szemben érvényesíteni [Tar98].
Az ügynök elmélet látásmódja az emberrõl azt feltételezi, hogy az emberekben nem lehet megbízni, felügyelni és ellenõrizni kell õket, hogy a megfelelõ teljesítményt biztosítsuk.
Az ilyen ellenõrzési és egyensúlyteremtõ mechanizmussal természetesen együtt jár az ügynök
költség. A cégeknek olyan mértékben kell érvényesíteni az ügynök költséget, amíg az el nem
éri az általa megszüntethetõ meg nem felelésbõl származó veszteség mértékét. E veszteség
további csökkentése ugyanis a kikényszerítés túlzott költsége miatt már nem éri meg. A szabályozott szervezeti keretek között csökkenõ ügynök költség ily módon a veszteségek további
csökkentését teszi lehetõvé.
A piaci szabad tranzakciókra jellemzõ rövid távú tranzakciók, elkülönült erõforrások és
formalizálatlanság, valamint a monolitikus szervezeti struktúrákba rendezett cserekapcsolatok
hosszú távú idõhorizontja, centralizált erõforrásai és kidolgozott hatásköri-, felelõsség- és
kommunikációs szabályai között számos átmeneti megoldás létezik. Az elsõ esetben a külsõ
tranzakciós költség (a bizonytalanság, specifikusság, egyszeri csere epizódok költségei), a
második esetben a belsõ tranzakciós költség (a kikényszerítés, vagyis a szervezeti szabályok
betartatása, felügyelet költsége) domináns.
A piaci tranzakciók irányából a hierarchia felé való átmenetben a tranzakciós költséget
internalizáljuk, a feladatok gyakorlatilag magasabb (belsõ) szintre helyezzük. Ezzel azonban
nemcsak hogy az összes tranzakciós költséget nem sikerült csökkentenünk, hanem ráadásul
elveszik az egyes szereplõk öntevékenységébõl, önkezdeményezésébõl, önálló, aktív cselekvésébõl várható elõny, vagyis a heurisztikus önszervezés elõnye. Még rosszabb a helyzet abban az esetben, ha többszintû koordinációs rendszert alakítunk ki, s plusz szervezeteket léptetünk be a rendszerbe, mert ezzel jelentõsen megnõ a belsõ tranzakciós költség, s nem csökken a külsõ.
Következtetésképpen a szervezetek közötti koordináció hatékonyságának kritériumát a
külsõ és belsõ tranzakciós költség együttes összegének minimalizálásában határozhatjuk meg.
A szervezetek közötti stratégiai szövetségek erre építve azt a pontot igyekszenek megtalálni,
ahol a külsõ koordináció költsége már nem olyan magas, de még nem növekedett meg túlságosan a belsõ szervezet formalizálódásával járó költség sem.
A laza, piaci alapú és a formalizált szervezet közötti átmenetben a stratégiai szövetségektõl a piaci jellegû kapcsolatok irányába eltolódva képzelhetjük el a virtuális szervezeteket.
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Ezeknek a hagyományos stratégiai szövetségekkel szembeni elõtérbe kerülésére magyarázatul
a technikai fejlõdés szolgálhat, mely lehetõvé tette, hogy a külsõ kapcsolatok tranzakciós
költsége jelentõsen csökkenjen. Ugyanakkor a virtuális szervezetek a szereplõk közvetlen
kapcsolataira, egymás ismeretére és a kölcsönös bizalomra igyekeznek építeni, mert a formalizáltság csökkentésével megtakarítható a tranzakciós költség legnagyobb része (információgyûjtés, formális szerzõdéskötés, ellenõrzés, stb.) Az ilyen ügyleteket „kapcsolatokra épülõ
szerzõdések” (relational contracting) alapján bonyolított ügyleteknek nevezik. Ahhoz, hogy a
kapcsolatokra épülõ szerzõdések alkalmazhatóak legyenek, magas szintû üzleti morálra, bizalmi alapon felépülõ kultúrára van szükség, ezáltal a tranzakciós költség össztársadalmi
szinten csökkenthetõ. Megjegyzendõ, hogy a bizalmi elv éppenséggel ellentmond az ügynök
elmélet negatív feltételezésének, mely szerint az emberekben nem lehet megbízni.
A virtuális szervezetek viszonyaira lefordítva ez azt jelenti, hogy a lehetõ legnagyobb
teret kell engedni a kis szervezetek heurisztikus önszervezõdésének. Így érhetõ el, hogy a források lehetõ legkisebb részét kelljen az intézményrendszer fenntartására fordítani. Hatékony
mûködésükhöz azonban az esetek többségében szükséges, sõt elengedhetetlen, hogy szövetkezzenek és létrehozzák a különbözõ funkciók ellátását és az integrációt segítõ hálózatokat,
annak érdekében, hogy a szervezeti rendszer belsõ és külsõ tranzakciós költségeinek együttes
összege minimális legyen, és kellõ alkupozícióval rendelkezhessenek mind az erõforrások,
mind a termékek piacán.
Nem mindegy a szervezõdés iránya sem, vagyis hogy az együttmûködõ szervezetek
hálózata endogén vagy exogén fejlõdés eredményeképpen jön létre. Az endogén fejlõdés
ugyanis újjáélesztheti és dinamizálhatja azokat a helyi erõforrásokat, amelyek egyébként valószínûleg kihasználatlanok lennének. Lényege, hogy a rendszer nem csupán „elszenvedi
vagy elviseli” a külsõ erõk által kiváltott változásokat, még ha esetleg azok pozitívak is, hanem saját maga fejleszti önmagát, amely folyamatban a külsõ tényezõk, erõforrások és hatások nemcsak hogy nem károsak vagy rombolóak, hanem a rendszer saját fejlõdését szolgálják. Az endogén fejlõdés lényegében azt a képességet jelenti, hogy a környezeti hatásokra ne
pusztán követõ, passzív viselkedéssel reagáljon, hanem önkezdeményezõ, önálló, önfejlesztõ
aktív módon. Az endogén fejlõdést nem szabad élesen szembeállítani a külsõ erõkre vagy
erõforrásokra épülõ fejlõdéssel, nem jelenti a csupán belsõ, helyi erõforrásokra való támaszkodást, hanem elsõsorban azt a képességet, hogy a külsõ elemeket, hatásokat, erõforrásokat
képes a rendszer úgy integrálni, hogy az nem a saját önidentitásának, vagy belsõ elemeinek
gyengülését okozza, hanem ellenkezõleg azok megerõsödését. Éppen ez a lényege a virtuális
szervezõdéseknek is, melyek nagymértékben támaszkodnak a külsõ erõforrásokra, de azokat
önfejlesztõ, aktív módon használják fel saját céljaik érdekében.
A kutatók szerint az endogén típusú fejlõdés éppúgy felhasználja a külsõ technológiai
és piaci fejlesztéseket, mint az exogén fejlõdés, de az adaptáció dinamikája eltérõ,
• ahelyett, hogy a technológiai és piaci modellek egyszerû átvétele lenne a fõ cél, az endogén fejlesztés meghatározott távolságot tartva vizsgálja meg ezeket és aktívan átalakítva, átértékelve építi be azokat,
• az endogén fejlõdés sokkal jobban képes az új piaci kihívásokra reagálni,
• az endogén fejlesztésben a tranzakciós költség kisebb, mivel a szükséges erõforrások
jelentõs része magában a gazdálkodási folyamatban kerül elõállításra.
Mindezek alapján megalapozottan állíthatjuk, hogy az endogén típusú fejlõdés útján,
heurisztikus önszervezõdésre épülõ vállalkozási szövetségek tranzakciós költsége várhatóan
alacsonyabb lesz, mint a többszintû irányítási struktúrával rendelkezõ, integrált szervezeteké,
bürokratikus nagyvállalatoké. Ez a tendencia reflektálódik a virtuális vállalkozások kialakulásában is, különösen a kisvállalkozásokra együttmûködésére épülõ szövetségekben. Az általá39
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nos szabály kimondása mellett azonban szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy konkrét
esetre vonatkoztatva mindig tételesen meg kell vizsgálni a változás és a változatlanság költségeit, hogy a helyes fejlõdési alternatívát kiválaszthassuk.
3.1.4.3.

Lean menedzsment

A lean menedzsmentet magyarra karcsúsított menedzsmentnek szokták fordítani. Ez a
fogalom egyrészt szemléletbeli változást takar, melynek alapja a taylorizmussal való szakítás
és a hagyományos munkamegosztás feladása, másrészt a módszertani változást hoz a szervezetbe, amennyiben lehetõvé teszi a feladat-centrikus, csoportmunkára, csoportmotivációra
épülõ vezetést. Filozófiájának alapja [Pol96] a:
•
•
•
•
•
•

kicsi, áttekinthetõ és vevõorientált üzleti egységek létrehozása,
a munkatársak bevonása a problémamegoldás folyamatába,
koncentrálás a súlyponti kompetenciákra,
üzleti folyamatokra való orientálódás,
a vállalati tevékenységek térbeli elosztása,
valamint a teljes körû minõségbiztosítás a TQM szellemében.

A lean menedzsment célja mindezeken keresztül az erõforrások felesleges alkalmazásának elkerülése. A japán felfogás szerint ezt elsõsorban az emberi erõforrások optimális felhasználásával valósítják meg, az amerikai megközelítés alapján pedig elsõsorban technológiai
orientációval.
Az ipari termeléshez nem kötõdõ pénzügyi befektetõk az 1980-as években kezdték felvásárolni a termelõ vállalatokat, majd azokat profiltisztítás után feldarabolva jelentõs haszonnal továbbadták. Az 1990-es évekre a helyzet annyiban változott, hogy a termelõ vállalatok
ráébredtek, gazdaságosabb, ha a racionalizálásnak ezt a formáját maguk végzik el. A logika
egyszerû: a nagyvállalatnál csupán azokat a tevékenységeket szabad meghagyni, melyek a
legnagyobb nyereséggel kecsegtetnek. Minden más tevékenységet alvállalkozóknak kell átadni. A fõ profil és a hatalom a vállalaton beül marad, mely így a piacon megrendelõként
kedvezõbb feltételeket tud elérni [CsZ99].
A karcsúsított szervezet kialakítása beavatkozást igényel a termelési és az irányítási
rendszerben egyaránt. Ennek részeiként leépítendõ a hagyományos munkamegosztás, helyette
a csoport illetve projektmunka kerül elõtérbe. Szervezeti téren jellemzõ a hierarchikus lépcsõk csökkentése és ennek következményeképpen a vezetés és a termelés strukturális egyszerûsítése. Funkcionális területen a feladatorientáció, a funkciók integrálása, illetve a nem
kulcstevékenységek kiiktatása szükséges.
A lean menedzsment elvei a virtuális szervezetekben is visszatükrözõdnek. Definíciónk
szerint a szervezeti virtualizálódás többek között azáltal valósul meg, hogy a magkompetenciákra és a folyamatok hatékonyságára való koncentrálással az egyes szervezetek szintjén hatékonyabb mûködést és jobb minõséget próbálunk elérni. Mindazonáltal a lean menedzsment
megáll ezen a szinten, s a hatékonyság kérdését szervezeten belüli aspektusból közelíti meg.
Céljait olyan eszközökkel kívánja elérni, melyek szinte kivétel nélkül a vállalat ellenõrzése
alá esnek (a termelési folyamatok automatizálása, a termelõ és funkcionális egységek autonómiája, motiváció, átfogó, integrált számítógépes rendszer). Noha felmerül a hatékony beszállítói rendszer és a just in time – tehát külsõ tényezõk – mint a lean menedzsment alkalmazásának fontos elõfeltétele, valamint megfogalmazódik célként a vevõorientáció is, ezen kívül
kevés szó esik a külsõ partnerek szerepérõl és a velük való kapcsolatról. Elõbbiek pedig bár
szükséges, de nem elégséges feltételei annak, hogy virtuális szervezetekrõl beszélhessünk.
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3.1.4.4.

Outsourcing

A lean menedzsmenthez képest az outsourcing komoly lépést jelent a külsõ relációk létrehozása, tudomásul vétele irányába. A szó magyarul kiszervezést jelent, vagyis azt a folyamatot, melynek során egy vállalkozás megszünteti fõ tevékenységei alapjául szolgáló kiszolgáló tevékenységeit (mint forrásokat), s azokat más – jogi vagy természetes – személyektõl
szerzi be. A közgazdasági szakirodalomban a kiszervezéssel rokon fogalom a make or buy
döntés, vagyis annak eldöntése, hogy adott tevékenységet a vállalat saját elõállításban végezzen, vagy külsõ erõforrásokat vegyen igénybe.
Az outsourcing tulajdonképpen külsõ erõforrások igénybevételét jelenti egy olyan tevékenység vonatkozásában, melyet a kiszervezõ vállalat stratégia, financiális, hatékonysággal
kapcsolatos vagy egyéb megfontolásból nem kíván saját maga elvégezni. Leegyszerûsítve,
bármelyik esetet is tekintjük, arról van szó, hogy ha valamit olcsóbb megvásárolni, mint saját
erõbõl elkészíteni, akkor nyilvánvalóan elõnyös az outsourcingot alkalmazni. Ily módon pénz
takarítható meg, lehetõség nyílik a megtartott tevékenységekre való koncentrálásra, s így növekedhet azok hatékonysága.
Az outsourcing térhódítása hasonló tényezõknek köszönhetõ, mint amelyeket a virtuális
szervezetekkel kapcsolatban már leírtam. Nagyrészt a megváltozott összetételû- és mennyiségû információáramlás olcsóbbá és gyorsabbá válásának eredménye, hogy amíg korábban a
nagy multinacionális és multidivizionális szervezetek jelentõs költségmegtakarítást tudtak elérni az információhoz való hozzáférés és zártláncú információáramlás biztosításával, addig a
mai világban ugyanez felesleges költséget termel, s kiváltható a modern, hatékony IT alkalmazásával. Ugyanakkor ezek a változások versenyhelyzetet teremtettek a korábban védett
helyzetben levõ üzletágak számára is.
A hálózati szervezetek megjelenése, s így az outsourcing térnyerése is jórészt az 1980as, 1990-es évek fordulójára tehetõ, amikor a recesszió és az erõsödõ verseny nyomán a
nagyvállalatok is rákényszerültek a rugalmasabbá válásra – vagyis hogy megtanuljanak „táncolni”, ahogyan Kanter fogalmazott 1989-ben megjelent, „When the giants learn to dance”
címû könyvében [Kan89]. Fontossá vált a költségek csökkentése, s a szervezeti hatékonyság.
Ennek elérése érdekében sokan határoztak úgy, hogy nem kulcsfontosságú tevékenységeiket
kihelyezik a vállalat határain kívülre, mint ahogyan azt a gyors változásokra és divatra épülõ
iparágakban már néhányan sikeresen megvalósították. Az outsourcingot támogató ideológiák
– rugalmasabbá válás-, magas színvonalú szaktudás iránit igény, válasz a gyorsuló változásokra, koncentrálás a fõ kompetenciákra – megtalálhatóak a virtuális szervezetek alapjai között is. Különösen fontosnak tartom Prahalad és Hamel [PrHa90] érvelését azzal kapcsolatban, hogy a vállalatoknak fõ kompetenciáikra kell koncentrálni, a nem fõ tevékenységeket
pedig beszüntetni. Ez a gondolat mind az outsourcingnak, mind a virtuális szervezeteknek
központi eleme.
A virtuális szervezõdés – legalábbis annak lebontó (részletesebben ld. 3.3 rész) formája
– tulajdonképpen az outsourcing extrém megnyilvánulása. Az outsourcing, bár hangsúlyosnak
tekinti a nem magkompetenciák leépítését, nem jut el arra a szélsõséges álláspontra, hogy
minden nem magkompetenciát ki kell szervezni. A virtuális szervezet tagjai ezzel szemben –
bár nyilván létezhetnek átmeneti megoldások is – tendenciózusan csak a magkompetenciáikat
tartják meg. Fontos különbség az is, hogy az outsourcing címszavával az egyes cégek szemszögébõl vizsgált tevékenység-kihelyezést jelöljük, virtuális szervezetnek viszont nem a tevékenységét kihelyezõ vállalatot, hanem a hálózati szervezetet nevezzük, melyben a vállalat
részt vesz.
A tevékenységek kihelyezésénél számos dolgot kell egyszerre figyelembe venni. Elõször is meg kell határozni, hogy a teljes értéktermelési folyamatnak melyek azok az elemei,
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melyekben speciális kompetenciával rendelkezünk, s ezzel szemben melyek azok, amiket más
hatékonyabban tud elvégezni. A hatékonyság alatt azt is érthetjük, hogy valaki kizárólagos
birtokában van valamilyen erõforrásoknak, vagy másoknál elõnyösebb feltételekkel juthat
hozzá. Nem elég azonban a kiszervezés mellett dönteni, meg is kell találni azt a partnert, akire
ha rábízzuk a feladatot, az valóban kölcsönösen elõnyünkre válik. A klasszikus értelemben
vett virtuális vállalatnál ez a döntés odáig vezet, hogy az értékteremtõ folyamat (majdnem)
mindegyik lépcsõje más piaci szereplõ kezébe jut. Meg kell vizsgálni azt is, hogy kompetenciáink közül mit kell feltétlenül megtartani (itt elméletileg nem szerepelhetnek presztízs-,
vagy hagyományra épülõ okok, know-how védelme), valamint hogy több lehetséges „alvállalkozó” közül kit válasszunk, aki az általunk elvárt minõségi színvonalat, pontosságot és
költségszintet képviseli. Persze a saját teljesítmény és annak megvásárlása között léteznek
átmeneti megoldások is, amennyiben például valamely alkatrész elõállítását kiszervezik, de
annak felhasználója a komponens továbbfejlesztésében intenzíven közremûködik, vagy a fejlesztést továbbra is maga végzi.
•
•
•
•
•
•

Az outsourcing „költségei”
megnövekedett koordinációs költség
a technikai kompatibilitás költségei
az esetlegesen gyengébb minõségbõl eredõ veszteségek
kapacitás leépítés és végkielégítések költsége
csökkent méretbõl következõ csökkenõ
érdekérvényesítõ képesség
csökkenõ motiváció

•
•
•
•

A változatlanság „költségei”
magas fix költség (tõke-, raktározási-,
ügyviteli-, minõségbiztosítási költségek)
rugalmatlanságból eredõ elmaradt haszon
korlátozott látókör
nem piaci (belsõ) körülmények

8. táblázat Az outsourcing és a változatlanság költségei

A tranzakciós költségek elmélete alapján a kiszervezési döntést megelõzõen az a feladat, hogy összehasonlítsuk a változtatással (outsourcinggal) elérhetõ hasznosságot – például
fix költség megtakarítást – és annak plusz terheit – például a megnövekedett koordinációs
költségeket – a változatlanság következményeivel – mint például az alkalmazkodásra képtelen, merev struktúra megtartása miatti elmaradt haszon – s ezeket lehetõleg számszerûsítve,
pénzösszegben kifejezve összehasonlítsuk egymással. Az outsourcing mellett vagy ellene
szóló döntés alapját ezeknek a tényezõknek az alapos elemzése képezheti. A változás és a
változatlanság lehetséges következményeit a 8. táblázat tartalmazza.
Az outsourcingot természetesen csak akkor érdemes megvalósítani, ha az ezzel járó minõségnövekedés, fixköltség csökkenés meghaladja a változtatással járó többlet terheket. Noha
a táblázat alapján úgy tûnik, hogy az outsourcingnak számos rizikófaktora van, a vállalkozások gyakorlata, a tevékenység kihelyezés térhódítása azt sugallja, hogy az ezzel járó elõnyök
– leginkább a speciális szaktudás, kompetencia bevonásának lehetõsége, valamint a saját teljesítmény fenntartásából eredõ fix költségek elmaradása – elegendõ indokul szolgálnak a nem
magkompetenciák kiajánlásához. Sõt, nem csupán egyszerû tevékenység kihelyezésrõl beszélhetünk, hanem egyre több esetben globális outsourcingról. Ennek a magyarázata éppen az
országonként eltérõ piaci körülményekben rejlik; a gazdasági, jogi, politikai, társadalmi feltételekbõl következõen ugyanis bizonyos tevékenységeket jobban megéri külföldön végezni,
illetve végeztetni, mint otthon.
Bármely kiszervezési döntés közös jellemzõje, hogy a kérdéses kapacitás korábban a
vállalkozás saját tulajdonában volt, de az outsourcing megvalósítására a vállalkozás elõtt több
lehetõség áll fenn:
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• Saját társaság alapítása: kevés elõnye van, nem hoz létre független céget, de ugyanakkor kevés konfliktussal jár.
• Management buy out: a kiszervezendõ egység vezetõi önálló társaságot alapítanak, s a
szükséges eszközöket átveszik az anyavállalattól.
• Társaság eladása: ezt általában megelõzi a kiszervezendõ egység önálló társasággá alakítása.
• Felszámolás: általában az adott tevékenységi területen meglevõ túlkínálat esetén valószínû. A legdrasztikusabb döntés.
A szervezetek virtualizálásával kapcsolatosan az outsourcingot mint az adott tevékenység felszámolását és külsõ partner bevonását értelmezhetjük, de elképzelhetõ a saját eszközök
továbbélése „management buy out” keretében vagy vállalatrész eladása útján létrehozott szervezetekben is. Amennyiben a virtuális hálózat létrejötte az eredeti szervezet egyes részeinek
független továbbélését (is) jelenti, akkor a korábbi kapcsolatok nagy segítséget jelentenek a
partnerek közötti bizalmi kapcsolat kialakításában, s jobban megmarad a kiszervezõ vállalkozás központi szerepe. Ezzel szemben, minél inkább globális a partnerek hálózata, valószínûleg annál teljesebb módon valósul meg a függetlenség, és a virtualitásnak az a kritériuma,
hogy a partnerek közötti információs kapcsolatokban és a folyamatkoordinációban erõs az informatikai támogatás. Mi több, a globális outsourcing elõtt éppen az információtechnológiai
fejlõdés nyitotta meg az utat.
Felmerül a kérdés, mi marad az outsourcingot kezdeményezõ vállalat központi szerepébõl, ha nem csupán egyes tevékenységeit helyezte ki, hanem csupán a legszûkebb kompetenciáit tartotta meg saját kezelésben – vagyis a virtualizálódásnak egy mélyebb szintjét valósítja
meg? Meddig mehet el a leépítésben? Milyen feladatai lehetnek a központi egységnek? Ezekkel a kérdésekkel a következõ fejezetekben [3.2. rész: a szervezeti virtualitás szintjei, 3.3.
rész: a kis és nagyvállalatból kiinduló virtualizálódás összehasonlítása, 3.4.1. rész: a nagyvállalatból (outsourcinggal) kiinduló virtualizálódás folyamata, 4.3.1. rész: a virtuális szervezõdés szintjei, a szintekhez kapcsolódó feladatok] részletesebben is foglalkozunk. Elöljáróban
annyit érdemes elmondani, hogy a virtuális hálózat irányítását kézben tartó vállalkozásnak
valószínûleg nem elegendõ csupán projektszervezõi tapasztalattal rendelkezni, hanem az adott
tevékenységi körhöz kapcsolódó alapvetõ kompetenciáknak is birtokában kell lennie ahhoz,
hogy a szakmai koordinációt, a költség és az idõtervet el tudja készíteni, és megfelelõen kézben tudja tartani. Ily módon valamiféle központi szerep kialakulása elkerülhetetlennek látszik
még akkor is, ha feltételezem, hogy a tagok között rugalmasan alakítható, hierarchizálatlan,
bizalmi alapra épülõ viszonyok uralkodnak. Éppen a bizalmi kapcsolatok erõsödése ösztönözhet arra is, hogy az egymást követõ projektekben – noha az elõzõ projektszervezet feloszlott – részben vagy egészben azok szerepeljenek, akikkel a szervezõ stáb korábban jó tapasztalatokat gyûjtött. Ez persze magában rejti a kapcsolatok elmerevedésének, újbóli
institucionalizálódásának a veszélyét.
3.1.5.

A virtuális szervezetekkel szembeni elvárások

A virtuális együttmûködés egyik fontos feltétele a partnerek közötti kölcsönös bizalom.
Több szakirodalmi forrás szerint ez a bizalom a virtuális vállalkozásokban képes helyettesíteni a részletes szerzõdéseket, elõzetes információgyûjtést, kölcsönös garanciákat és minõségellenõrzést. Mivel ezek mind rendkívül költségigényes tevékenységek, elhagyásuk jelentõs
anyagi elõnyökkel járhat. Véleményem szerint azonban éppen az itt felsorolt tevékenységek
alapozzák meg hagyományosan a partnerek közötti bizalmat, így ezek nem kerülhetõek meg
teljesen. Lehetséges azonban, hogy a partnerválasztásnál olyan referenciaforrásra támaszkodjunk, mely megbízhatóságával, korábbi tapasztalataival, az általa biztosított keretszerzõ43

A virtuális vállalkozások kialakulása és fejlõdése
désekkel helyettesíti a minden egyes partnerhez kötõdõ részletes információgyûjtést. Ilyen referenciaforrás lehet a vállalkozások kompetenciáit kezelõ információs központ vagy információs bróker. Amennyiben ezt sikerül megvalósítani, a virtuális hálózat máris számos elõnnyel
rendelkezik valós versenytársaihoz képest, s ez a bürokratikus folyamatok visszaszorulását,
vagyis rugalmasságot és gyors reagálóképességet, ennek eredményeképpen idõ- és pénztakarékosságot eredményez.
A másik, amire a virtuális vállalkozások épülnek, az a tagvállalkozások komparatív
elõnyei. Vannak vállalkozások, melyek egyes folyamatokat sokkal jobb minõségben, vagy olcsóbban képesek elvégezni, míg másban nem olyan jók. Ezek a különbségek akár akkorák is
lehetnek, hogy még a viszonylag magas szállítási költségeket is igazolják – persze a modern
szállítási eszközök ma már lehetõvé teszik, hogy egy-egy szállítmányt elfogadható idõ és
költségkereteken belül fuvarozzunk a Föld két távol esõ pontja között. Ilyen esetekben igazolható az egy folyamathoz tartozó tevékenységek decentralizációja egymástól távol esõ, de a
maguk területén komparatív versenyelõnyökkel rendelkezõ cégek között. Arra azonban csak a
tõkeerõs nagyvállalatok képesek, hogy távoli országokban leányvállalatot alapítsanak, vagy
felvásároljanak, a kisebb vállalkozások a virtuális szervezetek megjelenéséig általában a helyi
cégekkel való együttmûködésre voltak kénytelenek szorítkozni. Az egyes folyamatelemeket
olyan vállalkozásokra kell bízni, melyek arra specializálódtak, s az adott területen komparatív
elõnyökkel rendelkeznek, vagyis más szavakkal abban magkompetenciáival rendelkeznek. Az
outsourcing jellemzõ oka, hogy a tevékenységeket alacsony munkaerõköltséggel kevésbé szigorú környezeti, pénzügyi szabályokkal, jobb befektetés-ösztönzõkkel, adómentességgel,
vagy támogatásokkal rendelkezõ helyszínre telepítsék. Ezeknek az elõnyöknek a kihasználásához nem kis rugalmasságra van szükség.
A virtuális vállalkozások harmadik elõnye az a hatalmas szinergia potenciál, mely a
partnerek szövetségében rejlik. Ez különösen elõnyös a virtuális vállalkozást alkotó kis és középvállalkozások esetében. A kisvállalatok gyakran nem rendelkeznek olyan erõforrásokkal,
hogy hatékonyan szállhassanak versenybe multinacionális versenytársaikkal, így többnyire
réspiacokhoz kötõdnek, vagy a ki vannak téve a multiktól függõ beszállítói szerep követelményeinek. A virtuális szervezetben még a kisvállalkozások is képesek kilépni a nemzetközi
piacokra, amennyiben integrálják földrajzi és gazdasági értelemben egyébként szétszabdalt
kompetenciáikat. Szinergiahatás alatt azt az egyszerû szabályt értjük, hogy a közös teljesítmény értéke nagyobb, mint az egyéni teljesítmények összegének értéke. E szabály szerint az
1+1 értéke 2 helyett akár 3 is lehet, hiszen a résztvevõk külön-külön elérhetõ szuboptimumuk
összegénél nagyobb eredményre képesek. A szinergiahatásnak a virtuális szervezetekben különös jelentõsége van, mert ebben definíció szerint csak a partnerek magkompetenciái (eleve
kiemelkedõ jellemzõkkel bíró kompetenciái) vesznek részt, tehát a közös munkáik során nem
kell olyan tevékenységgel foglalkozniuk, amire nem specializálódtak. Ezen kívül a hatékony
szervezeti és információs kapcsolatrendszer még tovább erõsítheti a szinergiát. Végeredményben az optimális virtuális vállalkozás szinergiája az 1+1=3-at is meghaladhatja.
A virtuális vállalkozások elõnyeit a fentiek alapján a következõkben határozhatjuk meg:
az ideális VSz idõ- és költséghatékony módon képes egy (virtuális) szervezetben egyesíteni a
komparatív elõnyökkel rendelkezõ vállalkozások kapacitásait, s így segíti hatékonyan kihasználni a kooperációban rejlõ szinergia potenciált.
A virtuális szervezetek pontosan az ilyen helyzetek kiaknázására alkalmasak. A szövetséghez tartozó egyes partnerek gyakorlatilag a világ bármely pontján mûködhetnek, felcserélhetõek, vagy újra csatlakozhatnak, ha szükséges. A virtuális vállalkozás még különleges körülmények között is képes megtalálni az optimális feladatallokációt. Struktúrája lehetõvé teszi
a résztvevõknek, hogy magkompetenciáikra koncentráljanak, s amennyiben kapacitásuk meg44
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engedi, illetve belsõ méretgazdaságosságának elérése érdekében szükséges, akár több virtuális vállalkozásban is részt vegyenek egyszerre.

3.2. A virtuális szervezetek megjelenési formái
A disszertáció elején definiáltuk a virtuális szervezeteket. Számos kutató munkája szolgált az egységes kép kialakításának alapjául egy olyan fogalomról, melyrõl sokat vitáznak
folyóiratokban, könyvekben, konferenciákon és az Interneten. A virtuális vállalkozások, virtuális szervezetek kérdése szemlátomást korunk egyik divatos témájává vált, a menedzsment
szakirodalom egyik kulcsszavává. Ennek ellenére van olyan kutató [WüPh97], aki azt állítja,
hogy a virtuális szervezetek nem léteznek.
Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nem létezõ dolgot vizsgálunk. Wütrich és Philipp
meglepõ állításának célja a figyelemfelkeltés, mellyel a virtuális szervezetek sokféle megjelenési formájára kívántak rámutatni, illetve arra, hogy ezáltal a fogalom önmagában differenciáltabb kezelést és rendszerezést kíván. Ez viszont nem újdonság, hiszen ahogyan az 1. ábra is
illusztrálta, számos virtuális objektumot ismerünk. Abban is egyetérthetünk, hogy nem minden virtuális szervezet, amit virtuálisnak neveznek. Hogy ismétlésképpen röviden összefoglaljuk, a definíciónk szerinti virtuális vállalkozás független egységek rugalmas hálózata, mely
a tagok magkompetenciáinak közös használatára épül és melyet technikailag az információtechnológia köt össze valamely projekt idõtartamára úgy, hogy az harmadik személlyel szemben egységes arculatot mutat. Ehhez képest az 5. ábra azt mutatja be, hogy Hans Wütrich és
Andreas Phillip hogyan jellemzik a virtualitás különbözõ megjelenési formáit.
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Központi itányítású erõforráskoncentráló hálózat

alacsony

A virtualitás szintje

5. ábra

magas

A virtualitás kontinuuma [WüPh97]

A virtuális piac (tulajdonképpen a médium, melyen keresztül megvalósul, maga az Internet) termékek és szolgáltatások ezreinek globális piaca. Az e területen használatos kulcsszavak az elektronikus kereskedelem (e-commerce), virtuális vásárlás, banki szolgáltatások,
tanulás, vásárok, kiállítások, kiadók, marketing irodák, stb. Bizonyos esetekben maga a termék vagy szolgáltatás is virtuális – vagyis csak az elektronikus médián jelenik meg, mint egy
virtuális kiállítás – más esetekben valós termékrõl, vagy szolgáltatásról beszélhetünk melyet a
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virtuális piacon kínálnak – ilyen egy virtuális áruház termékskálája, ahol az Internetes csomagküldõ szolgálatnál valós terméket vásárolhatunk. Ugyanígy, a kínálat mögött levõ vállalkozások is lehetnek hagyományos cégek, melyek „csupán” marketingeszközként hasznosítják
az Internetet, mások viszont vállalkozásként maguk is a virtuális fejlõdés különbözõ fokain
állhatnak.
A virtuális valóság valós fejlesztési, termelési és egyéb folyamatok szimulálására szolgál a virtuális világban. Gyakran használják olyan folyamatok modellezéséhez, melyek valós
formájukban túl veszélyesek, vagy túl drágák lennének, a hagyományos modellekkel pedig
nehezen utánozhatóak. Fõ alkalmazási területei a virtuális termék-prototípusok, virtuális
munka-, vagy termeléstervezés. A virtuális valóságot az oktatásban is hasznosítják – gondoljunk például repülésszimulátorokra, üzleti játékokra. Végül, de nem utolsósorban számos
népszerû számítógépes játék is a virtuális valóság alkalmazási területéhez tartozik.
Mindezeknek természetesen nem feltétlenül van bármi köze is a virtuális szervezetekhez. Ha azonban félretesszük a virtuális memóriát és a virtuális termékeket, s a szervezetek
virtualitásánál maradunk, még mindig épp elég különbözõ szintû VSz fogalmat kell magyarázattal ellátni.
A szervezeten belüli szinten a virtualizálódásnak viszonylag alacsony szintjét tapasztalhatjuk meg, melyet dolgozóknak a vállalat elektronikus kommunikációs hálózatához való
csatlakoztatása jellemez. Az információtechnológia gyümölcseinek tipikus hasznosítási területe az, amikor a vállalat fix költségeit azzal kívánja csökkenteni, hogy távmunkásokat alkalmaz, vagy elektronikus tudás/információs hálózatokat használ fel.
Általánosságban elmondható, hogy a szervezetek közötti hálózatok sem szükségszerûen
virtuális vállalatok. Hagyományos keretek között mûködõ – nem virtuális – vállalkozási hálózatok világszerte mindenhol vannak. Egy ilyen hálózat azonban sokkal inkább eshet a virtuális vállalkozás kategóriájába, amennyiben betölti a virtuális vállalattal szembeni egyéb követelményeket, mint bármely virtuális terméket vagy szolgáltatást az Interneten egyedül kínáló
cég. Tulajdonképpen azok a definíciónk szerinti valódi virtuális szervezetek, melyek ilyen
hálózatok virtualizálódásával váltak azzá. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát a szervezetek közötti virtuális együttmûködésre (ld. még: [WüPh97])
Moduláris hosszú távú hálózatok: Wütrich ebben a csoportban említi a német Mercedes
és a svájci Swatch példáját a Smart kisautóval kapcsolatban. E két nagyvállalat a miniautó
gyártásában bankokkal, alkatrészgyártókkal, szállítási vállalatokkal, és franchise cégekkel,
valamint magával a francia állammal, mint a lotaringiai szénbányák kezelõjével áll szövetségben. A moduláris hálózat a rendszerben résztvevõ partnerek kölcsönös befektetési és kockázat megosztási felelõsségére épül. Ez a típus a virtualitás viszonylag alacsony szintjén áll a
hálózati struktúra viszonylag hosszú távú orientáltsága miatt.
Az ideiglenes projekt-hálózatok rövid távú tevékenységekre szervezõdnek. Azokon a
területeken, ahol a különleges feladatok speciális összetételû csoportokat kívánnak, a korlátozott idõtartamra létrehozott teamek segítik csökkenteni a szükséges létszámot és lefaragni a
költségeket. Egy közüzemi szektorban mûködõ példa a Baden Württembergische
Abfallberatungsagentur (ABAG, vagyis Baden-Württembergi Hulladékgazdálkodási Tanácsadó.)
Célorientált hálózatok: a légi közlekedési és autóipar számos példát sorakoztat fel arra,
hogy a virtuális kooperációk hogyan támogatják a mindenre kiterjedõ, intelligens, piacorientált megoldások kifejlesztését. A célorientált hálózatok valamely pontosan meghatározott
termék vagy szolgáltatás létrehozására szolgálnak.
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Központi irányítású erõforrás-koncentráló hálózat: Wütrich szerint a Dual és a Nintendo tipikus példái ennek a hálózati típusnak. Esetükben jellemzõ, hogy a beszállítók köre rövidtávon felcserélhetõ, a világ különbözõ helyeirõl származó cégekbõl áll, melyeket magkompetenciáik alapján választanak ki. Ezek a tényezõk biztosítják a központi vállalkozás túlélõképességét. Hasonló példák a Nike és a Puma is.
Hosszú távra orientált hálózati érdekszövetség: feladatorientált virtuális üzemek, melyek ad-hoc alapon jönnek létre valamilyen hálózati érdekszövetség, egyfajta kompetencia
központ információi alapján. A hálózati központ a tagok közös értékrendszerén és hasonló elképzelésein alapul. Noha a virtuális vállalkozások maguk feladatorientáltak, s nagy valószínûséggel csak a projekt idõtartamára jönnek létre, maga az érdekszövetség, melyhez tartoznak, hosszú távra orientálódik. Erre a hálózati típusra példa a regionális alapon szervezõdõ
Network Euregio.
Interdiszciplináris tudáshálózat: Az alapgondolat egy olyan hálózat kialakítása, mely a
különbözõ tudományterületeket képviselõ tagokat egy közös fedél alatt gyûjti össze, s valamely konkrét projekttel kapcsolatos termék-, vagy szolgáltatás-specifikus tudásukra koncentrál. Az Acer, a tajvani csúcstechnológiai vállalat ily módon szerezte meg a világpiacon ma elfoglalt helyét.
Még olyan nagy projektek, mint a világ legnagyobb (Zeppelin típusú) szállító léghajójának konstrukciója, is elképzelhetõek virtuális szervezetben. A túlméretezett szállítmányok
légi fuvarozására szolgáló látnoki ötletet végül a világ minden részérõl származó erõforrások
összevonásával valósították meg.
Ad-hoc szolgáltató hálózatok: A Rauser Advertainment (Reutlingen, Németország) jó
példája a digitális értékteremtési láncot mûködtetõ szolgáltató vállalatnak. A teljes szolgáltatási vonalat a maguk területén kiemelkedõ partnerek nemzetközi hálózata tartja fenn, a termékötlettõl a megvalósításig – egy globális adathálózat segítségével.
Nehéz lenne azt állítani, hogy valamely szervezetek közötti hálózati típus egyértelmûen
virtuálisabb, mint a többi. Ezt számos tényezõ, többek között a tagok közötti kapcsolatok szorossága, idõtartama, a hálózat megjelenési formája, az információs kapcsolatok minõsége befolyásolja. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy a hálózati struktúra rugalmasságának növekedésével (ennek jellemzõi: a tagok cserélhetõsége, rövid távú projektek valamely hosszabb távon mûködõ kompetencia központra alapozva, termék-specifikus kompetenciák kiemelése, az
egész Földre kiterjedõ partnerválasztás) a hálózat mindenképpen a virtualitás egyre magasabb
szintjét képviseli.
Beszéljünk azonban a virtuális szervezetek bármilyen megnyilvánulási formájáról, nem
kerülhetjük el egy alapdefiníció megalkotását. A kérdés inkább az, hogy a tárgyalt szervezet
milyen szinten felel meg a követelményeknek, s ez alapján „virtuális szervezetnek” fogadjuke el, vagy nem, illetve a virtualizálódás milyen szintjét képviseli. Ha az általunk a 2.2.7. részben összeállított meghatározást összehasonlítjuk Wütrich és Phillip látásmódjával14, azt láthatjuk, hogy nincsenek lényeges eltérések. Saját definíciónk tehát továbbra is megállja a he14

Hans Wütrich és Andreas Phillip definíciója a virtuális vállalkozásokról [WüPh97]: A virtuális vállalkozás
több, általában független partner (vállalkozások, intézmények, magánszemélyek) önkéntes és ideiglenes
együttmûködési formája, mely az értékteremtési folyamat optimalizálásának köszönhetõen magas felhasználói értékkel bíró eredményt képes produkálni. Az üzletrõl alkotott hasonló elképzeléseik, és határozott bizalomra épülõ kultúrájuk alapján a partnerek magkompetenciáikat különbözõ erõforrások és képességek
formájában bocsátják rendelkezésre, azzal a céllal, hogy ezáltal jobbak, olcsóbbak, gyorsabbak, rugalmasabbak és a nemzetközi piacon versenyképesebbek legyenek. A fogyasztók szemszögébõl nézve a dinamikus
hálózat egy egységes vállalkozásként lép fel, s felhasználja a modern információs és kommunikációs technológia nyújtotta lehetõségeket.
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lyét, a fent említett példákat pedig valóban virtuális vállalkozásnak tekinthetjük, még akkor
is, ha nem mindegyik „egyformán” virtuális.

3.3. A virtuális vállalkozás fejlõdési útjai
A virtuális vállalkozás alapításának és hatékony mûködtetésének feltételei:
• dinamikusan változó külsõ környezet,
• speciális, komplex tevékenységstruktúrást kívánó feladatok,
• magasan fejlett technológiai környezet (elsõsorban informatikai támogatottság)
Korábbi meghatározásunk alapján a virtuális vállalkozás nem homogén egység, hanem
számos szervezet által valamely közös cél érdekében alapított szövetség. Mivel a közös projekt egy új (virtuális) szervezetet hoz létre, s abban nem is feltétlenül a teljes vállalkozások
vesznek részt, hanem csak azok egyes egységei, a virtuális szervezetet tekinthetjük a partnervállalatok elsõdleges struktúrájára épülõ másodlagos szervezetnek.
A virtuális vállalkozást alkotó partnerek (az elsõdleges struktúra szintjén) bizonyos értelemben ugyanolyan „hagyományos” vállalatként mûködnek, mint bármely más cég (pl. jogi
formájukat, belsõ szerkezetüket tekintve). Mindemellett a virtuális hálózathoz való csatlakozás jelentõs változásokat hozhat a vállalkozási kultúrába, a folyamatok mûködtetésébe és irányításába. Ahol a meglevõ vállalkozás egységeinek leválása is szerepet játszik a virtuális
szervezet kialakulásában, ott az újonnan létrejövõ vállalkozások várhatóan nagyobb függésben lesznek a virtuális vállalattól. Független cégek találkozásánál a virtuális szervezetet alkotó vállalkozások megõrzik függetlenségüket, s mûködésük sok elemében változatlan marad. Nem hagynak fel szükségszerûen független tevékenységeikkel, más irányú kapcsolataikkal, vagyis nem lesznek automatikusan a virtuális vállalkozás érdekeltségi körének „kizárólagos” részei.
A virtuális vállalkozás kialakítását a szervezetfejlõdés iránya szempontjából két módon
lehet elképzelni:
• Építõ jellegû virtualizálódás: független vállalkozások (többnyire kis és középvállalatok)
célorientált virtuális hálózatban történõ együttmûködése a benne rejlõ szinergia hatás
kihasználása reményében.
• Lebontó jellegû virtualizálódás: hagyományos (nagyvállalati) struktúrák virtualizálása.
Ebben az esetben a szervezet saját magát osztja fel virtuálisan együttmûködõ egységekre, és/vagy partnerek bevonásával alakít virtuális hálózatot.
Az elsõ eset olyan hálózatokra vonatkozik, melyeket konkrét feladatok végrehajtására, a
feladat idõtartamára hoztak létre a tagok magkompetenciái alapján, s melyeket független információ bróker fog össze.
A második változatot a definícióban említett projekt jelleggel szemben viszonylagos
stabilitás jellemzi. A központi vállalkozás köré szervezõdõ virtuális hálózat rugalmasan változik, hiszen az egy-egy projekthez kötõdik, a kezdeményezõ cég (mely a hálózati bróker szerepét is betöltheti) és az ehhez kapcsolódó image, márkanevek, stb. azonban változatlanok
maradnak.
Az institucionális megközelítés alapvetõen a kisvállalkozásokból kiinduló szervezetfejlõdésre koncentrál, de mindenképpen hálózatnak tekinti a virtuális szervezetet. Ezt nevezhetjük klasszikus virtuális szervezetnek is, mely építõ jellegû virtualizálódás eredménye. A
funkcionális megközelítés szerint egy egységes szervezet is elképzelhetõ virtuális vállalatként. Ez azonban csak úgy konzisztens a definíciónkkal, amennyiben nem maga a cég, hanem
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a köré épülõ vállalkozási szövetség a virtuális szervezet, s a vállalkozás „csupán” ennek
magja, központi, vezetõ szervezete. Ebbe az elképzelésbe jól beleillik a nagyvállalatok
virtualizálódása, ami azt jelenti, hogy a központi vállalkozás hosszabb távon is fennmarad, de
nem magtevékenységeit független cégekké alakítja, illetve külsõ kompetenciákat von be. Ez a
lebontó jellegû fejlõdés. A kétféle kiindulópontból létrejött virtuális szervezetnek számos közös tulajdonsága van, melyeket jól összefoglal a 2.2.7. részben megfogalmazott definíció.
Mindazonáltal a kisvállalatokból létrejött és a nagyvállalati struktúra optimalizálásával létrehozott virtuális szervezet között lényeges különbségeket is találhatunk, melyeket a 9. táblázat
mutat be.
Építõ jellegû virtualizálódás
Magyarázó modell
Kiindulás

institucionális
kis és középvállalkozásokból

Célja

komplett, magas színvonalú teljesítménycsomag összeállítása

Orientáltsága

elsõsorban operatív együttmûködés

Élettartama

a projekt idõtartamára korlátozódik

A hálózat kialakulásának módja

spontán, a korábbi hálózati kapcsolatok
virtualizálódása esetén esetleg evolúciós
lehetõség a képességek kibontakoztatására, a nemzetközi piacokra való kilépésre,
a multikkal szembeni versenypozíció
megerõsítésére

A kis és középvállalatok szempontjából

Központja

független információ bróker, vagy a kezdeményezõ vállalat

A partnerkeresés forrása

kompetencia katalógus, információ bróker, esetleg korábbi üzleti kapcsolatok

Domináns szervezet

többnyire nincsen, vagy dominanciája elhanyagolható

Strukturális átalakulás
jellemzõi

a virtuális szervezet résztvevõinek (többékevésbé) önálló mûködésrõl a nagyobb
egység részeként való mûködésre kell átállni
a külsõ kompetenciák bevonása a nagyobb mértékû specializáció megvalósíthatósága érdekében történik

Lebontó jellegû virtualizálódás
funkcionális
nagyvállalatokból
a merev struktúra lebontása, külsõ kompetenciák bevonása a hatékony mûködés
érdekében
elsõsorban stratégiai együttmûködés
egymást váltó projektek során keresztül
hosszabb távon is állandó
evolúciós, folyamatos átalakulás eredménye
a nagyvállalati beszállítói hálózatba való
bekapcsolódás, hosszabb távon is viszonylag biztos piac
a kezdeményezõ vállalat, illetve annak a
magkompetencián kívüli tevékenységek
önállósodása után fennmaradó része
függetlenedett szervezeti egységek, korábbi üzleti kapcsolatok, kompetencia
katalógus, információ bróker
a kezdeményezõ domináns pozícióban
van, partnerei viszonylagos függésben
vannak tõle
a virtualizálódott nagyvállalat egységes
szervezetbõl önálló egységek szervezetévé alakul

a feladatfelbontás (ill. külsõ kompetenciák bevonása) az erõteljes specializáció
szervezeti tükrözõdése
a központi (nagy)vállalat kompetenciája
kis és középvállalatok magkompetenciáiMagkompetenciák
mellett kis és középvállalatok kompetenra épül
ciáira épül
a virtuális szervezetben való részvétel ki- a virtuális szervezetben való részvétel
Változtatás mértéke,
sebb mértékû változtatást eredményez a
nagy mértékû strukturális változást és jeterjedelme
belsõ struktúrában, nagyobbat a külsõ
lentõs alkalmazkodóképesség növekedést
kapcsolatokban, elérhetõ piacok területén eredményez
Információtechnológi- kevésbé költséges szabvány technológiai
a szabvány technológiai megoldások
ai támogatottság
megoldások
mellet feladatra szabott eszközök
a projekthez kötõdõ szervezet ugyan fela projekt lezárása után a VSz feloszlik,
bomlik, de a magszervezet és a hozzá
Továbbfejlõdési lehereferenciamodellként újabb (független)
kötõdõ image, márkanév, stb. tovább él,
tõség
tapasztalatai újabb projektekben hasznoprojektben hasznosulhat
sulnak
9. táblázat A virtuális szervezetek fejlõdésének két útja közötti különbségek
Specializáció
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A virtuális vállalkozás kialakításának célja mind a két esetben a hatékonyság növelése,
a folyamatstruktúra optimalizálása. Emellett a kisvállalkozások esetében a fõ mozgatórugó az,
hogy erõforrásaikat, tevékenységi körüket külsõ források bevonásával szélesítsék, s így hozzanak létre egy komplex, magas színvonalú teljesítménycsomagot. A nagyvállalatoknál a merev vállalati szerkezet a változó feladatokhoz jobban alkalmazkodó, rugalmas hálózattá alakítása a cél.
A virtuális szervezet élettartama az építõ jellegû szervezõdés esetében egy konkrét feladat idõtartamára korlátozódik, többnyire rövid távú. A partnerek közötti együttmûködés is
operatív feladatok ellátására orientálódik, kimerül az értékteremtõ folyamat elemeinek hatékony összekapcsolásában. Mindemellett meg kell jegyezni, hogy a virtuális vállalkozás tagjait
tömörítõ hálózat hosszabb távon is fennmarad, és így stratégiai célrendszerrel is rendelkezhet.
Ezzel szemben a lebontó szervezõdés eleve stratégiai orientációval indul, s noha a hálózat
tagjai cserélõdhetnek, a virtuális vállalkozás hosszú távra szervezõdik a központi magvállalat
köré.
A kialakuló hálózat tagjai közötti együttmûködés sok esetben korábbi üzleti kapcsolatokra vezethetõ vissza, melyekben a partnereknek volt már alkalmuk valamennyire megismerni egymást. A hálózat kialakulásának ez a módja inkább evolúciós, mint revolúciós jellegû, de ugyanakkor az eredmény is hosszabb távra szól. Ilyen folyamatos fejlõdésnek tekinthetõ, amikor a virtuális hálózat a lebontó jellegû fejlõdés eredményeképpen jön létre, de a hagyományos hálózati kapcsolatok átalakulása (a lebontó és építõ fejlõdés határmezsgyéjén)
szintén evolúciós jellegû fejlõdésnek tekinthetõ.
Ezzel szemben fennáll egy spontánabb, revolúciós lehetõség is, mely szerint a partnerek
valamilyen közvetítõ harmadik személyen (pl. információ bróker) keresztül kerülnek kapcsolatba. Pascal Sieber egyik cikkében [Sie96b] mindazonáltal jelezte, hogy kutatásai szerint „a
virtuális vállalatok spontán létrehozása viszonylag ritka, ehelyett a kapcsolatok inkább hosszú
távra orientálódnak…” Zimmermann szintén arról ír [Zim97], hogy noha a virtuális vállalkozás kialakítása önmagában látnoki gondolat, a spontaneitásra vonatkozó feltételezés többnyire
csak akkor igaz, ha fõleg kis és középvállalatok vesznek részt az alapításban. Szerinte, ha
nagyvállalatok is jelen vannak, akkor inkább az új stratégiai versenyelõnyök megteremtésének szükségszerûsége ösztönzi a virtuális vállalkozás alapítását. Én ezt annyiban pontosítanám, hogy a tudatos, stratégia vezérelte fejlõdés és a spontaneitás nem egymást kizáróak, hiszen valamely (virtuális) szövetség tagjává lenni nem csupán a nagyvállalatoknak lehet stratégiai érdeke, hanem kis és középvállalkozásoknak is, csupán az indoklás irányultsága különbözik. Míg a nagyvállalkozások szeretnének megszabadulni merev szerkezetükbõl származó
hátrányaiktól, a virtuális vállalkozásba törekvõ kisvállalkozás célja az, hogy olyan új piacokat
hódítson meg, melyeket egyedül képtelen lenne elérni. Ugyanakkor a fejlõdés kezdeti szintjén
a virtuális vállalkozás alapítása mindenképpen valamiféle látnoki hozzáállást kíván, attól
szinte teljesen függetlenül, hogy az alapító kis vagy nagyvállalat.
Noha a virtuális szervezet mind a két esetben viszonylag kis egységekbõl épül fel, s lehetõséget biztosít a kis és középvállalatoknak a nemzetközi piacokra való kilépésre, a két
mód között van némi különbség. Míg a tisztán kisvállalatokból álló hálózatban a hangsúly az
egyéni kompetenciák kibontakoztatásán van, melyhez kiegészítõ kompetenciákat keres a vállalkozás, a nagyvállalatból kiinduló hálózathoz csatlakozás esetén a kis cégek kompetenciái
„csak” kiegészítõ szerepet játszanak, viszont nagyobb eséllyel számíthatnak hosszabb távú,
stabilabb együttmûködésre.
A hálózat létrehozásakor a két irány esetében különbözõ hálózati központokat definiálhatunk, valamint a kompetens és megbízható partnerek felkutatása és bevonása is más-más
forrásból történik. A kisvállalatok virtuális vállalkozásban való részvételére többnyire úgy ke50
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rülhet sor, ha a partnerek részei valamilyen információs adatbázisnak, kompetencia katalógusnak. Ebben az esetben a hálózatnak két szintjét lehet jól értelmezhetõen elkülöníteni. Elsõ
szint a potenciális tagokat tömörítõ hálózat, melynek képviselõje az információs bróker, akinek fõ tevékenysége a kompetenciák összegyûjtése, a tagok adatainak nyilvántartása, a feladatok felvétele, az ehhez tartozó kompetenciák kikeresése és ennek alapján a kompetens tagok egymáshoz rendelése. A másik szövetség az információs bróker tevékenysége nyomán
létrejövõ, a projektet végrehajtó konkrét virtuális szervezet, mely csupán a tevékenységben
effektív résztvevõ vállalkozásokat tömöríti, s a tágabb hálózattal szemben csupán a konkrét
projekt idõtartamára jön létre. Ezzel szemben a lebontó virtualizálódásnál a szervezõ feladatokat többnyire a kezdeményezõ vállalat vállalja fel, s a többi tevékenységet részben a függetlenné vált szervezeti egységek, vagy más, egyéb források alapján bevont külsõ szervezetek
látják el. A központi vállalat a feladatlebontás után megtarthat szervezetén belül egyes tevékenységeket, de munkáját akár a szakértõi, hálózatszervezõi feladatokra is korlátozhatja. A
lebontó esetben a kezdeményezõ szerepet valamely nagyvállalkozás tölti be, mely elegendõ
piaci potenciállal rendelkezik ahhoz is, hogy partnereit az együttmûködésben való részvételre
és bizonyos technikai szabványok elfogadására befolyásolja. Az építõ változatban ugyanezt a
hatást vállalkozások valamely csoportja éri el [BeWi95].
A virtualizálódás irányából következik az, hogy az építõ fejlõdési folyamatban könynyebb megtartani a szervezetek közötti egyenrangúságot, domináns szerepet legfeljebb az információ birtoklása jelenthet. A koordinálással megbízott információ bróker általában eleve
független szervezet, mely a funkcionális feladatokhoz nem is szükségszerûen ért. A nagyvállalatból kiinduló fejlõdésben a központi szervezet többnyire rendelkezik olyan érdekérvényesítõ erõvel, hogy a többiek az általa elfogadott szabványokat, technológiát, stb. alkalmazzák.
A két különbözõ módon létrejött hálózat nagyban hasonlít egymásra, hiszen egyaránt
rendelkeznek a virtuális szervezetek jellemzõ strukturális tulajdonságaival (hálózati kapcsolatok, IT támogatás a koordinációban, kommunikációban, stb.). A különbségek abból erednek, hogy az építõ jellegû virtualizálódás esetében a kisvállalatoknak az önálló mûködést kell
felváltani a hálózat részeként való mûködéssel, vagyis ezen túl saját magán kívül a partnereknek is felelõsséggel tartozik, velük kell összehangolni a tevékenységeket. Igaz, ennek eredményeképpen a feladatvégzésben lehetõség nyílik arra, hogy a magkompetenciáikat felvonultató cégek szûkebb területre specializálódjanak. A nagyvállalat virtualizálódása esetén a
szervezeti egységek önállósodása és a külsõ kompetenciák bevonása éppen a specializáció
strukturális tükrözõdését valósítja meg. Ennek nyomán a magvállalat a munkamegosztásban a
hatékonyságért és rugalmasságért cserébe egy a korábbihoz képest leszûkült területre korlátozódik, hatásköre leszûkül, s a koordinációs feladatokat már nem lehet vállalaton belül megoldani.
A virtuális szervezetbe való bekapcsolódás a kisvállalatok számára viszonylag kis
strukturális változással jár, hiszen belsõ szerkezetük jószerével változatlan maradhat, viszont
valószínûleg át kell alakítani külsõ kapcsolatrendszerüket, a kapcsolattartás módját, eszközeit.
Persze a hálózat piaci lehetõségei is szélesebb körûek, mint amit egy kisvállalkozás önmaga
el tudna érni. A nagyvállalat virtualizálódása ezzel fordítva a struktúrában hoz nagyobb változást – annak reményében, hogy ezzel a rugalmasság, alkalmazkodóképesség, is jelentõsen
megnõ.
A hálózatba integrálódás és a hatékony koordináció, kommunikáció feltétele az egymással kompatibilis elemekbõl álló, rugalmasan alakítható informatikai rendszer. Ennek kialakítása költséges feladat, nagy feladatot ró az újonnan belépõkre, valamint az õket fogadni
szándékozó hálózatra is. Ezért a kisvállalatokból rövidebb távra alakuló hálózat IT megoldásai esetében valószínûbbnek látszik a paraméterezhetõ, de olcsóbb szabványmegoldások al51
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kalmazása (pl. az Internet + „plug-in”-ek). A nagyvállalatból kialakuló virtuális szervezetnél
a szabványmegoldások ugyanolyan elõnyökkel járhatnak, mint az elõzõ esetben, de a nagyobb tõkeerõ és a lebomló szervezet közös múltjából eredõ technikai megoldások a speciális, feladatra szabott IT-nek is nagyobb teret engednek.
A virtuális szervezetben felhalmozott tapasztalatokat a résztvevõ tagok a projekt idõtartamán túl is hasznosíthatják. Az összegyûlt tudás hasznosítása a kisvállalati alapú virtuális
szervezet esetében a kompetencia-hálózat keretein belül, de új, független projektek formájában történik. A nagyvállalat lebontásából származó hálózat nagyobb állandósága több lehetõséget ad a tapasztalatok felhasználására, a továbbfejlõdésre, részben a hosszabb lélegzetû
projektekben, részben a magvállalathoz kötõdõ újabb feladatokban. Mindazonáltal fontosnak
tartom, hogy a tudástranszfer körülményeit, a hálózatban felhasznált know-how átvételének
feltételeit rögzítsék a virtuális szervezetben, hogy ezáltal elkerülhetõek legyenek a felesleges
jogviták.
A 3.4.1. és 3.4.2. alfejezetekben a virtuális vállalkozások belsõ fejlõdésével fogunk
foglalkozni az itt bemutatott két szervezetfejlõdési iránynak megfelelõen.

3.4. A virtuális vállalkozás fejlõdésének szakaszai
3.4.1.
kulása

A virtuális vállalkozás fejlõdése mint a szervezet strukturális átala-

Adottnak véve azt a feltételezést, hogy a virtuális vállalkozás nagyvállalatok lebontásával, vagy kisvállalatokból felépülve alakulhat ki, az elõzõ modellt mint strukturális változások
egymásutánját kell értelmeznünk, a másodikat pedig mint meglevõ struktúrák közötti folyamathálózati kapcsolatok kialakítását. Ebben a részben az elsõvel foglalkozunk. Ezt az átalakulást a 6. ábra [Sie97] alapján öt lépcsõre bontjuk.
Kiinduló állapotként egy olyan vállalatot tételezünk fel, melynek a világ különbözõ
pontjain mûködõ leányvállalatai ugyanolyan (vagy hasonló) termékeket illetve szolgáltatásokat állítanak elõ. A termelés hatékony koordinálása iránti igény teremti meg az elsõ evolúciós
lépés alapját, melyben a cég tevékenységének minden elemét egyetlen helyszínre koncentrálja. Ezáltal a vállalkozás nem tesz mást, mint üzemeinek összevonásával megszabadul felesleges kapacitásaitól.
A második fázisban a központi vállalkozás tevékenységei egy részének kiajánlásával,
és/vagy a korábban a vállalatba integrált üzemegységek nyereségközpontokká illetve önálló
cégekké alakításával vállalkozási hálózatot hoz létre. Mivel ebben a szakaszban már megszûnt az egységes vállalat, létrejön a vállalatok közötti információs rendszer megteremtése
iránti igény, hiszen e nélkül nem lehetne kiaknázni a decentralizáció elõnyeit. Ennek a szakasznak így gyakori velejárója az elektronikus adatforgalom megteremtése, és a tagok közötti
anyagi folyamatok „just in time” elv alapján történõ rendezése.
A harmadik fejlõdési fázisban a hálózatba integrálódnak az értékteremtési lánc mentén
található fogyasztók és/vagy a szállítók is. Kapcsolódhatnak a hálózati információs rendszerhez, részesei lehetnek a folyamatok kialakításának, a terméktervezésnek. E szakasz jellemzõje
az értéktermelési folyamat integrált szemlélete a nyersanyagtermeléstõl a végsõ felhasználóig.
A gyakorlati megvalósításban ismét nagy szerepet játszik az informatika, mint a fizikailag távol esõ érdekelt felek hálózatba kapcsolásának eszköze.
Ha a kezdeményezõ vállalat elegendõ tapasztalatot szerzett a virtuális vállalkozás szervezésébõl, erõforrásait szelektív módon használhatja fel a rendszerben, azokra koncentrálva,
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melyeket valóban magkompetenciaként mûködtethet. Ha tevékenységeit a koordinációs funkcióra korlátozza, „információs brókerré” válik. E negyedik fázis azonban magában hordozza
annak a kockázatát, hogy ha a vállalat megszabadul minden egyéb tevékenységétõl, „kiüresedik”, s többé már nem rendelkezik funkciókkal, melyek között differenciálhatna. A „kiüresedés kockázata” („hollow corporation risk”) tulajdonképpen azt jelenti, hogy az információs
bróker maga nem végez effektív értékteremtõ tevékenységet, a hozzáadott érték létrehozásához annyiban járul hozzá, hogy mások tevékenységeit koordinálja, így erõsen függ is tõlük.
Éppen ezért a lebontó jellegû fejlõdés során a legtöbb vállalat megtartja néhány magtevékenységét, s csupán a határterületek tekintetében válik információbrókerré. Sieber a Microsoftot említi példaként, melynek magkompetenciája a szoftverfejlesztés, de termelési, marketing, kereskedelmi és elosztási funkcióit harmadik személyekre bízta. A teljes kiüresedés
azért sem olyan valószínû, mivel a központi szerep ellátásához nem elegendõ az információelosztás, koordináció területén kompetenciával rendelkezni; többnyire fontos az is, hogy a
„bróker” rendelkezzen azzal a projektekhez kapcsolódó szaktudással, mely segíti õt a feladat-,
felelõsségi- és hatáskörök elosztásában, idõ és költségterv elkészítésében.
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A virtuális vállalkozás fejlõdésének fázisai Sieber alapján [Sie97]

Érdekes példája a virtuális szervezeteknek a nagy (pl. építõipari) projektekre szervezõdõ hálózat. Ilyen esetekben a központi vállalkozás feladata az, hogy összegyûjtse és koordinálja a projekt elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal rendelkezõ vállalkozásokat. Hasonló
projekteket szaktudása, tapasztalatai alapján bárhol képes összeállítani, lefuttatni a lokális piaci szereplõk bevonásával. A magvállalat jellemzõje, hogy projektszervezõi kompetenciája
53

A virtuális vállalkozások kialakulása és fejlõdése
mellett az adott szakterület ismeretével is rendelkezik, így képes a pályázatok szakmai összeállítására, a projektek idõ- és költségterveinek elkészítésére, s a benyújtott pályázatok elbírálása szempontjából fontos, hogy megfelelõ tõkeháttérrel is rendelkezzen. Nem rendelkezik
ugyanakkor azokkal a tõkelekötést igénylõ eszközökkel, melyek a gyakorlati munkavégzéshez szükségesek, s a szûk szervezõ-tervezõ gárdán kívül nem rendelkezik saját alkalmazotti
állománnyal sem.
A kisvállalkozások szemszögébõl tekintve, az ily módon kialakult virtuális hálózatban
viszonylag nagy a központi vállalkozástól való függés. Létrehozhatóak azonban nagyvállalatoktól független hálózatok is, melyek kizárólag kis és középvállalatok kompetenciáira épülnek. Ebben az esetben persze nem érvényesek a fejlõdés 6. ábra szerinti szakaszai, s az így
létrejött hálózat nem egy központ köré szervezõdik. Ahogyan a 2.2.7. fejezet hipotézisdefiníciójában szerepel, az ilyen hálózat többnyire nem hierarchikus rendezettségû.
A kisvállalkozások által létrehozott hálózat kezdetben nem rendelkezik azzal a közös
technikai háttérrel sem, amivel a nagyvállalatok és utódaik. Mivel egy saját informatikai hálózat kiépítése drága dolog, s rövid távú projektek esetében pedig biztos, hogy nem kifizetendõ, valamely már létezõ hálózathoz (mint például az Internet) való csatlakozás ideális megoldásnak tûnik. Annál inkább, mert a kis és középvállalkozások társulása sokszor Internetes
katalógusok alapján zajlik, melyek nagyon fontosak az integráció kezdeti fázisában, a potenciális partnerekrõl szóló információgyûjtésben. Azok számára, akik nem rendelkeznek mûködésük korábbi szakaszaiból megfelelõ partnerkapcsolatokkal, ezek jelenthetik az egyik legalkalmasabb megoldást a megfelelõ kompetenciával rendelkezõ partnerek megtalálásához. Az
Interneten elérhetõ rengeteg információ így egy új szakma, az információ bróker megjelenését
is indukálja. Õ az, aki a partnerkeresõ vállalkozások számára megkeresi a megfelelõ társakat,
s maga is részt vesz a virtuális vállalkozás egyes mûködtetési feladataiban (pl. koordinálás
kontrolling) [Zim97].
3.4.2.
A kisvállalkozásokból alakult virtuális szervezet folyamatorientált
életciklus elmélete
Az e részben tárgyalt életciklus elmélet szerint a virtuális hálózatok független cégek
projektorientált partnerkapcsolataként jönnek létre. Mint ilyen korlátozott élettartamú szövetségnek, a virtuális szervezetnek az életciklusa annyiban különbözik a hagyományos vállalatokétól, hogy a folyamatos visszaesés-megújulási ciklus helyett a folyamat határozott véget ér.

Kocian, Corrêa, Scheer [KCSch97]

Mertens, Faisst [MeFa96];
Zimmermann [Zim97]

Kezdeményezés
Durvatervezés

Keresés és kapcsolatteremtés

Partnerválasztás
Finomtervezés

Szerzõdéskötés

Megvalósítás

Mûködtetés

Feloszlás

Új szituáció

10. táblázat Virtuális szervezetek életciklusa
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Ha az egyes szakirodalmi megközelítések közötti különbségektõl eltekintünk, a virtuális
szervezetek általános életciklusa kezdeményezésbõl, tervezésbõl, partnerkeresésbõl és választásból, mûködtetésbõl és feloszlásból áll. A 10. táblázat két életciklus-megközelítést mutat be egymás mellett ([KCSch97], és [MeFa96], [Zim97]) melyek megközelítõleg ugyanazt a
folyamatot kívánják bemutatni, kisebb formai eltérésekkel. A táblázat jobboldali oszlopa például nem említi az ötlet megszületése nyomán létrejövõ kezdeményezést, hanem azt mintegy
adottnak veszi. Szintén nem szerepel itt tervezés két fázisa, de helyette szó esik a partnerek
közötti szerzõdéskötésrõl, persze indirekt módon feltételezi a tervezést, mint elõkészítõ szakaszt. A két gondolatmenet az eltérések ellenére ugyanarra a folyamatra vonatkozik.

új szituáció

mûködtetés

keresés

szerzõdéskötés
7. ábra

3.4.2.1.

A virtuális vállalkozások újrakonfigurálása Zimmermann szerint [Zim97]

Kezdeményezés

A virtuális vállalkozás kezdeményezése valamely piaci lehetõség felismerésén nyugszik. Ez általában innovatív folyamat, valamely még nem létezõ termék, vagy szolgáltatás
(szolgáltatáscsomag) létrehozására és bevezetésére irányul. Az ilyen ötlet gyakran spontán
jellegû, s mint ilyen, többnyire egy emberhez, vagy valamilyen jól meghatározható kisebb
csoporthoz, illetve a rendelkezésére álló többletinformációhoz, intuícióhoz kötõdik. Gyors
megvalósítást igényel, ha nem akarjuk, hogy hasonló ötlettel más elõzzön meg minket. A
szervezet a köré a csoport köré kristályosodik, mely az eredeti ötletet felvetette –általában ez
lesz a közös hálózat koordinátora. Az ötlet származása szerint kétféle lehet:
• Egyrészt lehet reaktív kezdeményezés: ilyenkor a virtuális vállalkozás indítása valamilyen termék, szolgáltatás, vagy fejlesztés iránti fogyasztói igény inspirációjából ered.
• Másrészt lehet proaktív kezdeményezés is: ebben az esetben a partnerek közös stratégiai
döntésére kell gondolnunk, melyet azzal a céllal hoztak, hogy új piaci szegmenseket
hódítanak meg.
Az ötlet felmerülése szempontjából az, hogy a kezdeményezõ személy, vagy szervezet,
hogy eredetileg a termelõ vagy a felhasználói oldalon volt, gyakorlatilag mindegy. Ez a virtuális szervezet fejlõdésének késõbbi szakaszában nyer jelentõséget, a hatalmi és döntéshozatali
kompetenciák kialakítása során, melyek aztán a vállalkozásnak a virtualitás elképzelt skáláján
elfoglalt helyét is meghatározzák.
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3.4.2.2.

Durvatervezés

A tervezés elsõ fázisában a kezdeményezõ (vagy a leendõ partnereknek valamely központi csoportja) referenciákat keres azokra a struktúrákra és folyamatokra vonatkozóan, melyek a leendõ vállalkozásban modellként vagy elméleti megalapozásként szolgálhatnak.
Amennyiben megfelelõ minták állnak rendelkezésre, az jelentõs idõbeli (és anyagi) megtakarítást jelenthet a teljes tervezési folyamatban. Érdemes a referenciamodelleket valamilyen
szempontrendszer szerint csoportosítani, hogy az aktuális piaci lehetõségek tükrében könynyebb legyen a választás.

Kezdeményezés

Koordinátor

Feloszlás

1. szaka sz

6. szaka sz

E2

Tanácsadó

Fejlesztõ

E1
Megvalósítás
5. szaka sz

Gyártó

E6

E3

Szolgáltató

Vázlatos tervezés
1. szakasz

E5
E4
Szállító

Finomtervezés

Partnerkiválasztás
3. szaka sz

4. szaka sz

8. ábra

A virtuális vállalkozások életciklusa Kocian, Corrêa és Scheer szerint [KCSch97]

Az értékteremtési folyamatot a konkrét fogyasztói igények figyelembe vételével kell
elemezni, majd részfeladatokra felbontani. Az így kapott részletes feladatterv alapján a kezdeményezõ (esetleg már a leendõ partnerek bevonásával) elvégzi a piaci kereslet, a kapacitások, a hatékonyság és a várható bevételek elemzését, majd a különbözõ referenciamodellek
alapján kapott eredményeket összehasonlítja egymással. Az elemzés eredményeképpen a kezdeményezõk kialakíthatják a várható idõ és költséginputokra, a szûk keresztmetszetekre, a
partnerek közötti anyagi és információs folyamatokra valamint a szükséges kompetenciákra
és az azok közötti kapcsolódási pontokra vonatkozó elképzeléseiket, melyeket késõbb jól fel
lehet használni a folyamatellenõrzés során.
3.4.2.3.

Partnerválasztás

Miután a projekthez szükséges kompetenciákat az elõzõ fázisban meghatározták, a következõ feladat a kompetens partnerek megtalálása. A kezdeményezõ elõször valószínûleg
azok körében kezdi el a keresést, akikkel korábban is bizalomra alapot adó üzleti kapcsolatban állt. További partnerek kereséséhez referenciákat kell keresni. A partnerek kereséséhez
egyre gyakrabban lehet Internetes katalógusokat, speciális kompetencia központokat is felhasználni. Ezeket a katalógusokat úgynevezett információ brókerek kezelik, s bennük, mint
egy Internetes Yellow Pages-ben a cégek nem elsõsorban termékeket illetve szolgáltatásokat
kínálnak, hanem magkompetenciáikat.
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Amennyiben több vállalkozás is rendelkezik a szükséges kompetenciákkal, a választáshoz össze kel állítani egy kritériumrendszert. Az alkalmazható kritériumok: szabad kapacitás
(idõ, munkaerõ, berendezés), költség, az alkalmazott IT támogatás, esetleg a földrajzi elhelyezkedés. A durvatervezésben végzett szimulációs folyamat eredményeit ebben a döntésben
jól fel lehet használni. Amennyiben a kompetenciaközpontban fellelhetõ partnerek közül
egyik sem felel meg a felállított követelményeknek, vagy nem rendelkeznek elegendõ szabad
kapacitással, az elektronikus piacon általában találhatóak további kompetencia központok is.
Végsõ esetben megvizsgálható egy új vállalkozás alapításának lehetõsége (különösen a kevésbé befektetés igényes szolgáltatóipari ágazatokban).
3.4.2.4.

Finomtervezés

Amennyiben a partnerek már kiválasztásra kerültek, a következõ szakasz a finomtervezés. E szakaszban a durvatervezési fázisban elkészült modell megtelik cég-specifikus tartalommal, s a különbözõ megvalósítási variációk összehasonlíthatóvá válnak egymással, valamint a referenciamodellekkel. A partnerek részletes belsõ adatokkal töltik ki az elõre elkészített tervet, valamint tervet készítenek a feloszlásra vonatkozólag is. Ez utóbbi azért fontos,
mert ebben kell rögzíteni a közös virtuális vállalkozással kapcsolatos eredmények (nyereség,
veszteség, átadott tudás, stb.) elosztásának szabályait. Az informatikai támogatás segít az
egyeztetés gyors lebonyolításában, s az adatok, információk folyamatos frissítésében.
A finomtervezés szakaszában tisztázni kell a kapcsolat intenzitásával, az erõforrások
szolgáltatásával és azok elosztásával, a munkamegosztással, a koordináció módjával, a formalizáltság szintjével, a folyamatok szabályozottságával, felelõsségekkel, jogi viszonyokkal,
és a különbözõ (krízis)helyzetek kezelésével kapcsolatos kérdéseket. Meg kell állapodni a tagok közötti személyes találkozások gyakoriságát, illetve az elektronikus kontaktusok technikai és egyéb szabályait illetõen (kommunikációs formák, rendszeresség, információ hozzáférési jogosultságok, adatvédelem, stb.).
Mivel a virtuális együttmûködés gyakran különbözõ országokból származó vállalkozások között születik, vagyis a résztvevõk különbözõ jogszabályi háttérrel rendelkeznek, az
ilyen kapcsolatok jogi háttere többnyire nem eléggé rendezett. Mint ilyen, a virtuális szervezet egyfajta jogi senki földjének tekinthetõ, ahol csupán a nemzetközi jog szabályai érvényesek. Éppen ezért nagy jelentõsége van az együttmûködés rendjét szabályozó keretrendszer kialakításának.
Az ideális virtuális szervezetet nem kötik meg merev szabályok és rugalmatlan aláfölérendeltségi viszonyok, ezért nagyon kényes feladat megteremteni az egyensúlyt a finomtervezési fázisban megalkotott keretszabályok és a bizalmon alapuló kapcsolatrendszer között. A tervezési fázis a megvalósítás során sem zárul le véglegesen, hiszen a partnerek közötti folyamatos kapcsolattartás, rendszeres visszacsatolás, illetve szükséges korrekciós intézkedések megtételén keresztül biztosítható a követelményekhez való alkalmazkodás.
3.4.2.5.

Megvalósítás

A virtuális szövetség tagjai a finomtervezésben egyeztetett módon gyakorolják magkompetenciáikat, s folyamatosan kapcsolatban állnak egymással. Minden résztvevõnek rendszeresen a tevékenységeikre vonatkozó friss információval kell ellátni a közös koordinációs
és ellenõrzési rendszert, ami a kiértékelés után minden érdekelt számára rendelkezésre kell,
hogy álljon – természetesen a korábban meghatározott hozzáférési és titkosítási szabályoknak
megfelelõen. A nemzetközi együttmûködések során az információ-megosztással kapcsolatban
fontos figyelembe venni a nemzeti jelentéstételi-, könyvelési követelmények közötti, valamint
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kulturális és nyelvi eltéréseket, s legalább a formai követelmények tekintetében egységes elveket kidolgozni.
Az informatikai kultúra szintjétõl és a partnerek lehetõségeitõl függõen többféle technológia alkalmazható. Az információs folyamatok optimális irányítását nagyban elõsegíti a
dokumentumok elektronikus úton való továbbítása. Elsõsorban bizalmi és technikai kérdés,
hogy a partnerek mélyebb szintû modell- és folyamatintegrációt alkalmaznak-e, vagy csak
hozzáférést biztosítanak egymásnak adatállományaikhoz, vagy azok egy részéhez.
A durvatervezés kezdetétõl a feloszlásig tartó folyamatos visszacsatolás fontos és elengedhetetlen. A megvalósításban ez nem csupán az elvárások és a valós eredmények összehasonlítását jelenti, hanem a szervezetek között zajló folyamatok rendszeres kontrollját is. Erre
a célra a workflow rendszerek hatékony megoldási lehetõséget nyújtanak. Lényeges azonban
fenntartani a személyes kapcsolatokat is a bizalom ápolására, az információcsere biztosítása
és a kapcsolati keretrendszer finomítása, valamint különbözõ korrekciós intézkedések megkönnyítése érdekében. A rendszeres személyes találkozások különösen a nagy földrajzi távolságok áthidalása esetében fontosak, hogy ezáltal feloldjuk az elektronikus kommunikáció teremtette személytelen légkört.
A megvalósítás során felmerülõ konfliktusok esetében (s ugyanígy a szövetség együttmûködési fázisát követõ idõszakban is) a tervezés során kidolgozott keretszabályok számítanak mérvadónak.
3.4.2.6.

Feloszlás

Ha egy projekt elérte célját, a virtuális vállalkozás megszûnik létezni. A még futó projektrészek termékei eladásra kerülnek. A projekt adatait és az azzal kapcsolatos modelleket
archiválják, a legjobban sikerült projekteket beillesztik a referenciakatalógusba. A projekt
eredményeit a tervezési fázis során meghatározott módon szétosztják a partnerek között. Különösen az immateriális eredmények (pl. a projektben közösen felhasznált vagy megteremtett
know-how) elosztása nagyon bonyolult feladat, ezt a kérdést különösen nagy odafigyeléssel
kell kezelni. A probléma megoldása szoros összefüggésben van a tagok közötti bizalmi kapcsolat meglétével, de a megfelelõ elõkészítés és keretszabályok így is elengedhetetlenek.
A projekt befejeztével a virtuális hálózat tagjainak elválnak útjai, de többnyire nem
szûnnek meg létezni, mint önálló vállalkozások. Többségük tovább fog dolgozni más projekteken, s a mûködõ illetve befejezett projektek tapasztalatai alapján új virtuális vállalkozásokat
is indíthatnak, melyeknek összetétele részben vagy egészben megfelelhet a korábban futó kooperációk összetételével.
A projektek élettartama a termék vagy szolgáltatás természetétõl függ; vagyis azt állítani, hogy a virtuális szervezõdés csupán rövidtávra jön létre, pontatlan. Helyesebb úgy fogalmazni, hogy a virtuális vállalkozás projektrõl projektre változik, s így élettartama általában
korlátos, a projekt élettartamához kötõdõ.
A virtuális vállalkozások életciklusának speciális jellegzetessége, hogy az egyes fázisok
közötti határ ugyanolyan elmosódott, mint a vállalkozások közötti. A virtuális hálózat folyamatos átalakulása folyamatos partnerkeresést és újratervezést is jelent. Az egyes szakaszok
egymásba érnek, s nehezen elválaszthatók. A virtuális szervezet alapítását és feloszlását mindenesetre nehéz egyetlen olyan idõponthoz kötni, mint például a cégbírósági bejegyzés. Az
ideális virtuális szervezet teljes életciklusán keresztül rugalmas marad, olyannyira, hogy úgy
is tekinthetjük, mint ami folyamatosan feloszlik és újraalakul. Semmiképpen sem fix struktúra, ezzel ugyanis a virtuális szervezõdés a lényegét veszítené el. A szervezet létezése szélsõséges esetben a struktúra teljes átrendezõdése mellett is elképzelhetõ: valamely bevezetett
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márka folyamatos piacon tartása mellett a mögötte álló struktúra akár teljesen kicserélõdhet.
A márka életben tartásáért ez esetben a hálózati bróker felelõs. Természetesen ugyanaz a vállalkozás egyszerre lehet tagja különbözõ szakaszban levõ különbözõ virtuális vállalkozásoknak is.
3.4.3.

Háromdimenziós funkcionális fejlõdés

A 2.3.3. részben már szót ejtettünk a virtuális szervezetek funkcionális megközelítésérõl, mint az institucionális látásmód alternatívájáról. Eszerint a virtuális vállalkozás egy stratégiai alternatíva, s mint olyan, a vállalkozás fejlõdését helyezi középpontba. Az alábbiakban
ezt a funkcionális, stratégiai fejlõdést fogjuk részletesebben megvizsgálni.
Dimenziók és
tulajdonságok

1. fázis

2. fázis

3. fázis

Fogyasztói interakció
(virtuális találkozás)

termékek és szolgáltatások távoli megismerése

dinamikus testre szabás

fogyasztói közösségek

Eszközkonfiguráció
(virtuális erõforráskeresés)

erõforrás-keresõ
modulok

folyamatok
összekapcsolása

erõforrás-koalíció

Tudásmegosztás
(Virtuális tapasztalatszerzés)

munkacsoport
tapasztalat

a tudás a vállalat
kollektív tulajdona

szakmai közösségek
tapasztalatcseréje

Célterület:

feladatvégzõ egységek

szervezetek

szervezetek közötti
kapcsolatok

Teljesítménybeli célok

megnövelt mûködési
hatékonyság

hozzáadott érték
növelése

fenntartható innováció
és növekedés

11. táblázat A virtuális szervezõdés három dimenziója és három lépcsõje [VeHe98]

Venkatraman és Henderson szerint [Ven95], [VeHe98] (ld. még [Sie96d], [Sie97]) a
cégek három fõ területen igyekeznek hatékonyságot elérni: a piacokon, az erõforrásszerzésben, és a folyamatok optimalizálása területén. E három dimenziót hívják a fogyasztói interakció (a vállalkozás és a fogyasztók közötti kapcsolatok), az eszközkonfiguráció (a virtuális
hálózatba való integrálódás feltétele), és a tudásmegosztás (a tudás és tapasztalat különbözõ
vállalkozáson belül és kívül esõ forrásait egyensúlyozza) vektorának is. Venkatraman és
Henderson mind a három dimenzióbeli fejlõdést három lépcsõre osztották. Az elsõ lépcsõ az
olyan feladatvégzõ egységek szintjén mûködik, mint a fogyasztói kapcsolatok, beszerzés, újtermék fejlesztés, s célja az operatív hatékonyság növelése (pl. a befektetés megtérülés területén). A második szint a közgazdasági hozzáadott érték magasabb szintjére tör, s eközben a
vállalkozás szerkezeti struktúráját is átalakítja (lásd, pl. reengineering). A virtualizáció legmagasabb szintjét az értékteremtési láncolat teljes átalakításával lehet elérni, úgy, hogy az
értékteremtést helyezzük a szervezeti filozófia középpontjába. Fontos hangsúlyozni, hogy az
értékteremtésnek egyúttal a fenntartható innovációt és növekedést is célul kell kitûzni! E lépcsõben szükségszerûen be kell vonni az értékteremtésben érdekelt és a virtuális szervezet folyamataiban részt vevõ összes felet, tehát a harmadik szint célcsoportja mindenképpen több
szervezetet is magába foglal. A három dimenzió és a hozzájuk kapcsolódó fejlõdési lépések
szemléltetését a 11. táblázat és a 9. ábra segíti.
A funkcionális megközelítés nem foglalkozik a virtuális vállalkozás strukturális kérdéseivel. Sokkal fontosabb a stratégia, s a cselekvés milyensége. Ebbõl a szemszögbõl az információs technológiának, mint a stratégia megvalósítását elõsegítõ eszköznek központi szerepe van. Még fontosabb azonban a technológia felhasználásának módja a szervezetek közötti
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illetve a szállító-felhasználó viszonylatban. Venkatraman és Henderson úgy tekintik a virtuális vállalkozást, mint olyan „…stratégiai megközelítést, mely kizárólag a lényegi intellektuális eszközök és szellemi tudás létrehozását, táplálását és telepítését helyezi központba, miközben kézzel fogható, fizikailag is létezõ eszközöket is felhasznál a kapcsolatok komplex rendszerében.” [VeHe98]
A fogyasztói interakció, eszközkonfiguráció és tudásmegosztás dimenzióit hagyományosan elkülönülten kezelték, s ennek megfelelõen az ezeket támogató információs rendszerek is el voltak szigetelve egymástól. Az átfogó vállalati rendszerek alkalmazásának elterjedésével és az Internet protokollok elfogadottá válásával lehetõvé vált a közös technológiai alap
megteremtése. A funkcionális megközelítés szerint a virtualizáció a különbözõ funkciók egyre nagyobb mértékû koordinációját is jelenti egy olyan, közösen használható informatikai
platformon, mely alapvetõ formálójává vált az új üzleti modellnek.

A virtuális szervezetek
fejlõdésének evolúciós lépései:
1.
2.
3.

piaci érték növelése
(piaci tapasztalat)

Lokális hatékonyság
A szervezet újjáalakítása
Az értékrend újjáalakítása

megoldásteremtés
szolgáltatási interakció
csatornákhoz való hozzáférés

hatékony forrásszerzés
egyensúlyteremtés az
eszközfelhasználásban
kompetencia teremtés
kompetencia
koordináció

9. ábra

3.4.3.1.

adminisztratív hatékonyság
társadalmi referenciák elmozdulása
társadalmi referenciák újradefiniálása
munka (folyamat)
konfigurálás

A virtuális szervezõdés vektorai (ld.: [Ven95], [Sie96d])

Fogyasztói interakció (piaci tapasztalat)

A cég és a fogyasztó közötti hagyományos kapcsolat nagykereskedõk, szállítók, kiskereskedõk, ügynökök és franchise tulajdonosok többlépcsõs rendszerébõl áll. „A kialakulóban
levõ globális digitális gazdaság lehetõvé teszi, hogy a cégek és a vásárlók között kétirányú információs kapcsolatot hozzunk létre és mûködtessünk … s e kapcsolat nemcsak fogyasztói
szolgáltatások és áruk, hanem vállalkozások közötti szolgáltatás és áruforgalom esetében is
mûködik.” [VeHe98]. A gyártó-vásárlói kapcsolatok manapság forradalmian új, innovatív
dimenzióba jutottak: a vevõk már a fejlesztés korai stádiumában tesztelhetik a termékeket, emailen kapnak választ a használati utasításokban nem tárgyalt problémáikra, egyénre szabott
fogyasztói információs fórumok jönnek létre, stb.
A piaci tapasztalatok vektorának elsõ evolúciós lépése az erõforrásokhoz és piaci csatornákhoz való hozzáférés, vagyis a fogyasztókkal való kapcsolattartás az értékteremtési folyamat minden szintjén. A csatornákhoz való hozzáférés tulajdonképpen a javak és szolgáltatások eladásának fejlett informatikai eszközöket felvonultató támogatása. A gyártók és szolgáltatók által termékeikrõl nyújtott virtuális tapasztalatszerzés lehetõségei szélesebbek annál,
mint amit egy katalógus vagy egy „TV-shop” nyújtani tud. A fogyasztónak felajánlott interakciós lehetõségek sora az Internetes kereskedelemmel nyílik, de lehet szó a szállítmányok
vagy tõzsdei portfoliók valós idejû nyomon követésérõl, vagy a már eladott termékekhez/szolgáltatásokhoz kötõdõ globális szolgáltatási hálózatokról, és/vagy speciális fogyasztói
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csoportokról is. Mindazonáltal a fogyasztói kapcsolatoknak ez a szintje nem több mint egy
fejlett marketing eszköz, s a virtuális szervezõdéshez egyelõre nem sok köze van.
A legfontosabb vásárlókkal, kiskereskedõkkel folytatott kommunikáció fejlõdik, az interakció kétirányúvá lesz, s lehetõvé válik a proaktív termék és szolgáltatásfejlesztés. Ez a
következõ szint, ahol a vállalatok szolgáltatási interakcióra, termékeik és szolgáltatásaik vásárlókkal közös dinamikus személyre szabására törekednek. A piaci árverseny árréseket öszszeszûkítõ hatása miatt az egyénre szabott ajánlatok jelentõsége nagy. A K+F erõfeszítéseit
egyre gyakrabban támogatja fogyasztói visszacsatolás, a vásárlók véleményét már nem lehet
figyelmen kívül hagyni. A cégek ehelyett igyekeznek a felmerülõ igényeket elõre felfedezni
és kielégíteni. Venkatraman és Henderson szerint a személyre szabott szolgáltatásnak három
alaptétele van: a modularitás, az információszerzés, és a szervezettség. A modularitás teszi lehetõvé azt, hogy komplex termékeket is hatékonyan, alacsony egységköltséggel lehessen
egyénre szabottan elõállítani. Az információszerzés lényege a vállalat és a vásárló közötti folyamatos információs kapcsolat megteremtésében van, hogy így speciális fogyasztói profilokat lehessen kialakítani. Végül, mindez csak olyan szervezetben mûködhet, melyet úgy alakítottak ki, hogy dinamikus, alkalmazkodó módon állítson elõ és szállítson termékeket, szolgáltatásokat. Ez nemcsak a szervezeti struktúrára van hatással, hanem a vállalkozás teljes célrendszerére, kultúrájára is.
A megoldásteremtés szintjén a vállalkozás a fogyasztókat az értékteremtési folyamatban való aktív részvételre ösztönzi. A magas szintû piacismeretre építve a szállító megpróbálja a vásárlót bevonni az értékteremtésbe, s felmerülõ problémáit partneri kapcsolatrendszert kiépítve megoldani. Az interakció legmélyebbre ható módja az elektronikus fogyasztói
közösségek alakulásával valósult meg, melyek elegendõ erõvel rendelkeznek ahhoz, hogy
véleményüket a nagyközönség elé tárják, s az általuk létrehozott tartalom nemcsak a szûkebb
fogyasztói közösséget érdekli, hanem azt a termékek és szolgáltatások létrehozói is kiértékelik, felhasználják. A javak így többé már nem a vállalkozáson belül születnek, ahonnét egyszerûen átadják azokat a vásárlónak, hanem az összes szereplõ aktív közremûködésével. Az
együttmûködésnek ez a formája kiszélesíti az értékteremtési folyamatok területét, s felveti a
kérdést, hogy hol definiáljuk a vállalkozás határát.
3.4.3.2.

Eszközkonfiguráció (kompetenciaszerzés)

Az eszközkonfigurációs tengely mentén az erõforrásszerzés fejlõdésének lehetünk tanúi
a kritikus eszközök és erõforrások beszerzésétõl a cégek vertikális integrációján keresztül az
értékteremtési lánc tagjai közötti koherencia megteremtéséig.
A vállalatok többsége manapság igyekszik az intellektuális és szellemi eszközök létrehozására koncentrálni, míg a tárgyi és egyéb fizikai eszközöket más külsõ forrásból szerzi be.
A virtuális vállalkozásokat e tekintetben az egymást kiegészítõ képességek hatékony összekapcsolása jellemzi, mint ahogyan azt már a 2.2.1. részben is jeleztük, s sok vállalkozás elfordul a vertikális integrációtól, miközben újra a magkompetenciáikra koncentrál. A statikus
szemlélet szerint a helyi kompetitív elõnyök bevonása a globális versenybe a kooperációs
kapcsolatok létrehozásának egyik fõ indoka.
Példa erre a Nike, mely saját magát kutató, designer és marketing vállalkozásként definiálja, miközben gyártó tevékenységét száz százalékban kihelyezi számos különbözõ országból származó termelõ partnerhez. Az amerikai álmot megtestesítõ sportruházati cikkek gyártója ugyanis nem költséges zöldmezõs beruházásokkal operál, hanem már létezõ üzemekkel
köt termelõi szerzõdést. Ennek elõnye, hogy amennyiben a Nike máshol elõnyösebb feltételekkel tud gyártatni, szinte bármikor felmondhatja a szerzõdést és áthelyezheti a termelést egy
másik partnerhez, akár más országba is. Természetesen ez partnereinek jelentõs kiszolgálta61
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tottságát eredményezi. Még az olyan hagyományos gyártó vállalatok sikere, mint a Chrysler,
Dell, Boeing, stb. is nem kis mértékben függ forrásszerzõ képességeiktõl. A virtuális vállalkozások forráskeresésében azonban nem a hagyományos gyárt, vagy vásárol (make or buy)
dilemma van jelen, még csak nem is annak kooperációval vagy vertikális integrációval kibõvített alternatívája, hanem „a kritikus kapacitások folyamatos újrakonfigurálása az üzleti hálózatokban meglevõ különbözõ kapcsolatokon keresztül.” [VeHe98].
Az eszközkonfiguráció tengelyének elsõ lépcsõje a legjobb szállító kiválasztása (hatékony forrásszerzés), vagyis olyan kritérium, mely általában minden vállalkozást kell, hogy
jellemezzen. A modularitás elvét figyelembe véve, ez standard modulok, és alkatrészek keresésében nyilvánul meg. A világ nagyvállalatainak jelentõs része ma már inkább mûködik alrendszerek integrálójaként és összeszerelõjeként, mint vertikálisan integrálódott gyártóként.
A cégek értéktermelõ képessége nem annyira a gyártásban van, mint inkább a termék illetve
szolgáltatás architektúra összeállításában. A kérdés, amit a menedzsereknek folyamatosan fel
kellene tenniük, így hangzik: „Milyen külsõ eszközöket tudunk megszerezni kompetitív elõnyünk elvesztése nélkül, mikor kell áttekintenünk forrásszerzésünk logikáját?” [VeHe98]
A következõ fázis az üzleti folyamatok közötti, szervezeti határokon túli összefüggésekre koncentrál. Míg az 1980-as években és a ’90-es évek jelentõs részében is az üzleti folyamatok újrakonfigurálása, a „business process reengineering” (BPR) számított az egyik legfontosabb jelszónak, ma már egyre többen fordulnak a folyamatok kihelyezése (outsourcing)
felé. Különösen egyes információigényes ágazatokban jöttek elõ olyan specialisták, akik a
számvitel, készletnyilvántartás, fogyasztói kapcsolatok, telefonos szolgáltatások, adatbázis
elemzés, marketing és logisztika területén nyújtják más vállalkozásoknak szolgáltatásaikat. A
hosszú távú magkompetenciákra orientálódás, az outsourcing, együttmûködési szerzõdések
abban nyilvánulnak meg, hogy a vállalatok folyamatiaknak egyre nagyobb részét delegálják
olyan külsõ szolgáltatóknak, akik birtokában vannak a releváns kompetenciáknak, mérhetõ
kritériumrendszer alapján kezelik, adminisztrálják a kiválasztott folyamatokat, s ily módon
javítják az eszközkihasználtság általános szintjét. A kapcsolatokat kölcsönös tõkebefektetések
is erõsíthetik.
Az erõsödõ szabványosodás és modularitás különösen ösztönzi ezt a folyamatot, s az
informatikai rendszerek segítenek az ellenõrzés biztosításában. A fogyasztó és a szállító közötti feladatok átcsoportosulnak. Ennek példája a „folyamatos újratöltés” elve, melyben a
szállítónak betekintése van vásárlója készleteibe. Hogy ez megvalósulhasson, folyamatosan
informálni kell a forgalmi adatokról és a készletnagyságról, hogy így a szállításokat a lehetõ
legnagyobb pontossággal idõzíthesse. [Sie96d]. A növekvõ virtualizáció azt is jelenti, hogy
erõsödik a partnerek közötti integrálódás igénye, például a kimenõ logisztikát csak a vásárló
(cég) bemenõ oldali logisztikája figyelembe vételével lehet kialakítani.
A szolgáltatási interakciót szemléltetõ konkrét példák körébe tartozik a Kraft Foods,
mely marketing tevékenységeit az adatgyûjtésre és elemzésre szakosodott ACNielsennel kapcsolta össze. A Kraft Foods elõnye a marketing adatok gyorsabb elérhetõségébõl származik.
A National Semiconductor, a számítógép chipek egy kiemelkedõ gyártója logisztikai tevékenységeit a FedEx-re bízta, mint ahogyan a Siemens is a German Parcel szolgáltatásait
használja (a FedEx és a German Parcel egyaránt logisztikára specializálódott). Az NSC vagy
a Siemens képtelenek lennének ezt a tevékenységet is olyan magas színvonalon folytatni,
mint a fõtevékenységüket, anélkül hogy jelentõs erõforrásokat vonnának el attól [VeHe98].
A harmadik fázisban a cég az egymást kiegészítõ kompetenciák vibráló, dinamikus
erõforrás koalíciójának részévé válik. Ez nem valamilyen termék-, szolgáltatás vagy üzleti
portfolió, hanem a kritikus kompetenciák és kapcsolatok portfoliója. A cégek nem csupán a
kevésbé fontos támogató tevékenységek, hanem a kritikus erõforrások tekintetében is külsõ
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segítségre támaszkodnak. A vállalkozás azáltal érhet el stratégiai vezetõ pozíciót, hogy saját
magát egy dinamikus, gyorsan változó erõforrás hálózat részeként definiálja. Kiemelkedõ
példája ennek a Nike, mely ázsiai gyártók és ügynökségek (Weiden-Kennedy), Internet támogatók (Vivid Publishing), kiskereskedelmi forgalmazók (Footlocker), atlétákkal kötött exkluzív szerzõdések, (Michael Jordan, André Agassi), és csapatokkal kötött támogató szerzõdések
(Ohio State – amerikai foci, University of North Carolina – kosárlabda) kiterjedt hálózatát
vezényli.
A funkciók áthelyezése azonban a szakértelem áthelyezését is jelenti. A partnerhálózatok tagjai természetesen részesednek a közös erõforrásokkal járó haszonból, de ugyanakkor
tanulnak is partnereiktõl. Venkatraman ezt hívja kompetenciateremtésnek [Ven95]. A képességek és tudás forrásainak ilyen összekapcsolása nehezen elõre jelezhetõ veszélyeket teremt a
tudásmenedzsment területén. A vállalkozásoknak védeniük kell kompetenciáikat a kívülrõl
jövõ imitációs kísérletekkel szemben. Azonban hogy ez mennyiben jelent valós veszélyt a
virtuális vállalkozások számára, két dolog miatt is kérdéses. Elõször is a partnerek nem kapcsolódnak bele egymás folyamataiba fizikailag olyan szinten, hogy az elegendõ lene a tanulási folyamathoz. Másodszor, s ez sokkal lényegesebb, a koalíció célja a komplexitás csökkentése, és a hatékonyság növelése a specialisták felé folytatott outsourcing keretei között. Más
szavakkal, a partnerek valószínûleg nem azért lépnek kooperációra, mert át szeretnék venni
mások kompetenciáit, hanem azért, hogy a külsõ kompetenciákat az õket birtokló szervezet
integráns részeként építsék be folyamataikba.
A virtuális integrációs modellben egyik cég sem rendelkezik egyértelmû dominanciával, ehelyett vezetõ pozícióikat a források bizonyos csoportjaira koncentrálják. Az IBM például a hardver területén szerzett domináns pozíciót, más területeken viszont kialakult szabványokat követ (Windows, Intel architektúra). A szervezetek a komplementer képességek összefûzése miatt állnak egymással függõ viszonyban. Az ilyen koalíciók vezettek egyes szakterületeken a verseny és kooperáció közötti határ elmosódásához is. Gyakran megfigyelhetjük,
hogy egyes nagyvállalatok bizonyos területeken, mint például a kutatás-fejlesztés, együttmûködnek egymással, míg más területeken (pl. termék és szolgáltatáspiac) pedig versenytársak
(ld. [Sie96a]). Erre vonatkozó példákat korábban a 22. oldalon említettünk.
3.4.3.3.

A tudásmegosztás (munka konfiguráció)

A legfontosabb gazdasági erõforrás nem föld, fizikai eszközök vagy tõke, hanem a tudás és egyéb szellemi eszközök. Az eszközök megszerezhetõek, külsõ kompetenciákat bármikor be lehet vonni, sokkal lényegesebb azonban a szervezetet mûködtetõ szaktudás. A virtuális szervezet létrehozásához is többnyire olyan információ bróker szükséges, aki a megfelelõ
szakirányú tudás birtokában képes megtervezni a folyamatokat, bevonni és összefogni a specialistákat. Ennek eredményeképpen az aktuális trend a kisvállalatok foglalkoztatása, a kevesebb állandó munkahely, a távmunka térnyerése, a szerzõdéses munkavégzés és a csapatmunka hasznosítása irányába mutat. Az elõzõ két vektor kiegészítéseképpen e dimenzióban a
szakértelem különbözõ szintek közötti kiegyensúlyozásával foglalkozunk.
Elsõ célunk az lehet, hogy a folyamatokat hatékonyan mûködtessük (adminisztratív
hatékonyság). A hatékonyság alatt nem csak megfelelõen kialakított folyamatokat értünk, hanem ennek megfelelõ ellenõrzési mechanizmusokat is. A feladatok, valamint idõbeli és térbeni újradefiniálásuk következményeképpen az integrált ellenõrzõ rendszerek kifejlõdése jelentõs informatikai támogatásra (telefon, fax, videó-konferencia, csoportos alkalmazások,
stb.) teremtett igényt. A munkavégzõ egységek elõtt álló igazi kihívás azonban nem a technikában van, hanem a szervezetben. Hogyan szervezzünk meg egy rendszert, hogy a kívánt
eredményre jussunk, milyen ösztönzõket kell alkalmazni ahhoz, hogy a csapaton belül a meg63
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felelõ perspektívák érvényesüljenek, hogyan ösztönözzük a team munkát, vagy hogyan kell
egyensúlyozni a tevékenységek helyhez kötése, valamint a legjobb szakértõ iránti igény között?
A döntéshozatali hatalom decentralizálásával, az alkalmazottak növekvõ autonómiájával és az adatokhoz való helyhezkötöttség nélküli hozzáféréssel elmozdítjuk a feladatokhoz
kötõdõ helyi referenciákat. E második fázis a szervezeti egységek közötti kollektív szakértelemre épül. Ez kevéssé megfogható és szabályozott, sokkal inkább hallgatólagos tudás és a
tudáselemek összefonódásának eredménye. A tudás így a vállalat kollektív eszközévé válik. A
távolban meglevõ tudásnak a felhasználás helyére való szállítása többnyire szintén az informatikai támogatás függvénye.
A harmadik fázisban a közös szakmai tapasztalatokhoz kapcsolódó, szervezeti határokon túlmutató tudáscsere van fókuszban. Amennyiben lehetséges független munkavégzés, a
vállalat részei önálló egységekké válhatnak, melyek szakértõkké és nyereségközpontokká
alakulnak, s természetesen autonóm vállalkozások és szabadúszók is tagjai lehetnek a rendszernek. A szervezet, mint hierarchikus struktúra felbomlik. Venkatraman ezt a végsõ stádiumot nevezi a társadalmi referenciák újradefiniálásának [Ven95].
A kiterjesztett hálózat tagjai között a szállítókat, fogyasztókat, partnereket, szövetségeket és a tágabb szakmai környezet tagjait is megtalálhatjuk. A globális adatbankok segítségével lehetõvé válik számos, különbözõ helyrõl származó szakértõ bevonása. Ez azt is jelenti,
hogy a hagyományos munkavállalói szerzõdést olyan speciális szerzõdéseknek kell felváltani,
melyek a szakértõi hozzájárulás aktuális értékéhez kapcsolódnak.
A virtuális szervezõdés e harmadik vektorában a cégek tanuló szervezetté válnak
[Ber96], [Pol96]. Az egyes munkatársak relatíve lassú individuális tanulását felváltja a felgyorsított szervezeti tanulás, mely lehetõvé teszi minden tag szisztematikus fejlõdését, s biztosítja ezáltal, hogy létrejöjjön a változó környezeti feltételekhez való gyors alkalmazkodás.
Mindennek ellenére a tanulásorientált szervezetek középpontjában az emberek állnak, hiszen
a folyamatok és technológiák nem képesek a tanulásra. A tudás, a kompetenciák hordozói
változatlanul az egyes személyek.
A tanulás forrásaként szolgálhatnak a korábban futó projektek referenciamodelljeiben
rögzített helyzetek, folyamatok, a versenytársak, s ugyanakkor a partnerektõl átvett tudás is.
A külsõ kompetenciák bevonása által a tudástranszfer speciális módon valósul meg, ugyanis a
képességek és tudás a virtuális struktúra részeivé válnak, felhasználhatók egy-egy projekt
céljainak eléréséhez, de megmaradnak az õket birtokló társaság tulajdonában. Elsõ pillantásra
kritikus kérdés ezzel kapcsolatban a know-how védelme. A közös projektekbe bevitt szaktudást védhetik a virtuális hálózat keretszabályai, de ennél is fontosabb, hogy miután az egész
virtuális szervezõdésnek lényegi motívuma a saját magkompetenciára koncentrálás, a tagoknak többnyire nem érdeke az idegen kompetenciák átvétele.
A tanulásorientált szervezetben háromféle tanulási típust különböztethetünk meg. Az
adminisztratív hatékonyság (és bizonyos mértékig a társadalmi referenciák elmozdítása)
szintjén a meglevõ ismeretek javítása van a fókuszban, ezzel tulajdonképpen a meglevõ kompetenciák fejlesztését gyakorolja a vállalat. Nem köthetõ egyértelmûen a három lépcsõ egyikéhez sem az új, még nem létezõ ismeretek generálása, az innovációs tevékenység. A munkakonfiguráció harmadik szintjére jellemzõ a szervezetek közötti tudástranszfer, vagyis a külsõ
kompetenciák átvétele (speciális esetben bevonása).
A szervezetorientált tanulás folyamata négy, egymást idõben átfedõ fázisra tagolódik:
• információnyerés tapasztalati tanulás (pl. kísérlet), megfigyelõ tanulás (pl.: konkurencia
vagy partner megfigyelése) és modell-tanulás (szakirodalom, tanácsadó) útján,
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• információelosztás – eben jelentõs szerepet játszanak a groupware rendszerek és a
workflow menedzsment,
• információfeldolgozás és értékelés a kognitív minták, a szervezeti kultúra és az elemzõ
eszközök által,
• információtárolás az információs rendszerekben, viselkedési szabályok, vagy dokumentációk által.
A szervezeti tanulás végül is akkor válik hatékonnyá, ha a kultúra részévé válik, a vállalat következetes hosszú távú tanulási stratégiát dolgoz ki, s létrejön egy olyan tanulási körforgás, mely felépíti a hidat a mindennapok és a tanulás között. Lényeges szerepe van ebben a
vezetõknek, akik példamutatással, „edzéssel” támogatják a tanulást, a szervezeti ellenállás leküzdését. Ehhez nyitottságra, az értéklánc minden egyes tagjával való együttgondolkozásra,
kritika elfogadó képességre van szükség, s arra, hogy a hibákat, sikertelenségeket a szervezet
és annak tagjai egyaránt tanulási esélyként fogják fel. Legfontosabb mindezek mellett, hogy a
szervezet minden egyes tagja tudatosan felvállalja, hogy tanulásorientált szervezet tagjává
válik.
A szervezetben meglevõ három potenciál alapján feltérképezhetõ az egyes vállalkozások virtualitás profilja. Amint az egyes cégek a modell egy-egy ágán a virtualizálódás más és
más szintjét érhetik el, ezek az állapotok az ábrába rajzolt különbözõ háromszögekkel jellemezhetõek (ld.: 10. ábra). Nyilvánvalónak tûnik, hogy egy magányos szervezet képtelen egyszerre mind a három tengelyen elérni a maximumot, tehát kooperációs partnereket kell keresnie.
piaci érték
növelése

virtuális
szervezõdés

kompetencia
koordináció
10. ábra

munka
konfigurálás

A virtualitás szintjének feltérképezése

A három potenciál feltérképezése a virtualitás szintjének hasznos mérõeszköze lehet
konkrét szervezeteken végzet felmérés esetén. (ld. pl. [Sie96c].)
3.4.4.
ben

Az információtechnológiai kapcsolatok típusai a virtuális szervezet-

Az együttmûködõ partnerek közötti információfeldolgozás módja, az adathozzáférés
szintje, az informatikai támogatás eszközei (Internet, groupware, adat és alkalmazás megosztás, elektronikus adatcsere, vagy egyéb nyílt rendszerek) különösen nagy jelentõséggel bírnak
a virtuális szervezetekben. Az üzleti célok, az IT-vel kapcsolatos elvárások és a technológiai
lehetõségek széles skálájának eredményeképpen a technikai integráció többféle szintje képzelhetõ el. Az alábbiakban az összefonódás informatikai támogatás különbözõ szintjeinek
megfelelõ különbözõ állomásait tekintjük meg (ld.: a 11., 12., és 13. ábrák, [Fai96]).
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3.4.4.1.

Alkalmazás kommunikáció

A partnerek közötti integráció legalacsonyabb szintje az alkalmazások közötti kommunikáció. A virtuális vállalkozásról feltételezzük, hogy rugalmas struktúrával rendelkezik,
melyben az egyes szerepek betöltõi könnyedén cserélhetõek. Ez azonban csak úgy valósítható
meg, ha a szövetség meglévõ és
potenciális tagjai kompatibilis,
úgymond „plug and play” inforA
B
mációs rendszerekkel rendelkeznek. Alapvetõ követelmény az,
Tervezési és
Tervezési és
kontrolling rendszer
kontrolling rendszer
hogy a hálózatban használt alkalmazások kommunikálni tudjanak
Adminisztrációs és
Adminisztrációs és
egymással. Ezt vagy szabvány
diszpozíciós rendszer
diszpozíciós rendszer
hardver- és szoftvertechnikai
megoldásokkal, vagy a megfelelõ
A adatbázis
B adatbázis
kapcsolódási felületek, konverterek beépítésével lehet megoldani.
Ezen a szinten a részt vevõ partnerek mindegyike saját adatbázissal
A+B hálózat
és információ feldolgozó rendsze11. ábra
Alkalmazás kommunikáció [Fai96]
rekkel rendelkezik, melyekhez
normális körülmények között mások nem férnek hozzá. Az adminisztrációs
feladatok ellátása, a
A
B
feladatelosztás, a tervezés és az
Tervezési és
Tervezési és
ellenõrzés a partnervállalkozások
kontrolling rendszer
kontrolling rendszer
belsõ feladatai közé tartoznak.
Adminisztrációs és
diszpozíciós rendszer

Adminisztrációs és
diszpozíciós rendszer

A+B adatbázis

A+B hálózat

12. ábra

Adatmegosztás [Fai96]

A+B
Tervezési és
kontrolling rendszer
Adminisztrációs és
diszpozíciós rendszer

A+B adatbázis

A+B hálózat

13. ábra

3.4.4.2.

Adatmegosztás

Az integráció következõ
magasabb szintje az adatbázis
megosztás, mely lehetõvé teszi az
arra jogosultaknak (VSz tagszervezetei és azok képviselõi) a közös adatbázisok elérését, természetesen figyelembe véve az adatok integritásának és az adatbiztonságnak a szempontjait. Nagyon
fontos, hogy megállapítsuk a megfelelõ hozzáférési jogosultságokat,
még a vállalkozás tervezési fázisában; mely adatok lesznek a
partnerek számára is hozzáférhetõek, s melyek maradnak meg
biztonsági okokból kizárólagosan
belsõ használatra. A partnerek
adatbankjához való hozzáférésnek
különbözõ szintjeit lehet definiálni. Az ezen a területen piacvezetõnek számító Lotus Notes a hoz-

Alkalmazás megosztás [Fai96]
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záférési jogosultságok és a kódolás 7 különbözõ szintjét teszi lehetõvé [Fai96].
Az adatbázis megosztás azonban még nem jelenti azt, hogy a vállalat belsõ folyamatainak az irányításába az érintett vállalkozás menedzsmentjén kívül bárki beleszólhatna. A virtuális vállalkozás csupán koordinátori, s információ elosztó szerepet tölt be.
3.4.4.3.

Alkalmazás megosztás

A harmadik szint az alkalmazás megosztás. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a virtuális
vállalkozás hardver és szoftver környezete egy egységes rendszerré alakult, melyben a partnerek nem csupán az adatokat osztják meg egymással, hanem az alkalmazásokat is. Az eredmény egy többfelhasználós rendszer, egyfajta groupware (ld. még: [AFHS95] és [Fai96]).
Groupware alatt olyan rendszereket értünk, amelyek az információtechnológia eszközei
segítségével a több döntéshozót foglalkoztató folyamatok támogatását elsõsorban információhozzáférési szolgáltatásokkal segítik [Pol96]. A groupware rendszereknek az alapgondolata
az, hogy az azonos információ helytõl és idõtõl független hozzáférhetõsége növeli a csoportmunka potenciálját és a szervezet hozzáadott-érték termelési kapacitását. Ezért az ilyen rendszerek magja mindig egy közös adatbank, mely egy kliens-szerver architektúrán keresztül a
felvett információt az összes (megfelelõ jogosultsággal rendelkezõ) csoporttag rendelkezésére
bocsátja. A modern groupware rendszerek már képesek a „puha” adatok feldolgozására és decentralizált, sõt aszinkron adategyeztetésre is, s viszonylag könnyen alkalmazhatóak a szervezeti változásokhoz.
A lehetséges groupware alkalmazások közé tartozik a közös dokumentációkészítés, és
koordinálás, az idõben vagy térben osztott konferenciák jegyzõkönyveinek elkészítése betekintési és kutatási lehetõséggel, a team-menedzsment, a közös idõgazdálkodás, vagy a csoportos döntéselõkészítés-döntéshozatal támogatása, és még számos más lehetõség.
Az összefonódás kívánatos mértékét az együttmûködés céljai alapján lehet meghatározni. Az alkalmazás megosztást, az integrációnak ezt a szoros formáját elképzelhetjük például
egy rendelési- és árukövetési rendszerben, ahol követelmény az, hogy az ügyfél a partnerek
sorozatán keresztül nyugodtan figyelemmel tudja követni az áru sorsát. Az összekapcsolódásnak ilyen magas szintje ugyanakkor teljesen felesleges a partnerek közötti alkalmi kapcsolatokban. Ha a célunk rendszeres információszerzés e-mailen, akkor megelégedhetünk az alkalmazás kommunikációval.
Ahogyan a szingapúri TradeNet példája mutatja, [BrNe95] egy komplett nemzeti informatikai platformot is tekinthetünk a közös alkalmazások alapjaként, melynek részei email, elektronikus fizetési rendszerek, iparágtól független globális beszerzési hálózat, információs adatbankok címekkel, légi és vízi szállítmányozási menetrendek. Az IT infrastruktúra
folyamatos fejlesztése emelte ki Szingapúrt a fejlõdõ országok sorából, tette kikötõjét Rotterdam után a világ második legnagyobbjává, illetve segített jelentõsen lerövidíteni a korábban
majdnem húsz kormányhivatalt igénybe vevõ vámeljárások lényeges felgyorsítását.
Arnold, Faisst, Härtling és Sieber [AFHS95] szerint a kiválasztott információfeldolgozási struktúrától függetlenül ajánlatos a workflow menedzsment rendszerek (workflow management systems – WFMS) használata az általános koordinációs feladatok ellátására. (ld. még
[OtNa97]), különösen az egyes közremûködõknél található egyedi alkalmazások koordinált
mûködtetése érdekében.
Workflow alatt az üzleti események bonyolításával kapcsolatos folyamatokat értjük, a
workflow menedzsment rendszerek feladata pedig ezeknek a folyamatoknak az optimalizálása [Pol96]. Alkalmazási területe elsõsorban az irodai folyamatok segítése, de más területeken
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is hasznosítható. A workflow menedzsment a folyamatok modellezésére és optimalizálására
épül, ezt követheti az automatizálás. Az automatizálás lényege a bizonylatok, dokumentáció
rendszerbe vitele (pl. a papíron levõ információ bescannelése, a hangos üzenetek tárolása) és
ezeknek az automatikus, intelligens továbbvitele. Noha az 1980-as évek jelszava, a papírmentes iroda ezzel együtt is távoli álomnak tûnik, az workflow menedzsment segít elkerülni,
hogy a folyamatok egyes lépései kimaradjanak, vagy hogy bizonyos munkatársakat megkerüljenek, valamint segít, hogy a dokumentumok biztosan és idõben továbbjussanak az illetékesekhez. A workflow rendszer alapján a dokumentumok és a folyamatok útja mindenkor
pontosan nyomon követhetõ. Hatékony mûködtetésüknek elõfeltétele a folyamatok elõzetes
optimalizálása – ezáltal az elérhetõ idõmegtakarítás akár 3-4-szeresére is nõhet [Pol96].
A folyamatosan átalakuló virtuális hálózatokban a kapcsolatrendszerek változása szükségessé teszi a potenciális partnerek workflow rendszerei közötti intelligens találkozási felületek kialakítását, ki kell alakítani a rendszerek közös kapcsolódási pontjait. E témáról lásd
bõvebben a »„Plug and play” rendszerek a virtuális vállalkozásokban« címû fejezetet a 105.
oldalon.
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4. fejezet A VIRTUÁLIS VÁLLALKOZÁSOK
STRUKTÚRÁJA ÉS SZERVEZETI FOLYAMATAI

0.1. A strukturális fejlõdés alternatívái
Ebben a részben elõször azt vizsgáljuk, mi a lényegi különbség a virtuális szervezet,
mint vállalkozási szövetség és más hálózati formák között. Mivel a hálózatalakítás nem korlátozódik csupán a virtuális szervezetekre, fontos megnézni, melyek azok az alapvetõ erõk,
melyek ebbe az irányba hatnak, mivel nyújtanak a szövetségek többet vagy mást, mint egy
egységes szervezeti struktúra, s ezen belül el fogjuk különíteni azokat a tényezõket, melyek
speciálisan a virtuális szervezõdésekre jellemzõek. A vizsgálat spektrumát folyamatosan szûkítve, a késõbbiekben aztán a virtuális hálózat struktúrájának meghatározó tényezõivel, a hálózatot alkotó szervezetek jellemzõivel, s azok speciális, a hagyományos szervezetektõl eltérõ
folyamataival foglalkozunk.
4.1.1.

A virtuális szervezet környezete

Feltételezhetjük, hogy a különbözõ környezeti hatások más és más szervezeti megoldásoknak kedveznek, s az egyszerû hierarchikus szervezetnek ugyanúgy megvan a helye, mint a
rugalmasan alkalmazkodó virtuális vállalatnak. Ebben a részben arra keresünk választ, melyek azok a körülmények, melyek a virtuális szervezetek kialakulásában leginkább szerepet
játszanak – elsõsorban az institucionális modellt véve alapul. Segítségünkre lesz a 14. ábra,
mely a különbözõ struktúrák helyét a stratégiai fejlõdés és a szervezeti követelmények szempontjából kívánja vizsgálni (a témáról lásd még: [Zim97], [Sie97]).

Szervezetközi
Szervezeten belüli

Szervezeti fókusz

Fejlõdési fókusz
Stabilitás
Vállalkozási
szövetség

virtuális vállalkozás

hierarchikus
szervezet

probléma orientált
szervezet

Méretgazdaságosság

Rugalmasság

Kompetencia hatékonyság

Stratégiai fókusz
14. ábra

A szervezeti fejlõdés perspektívái Zimmermann szerint [Zim97]

69

A virtuális vállalkozások struktúrája és szervezeti folyamatai
A virtualitás koncepciója a korábban leírtaknak megfelelõen olyan stratégiai meggondolásokra épül, mint a magkompetenciák meghatározása és felhasználása, a közös szinergia
potenciál felhasználása, optimális vállalkozásméret, piacokhoz való hozzáférés, stb. A
virtualizálódás egyik fõ motívuma, hogy általa csökkenthetjük a túlméretezett struktúrák
komplexitását, s így nagyobb rugalmasságot, válaszadó képességet érhetünk el. Egy másik
fontos motívum lehet, hogy bizonyos jogi körülmények a tevékenységek kihelyezésére
(outsourcing) késztethetnek, de ugyanerre ösztönözhet a helyi szakismerethez való hozzáférés
igénye is. Mindezek alapján a virtuális vállalkozásról feltételezhetjük, hogy olyan környezeti
feltételek között alkalmas forma, melyet sem stabilitás, sem jól körülhatárolható feladatstruktúra nem jellemez, hanem ehelyett dinamizmus és turbulens változatosság [Sie97]
(ld. 3.1.2.).
Az olyan hierarchikus szervezeti struktúrákat, mint a tradicionális lineáris, funkcionális,
stb. szervezetek (14. ábra: bal alsó szegmens), olyan feladatok megoldására találták ki, melyek viszonylag változatlanok az idõben. Az egyre változatosabb feladatok megjelenése kapcsán a szervezeteknek szembe kell nézni a bõvítés kérdésével. Az új kompetenciák bevonását
úgy lehet szervezeti túlméretezettség nélkül megoldani, ha ez más szervezetek bevonásával
együtt történik. A vállalkozási hálózatok (14. ábra: bal felsõ szegmens) létrejötte nem csak a
feladatmegosztásban jelent elõnyöket, hanem nagyobb piaci lefedettséget biztosítva segít a
méretgazdaságosság elérésében is. Az így létrejött stabil hálózatok azonban hosszabb távra
jönnek létre, s többnyire intézményesült formát is öltenek, mint például a stratégiai szövetségek. Ez az elmozdulás a szervezeten belüli megoldásoktól a szervezetek közötti kapcsolatok
felé vezet.
A feladatok sokfélesége mellett a másik oldalról azok specifikussága, az egyedi fogyasztói igényekhez való dinamikus alkalmazkodás jelenti a másik nagy kihívást. Ennek
megoldását jelentik a moduláris, vagy duális rendszerû szervezetek (14. ábra: jobb alsó szegmens), melyek primer és szekunder szintû szervezõdésük által nagyobb problémaorientáltságot biztosítanak. Stratégiai szempontból itt a méretgazdaságosságnál fontosabb a feladatkörök
lefedhetõsége, a megfelelõ kompetenciák rendelkezésre állása, s a rugalmas alkalmazkodás
lehetõsége.
Abban az esetben, ha a feladatstruktúra sokféle (változó) és ugyanakkor specifikus feladatból áll, a hagyományos hierarchikus szervezetek, vállalkozási szövetségek már nem rendelkeznek a megfelelõ rugalmassággal és/vagy a képességek és szakismeret szükséges tárházával. Olyan szervezeti megoldás szükséges, mely egyszerre biztosítja a méretgazdaságosságot, és a rugalmas alkalmazkodóképességet, a képességek széles tárházának feladatokhoz alkalmazkodó bevonását. A virtuális szervezetek (14. ábra: jobb felsõ szegmens), ilyen helyzetek megoldására születtek. Itt a szervezetek közötti összekapcsolódás a skálahatékonyság elérését biztosítja, s ugyanakkor a kompetenciák széles körének bevonásával megválaszolja a
feladatok változatossága által támasztott igényt is (speciális szakértelem és képességek).
4.1.2.

Az együttmûködõ partnerek közötti kapcsolatok modellje

A szervezetek közötti kapcsolatok vizsgálatát folytatva ebben a részben a partnerek közötti együttmûködés jellemzõit vizsgáljuk. A 15. ábrán Kenneth Preiss modelljét [Pre97] láthatjuk, mely egy háromdimenziós modellben mutatja be a hagyományos kapcsolatrendszerektõl a virtualizálódás irányába mutató fejlõdést.
Az X tengely jelzi a szállító által a vásárlónak kínált értéket, ami lehet valamely projekthez, vagy konkrét termékhez kapcsolódó berendezések, szolgáltatás, vagy szaktudás bármilyen kombinációja. Az Y tengelyen jelöljük a vásárló által a javakért a szállítónak adott
ellenértéket. Ez a rögzített egységártól a változó fizetségen keresztül a kockázatmegosztásig
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terjedhet. A Z tengely mutatja a két egység közötti üzleti kapcsolatok szintjét, vagyis azt,
hogy folyamataik függetlenül, egymáshoz nem kapcsoltan zajlanak-e, rendelkeznek-e valamilyen (elektronikus) adatforgalommal, vagy a mûveletek teljes integrációban zajlanak.
A háromdimenziós modell origójában elõre pontosan meghatározott, konkrét termékek
és szolgáltatások állnak, melyeket egységáron közvetítenek a szállító és a fogyasztó közötti
bármilyen integráció nélkül. Ez esetben az egyetlen változó a költség. A résztvevõk közötti
valós idejû interakció fokozódásával párhuzamosan a modellben is elmozdulunk a tér három
irányába. Minél tovább jutunk ezen az úton, annál inkább eltûnnek a szervezeten belüli és a
szervezetek közötti határok, s az erõforrások integrációja is annál erõsebb lesz, többnyire erõsödõ információs és kommunikációs technológiai támogatással kísérve. Végül is, a modell
origója jelképezi az önálló, különálló szervezeteket, s minél távolabb jutunk ettõl a ponttól,
annál közelebb kerülünk a virtuális szervezetekhez. A stratégiai szervezetek, vagy a moduláris
szervezetek az origóhoz közelebb találhatóak, de mindegyik valahol a 45°-os átló környékén.
Érdemes megfigyelni, hogy a háromdimenziós tér nem minden pontja fenntartható;
ajánlott a 45°-os átló közelében maradni. Csak képzeljünk el egy alacsonyabb X értéket egy
viszonylag magas Y értékkel. Ez azt jelentené, hogy a fogyasztó kockázatmegosztást vállal a
projektben, s úgy is fizet, noha komplex szolgáltatásról szó sincs, csupán szabvány terméket
kap. Vagy ellenkezõ oldalról nézve, a gyártónak nem érdemes magas hozzáadott értéket termelni, ha a vásárló nem hajlandó többet fizetni, mint az egységár. Ugyanez a helyzet a vállalkozások integrációjával is (Z tengely). Az üzleti folyamatok integrálásával kapcsolatos költségeket csak az X tengelyen elért nagyobb értékkel lehet igazolni, vagyis olyan termékkel,
szolgáltatással, melyhez a szállító folyamatos értéknövelõ szolgáltatásokat és információkat
ad. Ehhez természetesen ennek megfelelõ ellenszolgáltatás is tartozik, amit a vásárlónak meg
kell fizetni. Az alacsony értékû, egyszerû termékek és szolgáltatások nem igényelnek ilyen
mérvû integrációt.

Y

Pénzbeli
ellenszolgáltatás

Megosztott
kockázat és haszon
Változó
fizetség

által
X Szállító
nyújtott

Egységár
Fax, telefon, levél
elektronikus adatforgalom
Fejlesztési
koordinálás

Egyszerû
szabvány
termék

hozzáadott

Komplex vásárlás
érték
elõtti és utáni
szolgáltatáscsomag,
tudástranszfer

Teljes
integráció

Z

Üzleti folyamatok
összefonódása

15. ábra

A vállalkozások kapcsolódási modellje [Pre97]

71

A virtuális vállalkozások struktúrája és szervezeti folyamatai
4.1.3.

Hagyományos” és virtuális hálózati struktúrák

Snow, Miles és Coleman szerint [SMC92] (ld. még [MeFa96]), három féle vállalkozási
hálózat létezik (16. ábra):
• A szervezeten belüli hálózatnak tekinthetjük a profitközpontokból álló vállalkozás decentralizált belsõ szervezeti struktúráját.
• A stabil hálózat beszállítók hálózata, melyek valamely központi cég köré csoportosulnak (általában valamilyen multi köré, mint pl. a Mercedes vagy a General Motors). Az
értékteremtési lánc jelentõs részéért õk felelõsek.
• A dinamikus hálózat az outsourcing extrém formája, ahol egy bróker olyan pozícióban
van, hogy bármely pillanatban össze tudja kapcsolni az adott szituációban szükséges
partnereket. A virtuális szövetség ilyen dinamikus hálózat.

K+F

Termelés

Beszállító

K+F

Vezetõ
vállalat

Bróker

Beszállító

Beszállító

Marke
ting / Disztribúció

Szervezeten belüli hálózat
16. ábra

Beszállító

Termelés

Bróker

Beszállító

Stabil hálózat

Beszállító

Marke
ting / Disztribúció

Dinamikus hálózat

Hálózati típusok Snow és munkatársai szerint [SMC92]

A belsõ hálózat része az alapvetõ szervezeti felépítésnek, de a szervezeteken belül beszélhetünk úgynevezett másodlagos struktúrákról is, ilyenek például a stratégiai üzleti egységek (SÜE), projekt vagy a team szervezetek. A stabil és dinamikus hálózatok erre annyiban
hasonlítanak, hogy a tagvállalatok eredeti szervezetét alapvetõen érintetlenül hagyják, s arra
építve hoznak létre a másodlagos struktúrákhoz hasonló rugalmas szervezõdést. Az elsõdleges és másodlagos struktúrákból felépülõ duális szervezetek úgy segítenek megtartani az
alapszervezet stabilitását, hogy közben a specialisták egy projektbe csoportosításával lehetõvé
teszik a dinamikus környezetben a különleges helyzetekhez való alkalmazkodást.
Amennyiben a hálózati kapcsolatokat a primer szervezetre épülõ struktúraként értelmezzük, a következõképpen határozhatjuk meg a fenti három típus közötti különbségeket és
hasonlóságokat:
A szervezeten belül kialakított másodlagos struktúrák (SÜE, team szervezet, projekt
szervezet) az egyes szervezeti egységekben meglevõ szakértõk (kompetenciák) adott cél érdekében történõ összevonását célozzák meg miközben a keretszervezet változatlan marad. A
stratégiai üzleti egységeket és a team szervezeteket hosszabb, a projekt szervezeteket rövidtávúnak szokták tekinteni. A virtuális szervezetekhez hasonlóan a szervezeti egységeknek
és/vagy egyéneknek ezek a belsõ szövetségei folyamatos változásban vannak.
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A hosszabb távon is stabil szövetségeket (pl. stratégiai szövetségek, közös vállalatok) a
virtuális vállalkozásokhoz hasonlóan kettõ vagy több független vállalkozás alapítja egymást
kiegészítõ kompetenciáik szinergikus kihasználására, vagy piaci pozícióik megerõsítésére.
Céljuk külsõ kapacitások bevonása hatékonyságnövelés, költségtakarékosság, magasabb minõségi színvonal, piaci részesedés vagy szakértelemhez való hozzáférés érdekében. A kooperáció feltétele a partnerek mûködésének koordinációja, de létrejöhet új szervezet is.
A dinamikus hálózatok a stabil hálózatokra emlékeztetnek abból a szempontból, hogy
vállalkozások közötti szövetségként jönnek létre a közremûködésben rejlõ szinergia potenciál
kihasználására, de az intern hálózatokhoz hasonlítanak abban, hogy a dinamikus környezethez
való alkalmazkodást nem hosszú távú szövetségben, hanem konkrét projektekhez kötõdve kívánják megvalósítani, vagyis nem állandóak.
A továbbiakban a virtuális vállalkozásokat fõleg szervezetek közötti stabil hálózatokkal
összevetésben vizsgáljuk, mivel a 2.2. fejezet definíciói alapján a virtuális szervezetek maguk
is vállalkozási (vagyis vállalkozások közötti) szövetségek. A virtuális szervezetek annyiban
hordoznak jelentõs újdonságot a „klasszikusnak” tekintett stabil (vállalatok közötti) hálózati
megoldásokkal, mint például a közös vállalatokkal, konzorciumokkal, stratégiai szövetségekkel szemben, hogy a rendelkezésre álló szervezeti-technológiai feltételeket minõségileg új
módon kombinálják. A hálózati szervezetek közös ismérveirõl a 2. szemelvény ír szemléletesen. A 12. táblázat ezen kívül néhány jellegzetes azonosságot és különbséget tár fel különbözõ hálózati formák között.
A legtöbb szervezet a világot három dimenzióban látja: szállítók, ügyfelek és versenytársak. Gyakran elfelejtik, hogy létezik egy negyedik dimenzió is, a kiegészítõ vagy komplementer vállalkozásoké - a Brandenburger és
Nalebuff «Co-opetition» címû könyvében (Doubleday, ISBN 0-385-47949-2) [NaBr96] használt, általuk kitalált
angol kifejezés a «complementator». Kiegészítõk azok a szervezetek, melyek nyernek azzal, ha mi is nyerünk
(mint például a pékek és a kenyérpirító gyártók, az autó- és a gumigyárak, az építési vállalatok és a lakáshitelezõk, az Intel és a Microsoft, vagy akár az egy környéken levõ különbözõ divatos éttermek csoportja, amit úgy ismernek a városban mint a legjobb sarkot.
Sok szervezetben elfelejtik azt is, hogy bizonyos általuk végzett dolgokat mások hatékonyabban tudnák tenni:
vagyis ugyanazt az egységnyi értéket más kevesebbért tudja esetleg elõállítani. Szintén elfelejtik azt, hogy egy
külsõ szervezet úgy tehet szolgáltatásukhoz 1$ használati értéket, hogy közben a költségekhez csak 0.50$-t tesz
hozzá.
Mindezek – beszállítók, ügyfelek, pillanatnyi versenytársak, és komplementer szervezetek – érdekeltek lehetnek abban, hogy közös üzletet csináljanak, ha az jó üzlet.
Hálózati szervezetek azok a szervezetek, melyek:
• Tudják, mit jelent a komplementer vállalkozás,
• Ismerik erõs és gyenge pontjaikat,
• A költségeket a használati érték tükrében vizsgálják
• Erõfeszítéseiket azokra a feladatokra koncentrálják, amiket legjobban tudnak elvégezni, és
• A legjobb pozíció elérése érdekében képesek használni a következõ négy stratégiát: „nem tenni”, „tenni”, „mással elvégeztetni” vagy „közösen elvégezni”
Véleményem szerint az a szervezet, mely ily módon mûködik, hálózati szervezetnek tekinthetõ. Ez értékrend és
látásmód kérdése.
2. szemelvény

VoTalk Newsgroup (vitafórum), 1998. jan. 23. [Mor98]

A szemelvény leginkább a nyer-nyer szituációt emeli ki, mint a hálózatépítéssel kapcsolatos legfontosabb ösztönzõ erõt. Eszerint a vállalkozások szempontjából a piacot vásárlók, beszállítók, versenytársak és komplementer vállalkozások – vagyis olyan cégek, melyek
valamilyen kiegészítõ terméket vagy szolgáltatást nyújtanak – alkotják. A piaci szereplõk
egyszerre több szerepet is játszhatnak ezek közül, még ugyanannak a vállalkozásnak a szemszögébõl nézve is. Egyre többen ismerik fel, hogy a versenytársaknak is elõnyös lehet, ha valamilyen szinten együttmûködnek egymással ahelyett, hogy harcolnának. A termékek vagy
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szolgáltatások piacán versenyzõ vállalatok elõnyt láthatnak a K+F, vagy akár egy-egy drágább megrendelés területén létrejövõ együttmûködésben (pl. ha az együttmûködés eredményeképpen beszállítójuk hamarabb ér el alacsonyabb szintet a költséggörbén, s így olcsóbban
juthatnak hozzá valamilyen termékhez vagy szolgáltatáshoz) [NaBr96]. A nyer-nyer szituáció
nem azt jelenti, hogy minden résztvevõ feltétlenül ugyanolyan hasznossághoz jut, azt viszont
igen, hogy az érdekelt felek jobban járnak a közös munka eredményeképpen, mint ahogyan az
egyedül lehetséges volna. Ezt jelenti „komplementer” szervezetnek lenni.
A vállalkozási szövetségek többnyire valóban a kölcsönös elõnyök kihasználására épülnek. Míg azonban a virtuális szervezetek esetében definícióban meghatározott jellemzõ a
mellérendelt kapcsolatok dominanciája és a hierarchia hiánya (noha gazdasági érdekek is
ösztönözhetik õket a hálózati kapcsolatok keresésére [Sie97], s így a függés nem teljesen kizárható), sok stabil szövetséget a tulajdonosi-kereszttulajdonosi viszonyok szövevénye, vagyis egyértelmû hatalmi-gazdasági függõségi viszonyok tartanak össze. A hálózatokat többnyire valamely központi szervezet irányítása alatt képzeljük el. A kis és középvállalkozások,
mint beszállítók különösen ki vannak téve a multinacionális partnereiknek, s az érdekek kölcsönössége, mely minden vállalkozási hálózatnak jellemzõje kellene, hogy legyen, sok esetben valamely domináns érdekcsoport csapdájába esik. Mindazonáltal a multiknak is elõnyös
ha a kisvállalatok jól járnak az együttmûködéssel, hiszen különben az õ hosszú távú érdekeik
is sérülhetnek.
A vállalkozási hálózatok egyik legjellemzõbbikét, a stratégiai szövetséget15 leggyakrabban nagyvállalatok (sokszor multinacionális cégek) hozzák létre, míg a virtuális vállalkozás jellemzõen kisvállalkozásokra épül [MeFa96]. A multik domináns pozíciója többnyire
jelentékenyen befolyásolja a stratégiai szövetség mûködését. A klasszikus VSz ezzel szemben
definíció szerint egymástól független partnerek szövetsége kell, hogy legyen (elméletileg még
a partnerek feletti indirekt ellenõrzést is ki kell zárnunk) [Scho94]. A függetlenség feltétele a
spontán reakcióknak, rugalmasságnak és informális kapcsolatrendszernek – vagyis a virtuális
szervezetek számos jellemzõ tulajdonságának. A tradicionális stratégiai szövetség viszont hierarchikus rendszer, melynek alá-fölérendeltségi (és mellérendeltségi) viszonyait írásban rögzített szerzõdések szabályozzák. Valahol félúton helyezkedik el a VSz kevésbé klasszikus
formája, amikor nagyvállalati struktúrából átalakulva, viszonylag hosszabb távú virtuális szövetséget hoznak létre, melynek hierarchiája lapos, s a tagok a központi szervezettõl (magvállalat, információ bróker valamilyen függésben vannak. További különbségként definiálhatjuk,
hogy a hagyományos stratégiai hálózat nem rendelkezik szükségszerûen az IT támogatottságnak azzal a szintjével, ami a virtuális szervezetekre általában jellemzõ, s a kompetenciák felhasználásában sem olyan egyértelmû a magkompetenciákra való kizárólagos koncentráció
[MeFa96].
A stratégiai szövetségek és a virtuális szervezetek egyaránt egymástól jogilag független
vállalkozások kooperatív szövetségeként jönnek létre a közös versenyelõnyök elérése érdekében. Azonban míg az elõbbiek – ahogyan a nevük is mutatja – stratégiai szintû együttmûködést valósítanak meg, a virtuális vállalkozások projekt jellegû kooperációja inkább az operatív tevékenységek szintjén épül szorosabb kapcsolatokra. Annak ellenére, hogy az utóbbi is
feltételezi a stratégiai célok valamilyen szintû összehangoltságát, vagy legalábbis összeférhetõségét, a VSz-re mélyebb stratégiai összehangolódás nem jellemzõ.

15

Sydow [Syd92] szerint: „a stratégiai hálózat a piac és a vállalati struktúra között mûködõ gazdasági tevékenységek policentrikus, ugyanakkor egy vagy több vállalkozás vezetése alatt mûködõ, kompetitív elõnyök
elérése érdekében létrehozott szervezeti formája, melyet jogilag független, gazdaságilag azonban többnyire
egymástól függõ vállalkozások komplex és kölcsönös, inkább együttmûködésre, mint versenyre épülõ kapcsolatai jellemeznek”.
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Virtuális vállalkozások más együttmûködési formákkal összehasonlításban
Együttmûködési formák:
Tulajdonságok
közös vállalat
stratégiai
munkaközös(joint venture)
szövetség
ség, konzorcium
Jogi keretek
Cégjogi forma
Tõke összefonódások
Tulajdoni és értékesítési jogok
Termékfelelõsség
Munkajog és dolgozói részvétel

Szerzõdéses kapcsolatok
Formális / informális
Állandó / korlátozott
Szervezet
Szervezeti struktúra
Szervezeti kultúra

Menedzsment
Vezetés
Tervezés
Döntéshozatal
Ellenõrzés
Koordináció
Információs &
kommunikációs
technológia
Hardver
Szoftver
Hálózatok
Erõforrások
Tárgyi eszközök
Pénzeszközök
Szabadalmak, licencek
Humán tõke
Üzleti partnerek
Piaci részesedés,
hozzáférés

Két vagy több partner
szövetsége, melyek
eszközeiket és vállalkozási tapasztalataikat egy általuk birtokolt és közösen irányított vállalkozásban
alkalmazzák, majd az
eredményeket is
megosztják egymás
között.
(equity joint venture)
Formális keretek között kialakított hosszú
távú közös vállalati
szerzõdés.

Egy értékteremtési
láncban szállítók és
vevõk között létrehozott partnerkapcsolat
(vertikális stratégiai
szövetség)
Versenytársak közötti, egy vagy több, de
nem minden stratégiai területen kötött
partnerkapcsolat (horizontális stratégiai
szövetség.
Formális keretek között kialakított, többnyire hosszú távú
együttmûködési szerzõdés.

Új vállalkozás alapítása saját vállalati
identitással és vállalkozási kultúrával.

A saját szervezeti
struktúra valamint
önazonosság és üzleti
kultúra megtartása.

A függetlenül mûködõ menedzsmentet a
partnerek jelölik ki,
szervezetek közötti
kommunikációra alig
van szükség.

Intézményesített,
vállalkozásokon átívelõ vezetés, döntéshozatal, és ellenõrzés,
formális kommunikációs útvonalak.

Rendelkezésre állásuk és használatuk
nem feltétlenül szükséges, noha többnyire
elérhetõek.

Rendelkezésre állásuk és használatuk
nem feltétlenül szükséges, noha többnyire
elérhetõek.

A partnerek által az
új vállalkozásba bevitt bármilyen hozzájárulás az új vállalkozás része lesz.

Know-how átadás,
technológia transzfer,
piaci belépési korlátok legyõzése.

virtuális
vállalkozás

Közös vállalkozás
alapítása nélküli,
többnyire valamely
projektre korlátozódó
szerzõdéses együttmûködés.

Vállalkozások spontán összekapcsolódása laza informális
kapcsolatokon keresztül, önálló jogi
forma tõke összefonódás, közös tulajdon
és a termékekre, szerzõi jogokra, licencekre vonatkozó értékesítési jogok nélkül.

Formális keretek között kialakított, de
csak egy projekt idõtartamára létrehozott
együttmûködési szerzõdés.
Projekt szervezet,
sajátos alárendelt
projekt kultúrával.

Csupán szóban, vagy
elektronikus úton
korlátozott idõre létrehozott együttmûködési megállapodás.

Projekt menedzsment, vállalkozásokon átívelõ vezetés,
döntéshozatal, és ellenõrzés nélkül, informális kommunikációs útvonalak.
Rendelkezésre állásuk és használatuk
nem feltétlenül szükséges, noha többnyire
elérhetõek.

A cél többnyire a
komplementer erõforrások hasznosítása
know-how és technológia transzfer nélkül.

Rögzített szervezeti
struktúra nélkül, az
azonos értékek, elképzelések, közös
látásmód és célok
alapján.
Intézményesített,
vállalkozásokon átívelõ vezetés, döntéshozatal, és ellenõrzés
hiánya, informális
kommunikációs útvonalak.
Munkacsoportok és
távmunka végzés
számítógépes támogatása, csoportos és
hálózati alkalmazások segítségével
(LAN, WAN)
Korlátlan kölcsönös
hozzáférés a partnerek erõforrásaihoz
(erõforrás megosztás), know-how
transzfer, szervezetek
közötti tanulási folyamatok.

12. táblázat Virtuális vállalkozások és a más vállalkozási szövetségek összehasonlítása [Scho94]

Az együttmûködés idõtartama a virtuális szervezetek és más együttmûködési formák
között az egyik szignifikáns különbség. Közös vállalatot vagy stratégiai szövetséget többnyire
hosszú távú orientáltsággal hoznak létre, míg a virtuális szervezetek többnyire „csak” rövid
távra jönnek létre – igaz, Scholz professzor nem zárja ki a hosszú távú virtuális szövetségek
létezését sem [Scho94] [ErGe97]. A stabil hálózatok hosszú táv orientáltsága – legalábbis
részben – a partnerek formális szerzõdésekkel, személyi és anyagi erõforrásokkal való egy75
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máshoz kötésébõl eredõ magas fix költségek következménye. Ezeknek a költségeknek a
megtérüléséhez idõ kell.
Ebbõl a szempontból a konzorcium és a virtuális vállalkozás közelebb állnak egymáshoz, mivel mind a kettõ egy jól meghatározott projekt elvégzését célozza meg. A projektek
jellegében azonban különbség van közöttük, mivel a VSz projektjeit általában nagy innovációs igény jellemzi, melyben a siker a kompetenciák közös hasznosításának eredményeképpen
jöhet létre. Ezzel szemben konzorciumot kevésbé az innovativitás iránti igény, mint inkább a
projektben szükséges funkciók körének teljessé tétele miatt hoznak létre. Ezek többnyire nagyobb lélegzetû projektek, mint például autópálya vagy vasútépítés, s nem kifejezetten innovatívak.
A konzorciumban a projektet világosan meghatározott feladatokra lehet bontani, melyek kezdettõl fogva ismertek. Ezek megoldására számos partner jöhet számításba, mivel
megoldásukhoz nem kellenek speciális képességek. Scholz ezt egy olyan mozaikhoz hasonlítja, melyben az összetevõ kövek formája (pl. háromszög, négyszög, kör, stb.), színe (pl. piros, zöld, kék, stb.) és mérete (kicsi, nagy, közepes) szigorú normák által meghatározott. Az
elõre definiált tulajdonságok szolgálnak a besorolás alapjául, s mindegyik darab bármikor elérhetõ az õt tartalmazó fiókból.
A virtuális vállalkozás ezzel szemben egy olyan kirakós játékhoz (puzzle) hasonlítható,
melyben a teljes kép egyedi tulajdonságokkal rendelkezõ darabok segítségével rakható ki.
Nem szabványos feladatokat kell egymáshoz rendelni, hanem speciális képességekkel és tudással rendelkezõ vállalkozások kompetenciáit. Ahogyan a kirakós játékban is, meg kell találni a megfelelõ partnert. Az így kirakott kép egyszeri s komplexebb, mint a szabvány elemekbõl kirakott mozaik.
A közös vállalatoknak (joint venture) a virtuális vállalkozásokkal való összehasonlításában a partnerek által létrehozott új szervezet a legnyilvánvalóbb hasonlóság, és egyben különbség is. Hasonlóság annyiban, hogy az együttmûködõ szervezetek mindkét esetben létrehoznak egy új formációt, különbség annyiban, hogy míg a joint venture cégjogilag is létrejövõ, fizikailag létezõ, telephellyel rendelkezõ szervezet, a virtuális vállalkozás nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, csupán látszólag (virtuálisan) létezik egységes szervezetként.
Míg az elõzõnél a szövetség formális kereteket kap, s a tagok szoros függõségi kapcsolatra
lépnek egymással, a virtuális szervezet független vállalkozások szövetsége, s meg is marad az
együttmûködés ezen szintjén. Ennek hátterében ugyanaz áll, mint amit a stratégiai szövetségekkel kapcsolatosan már említettünk: a joint venture hosszú távú együttmûködésre jön létre,
s ezt intézményesíti is, a VSz esetében pedig a projektre orientált kooperáció miatt nem éri
meg az ilyen szintû institucionalizálás.
Következtetésképpen elmondhatjuk, hogy a hagyományos vállalkozási hálózatok többnyire formális hierarchikus kapcsolatokkal és hosszú távú szerzõdésekkel rendelkeznek. A
közös munka során a hálózati partnerek nem kizárólagosan a magkompetenciákra koncentrálnak, mint ahogyan azt a VSz tagjai teszik egy közös projekten belül, hanem más, kevésbé
speciális kompetenciáikat is bevonják. Ennek következményei vannak a partnerkapcsolatok
formai, jogi vetületeire is. A fentiek alapján tehát a virtuális szervezeteket a más hálózati típusoktól megkülönböztetõ jellemzõket a következõkben foglalhatjuk össze. A virtuális szervezet:
•
•
•
•

spontán,
informális,
nem rendelkezik közös jogi keretszervezettel,
nincs szilárd szervezeti struktúrája (gyorsan átszervezhetõ),
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• egyedi (nem szabványos) kompetenciák felajánlására épül,
• mélyebb folyamat-integráció (szállító-vásárlói viszonylatban is), és
• az informatikai háttér intenzív használata jellemzik.
A vállalkozások közötti hálózati kapcsolatok sokféleségében a virtuális szervezetek egy
olyan kategóriát képviselnek, mely önmagában is jelentõs sokszínûséget mutat (ld. 3.2. fejezet). A koncepcióban található elemek önmagukban nem forradalmian újak (sem a magkompetenciákra koncentrálás, sem a mellérendelt kapcsolatok, projekt orientáció, de még az IT
támogatás sem), viszont forradalmi újdonságot jelent ezeknek az ily módon való összekapcsolása. Noha a különbözõ hálózati típusok közötti határok gyakran elmosódottak, e részben
jó pár olyan megkülönböztetõ jegyre rámutattunk, melyek a vállalkozási szövetségek
virtualizálódásának egyértelmû indikátorai.
4.1.4.

A virtuális szervezetek struktúrájának meghatározó tényezõi

A virtuális vállalkozásról beszélve nem gondolhatunk egyetlen egységesen strukturált
szervezeti formára – különösen a funkcionális megközelítést véve alapul – ehelyett a
virtualizálódásnak több különbözõ megvalósulási formáját értelmezzük. A virtuális hálózat
formai megvalósulását számos tényezõ befolyásolhatja, köztük a hálózat céljai és az értékrendszer kiterjesztésének irányultsága, a kapcsolatok várható idõtartama valamint formalizáltsága, s a résztvevõ partnerek informatikai támogatottsága (17. ábra).

célja

stratégiai
operatív

a szövetség
értéklánc
kiterjesztése

vertikális
horizontális
hosszú távú

Virtuális
szervezõdés

kapcsolat
intenzitása

idõtartama

rövid távú
(megújuló)
rövid távú
(egyszeri)

formalizáltsága

bizalmi
szerzõdéses
Internet
groupware

IT
támogatás

alkalmazott
technológia

az integráció
szintje

más
alkalmazás
kommunikáció
adatmegosztás
adat & alkalmazás
megosztás

17. ábra

A virtuális szervezõdés meghatározó tényezõi (Sieber [Sie96b] alapján továbbfejlesztetve)

Az elsõ szempont a szövetség célja. A virtuális szervezetben megvalósuló együttmûködés többnyire operatív jellegû. Célkitûzései egy-egy rövidtávon megvalósuló projektre vonat77
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koznak, s a partnereket olyan operatív célok vezérlik, mint a folyamat hatékonysága, a szükséges szaktudás és képességek bevonása. Az ilyen projektek többnyire valamilyen hálózati
kompetenciaközpont közvetítésével jönnek létre (pl. tanácsadói, szakértõi feladatok).
Természetesen a kompetenciaközpontnak lehetnek (sõt kell, hogy legyenek) stratégiai
elképzelései is, melyek alapján a projektek résztvevõit kiválasztja, ösztönzi. Stratégiai célkitûzések a virtuális szervezetben is értelmezhetõek, ha a szervezettel kapcsolatban nem csak a
konkrét feladatra létrehozott projektszervezetet értelmezzük, hanem a partnervállalkozásokat
tömörítõ szélesebb körû kompetenciahálót, melynek tagjaiból a folyamatok résztvevõi kikerülnek. Ilyenkor a hálózati csoportosulás közös stratégiai elképzeléseit értelmezhetjük, melyeket a hálózati bróker koordinál egymással. Hasonlóképpen értelmezhetõek a stratégiai célkitûzések akkor is, ha a virtuális vállalat valamely hosszabb távon is létezõ márkanév, image
köré szervezõdik, mint például a Smart vagy a Dual.
A virtuális vállalkozás kialakításának második szempontja az értéklánc kiterjesztésének
iránya. Több szerzõ szerint [Byr93], [ErGe97], [DaMa93] a fogyasztók és/vagy szállítók integrálása az értéktermelési láncba, s ennek következtében a szervezetek közötti határok elmosódása szintén a virtuális vállalkozások jellegzetes tulajdonsága. A 2.4.2. részben említetteknek megfelelõen beszélhetünk horizontális és vertikális irányultságról is, ahol az elsõ eset a
hasonló tevékenységgel foglalkozóknak, a második pedig az egymást kiszolgáló tevékenységek ellátóinak a kooperációjára vonatkozik. A horizontális integrációra példa lehet, amikor
valamely gazdasági vagy jogi tanácsadó cég tevékenységeinek ellátására a szabadúszóként
mûködõ független tanácsadókat von be (pl.: Roesinger and Associates [Roe]). A vertikális
integráció esetében a kezdeményezõ szerepkörétõl függõen „elõre” és „hátra” irányuló integrációról is beszélhetünk. Az elõre történõ integráció a fogyasztók bevonását jelenti a termék
vagy szolgáltatás kialakításába, mint ahogyan az az Amazon.com Inc. (Internetes könyvkerekedés) esetében történt, mely egyúttal széles körû irodalomkutatási szolgáltatást is kínál. A
visszafelé irányuló integráció a szállítók bevonására vonatkozik, amikor valamely közös márkanév alatt integrálják alkatrészellátók, összeszerelõk és egyéb részfeladatok ellátóit (pl.
Dual).
A virtuális vállalkozásokat meghatározza a kapcsolatok intenzitása is. Ezzel kapcsolatosan két dolgot érdemes megkülönböztetni: egyrészt a kapcsolat idõtartamát, másodszor annak formalizáltságát, a szabályozottság mélységét. A virtuális vállalkozások rövidtáv orientáltságát szintén többször említettük már e dolgozatban, s megállapítottuk, hogy célszerûbb
projektorientáltságról, s ezzel kapcsolatban a virtuális vállalkozás véges idõhorizontjáról beszélni, de az idõtartam elsõsorban attól függ, milyen terjedelmû a feladatként kitûzött projekt
(s részben attól, mit értünk hosszú, avagy rövidtávon).
Mindezek alapján rövid távú együttmûködésrõl többnyire akkor beszélhetünk, ha a
partnerek operatív szintû együttmûködést valósítanak meg, s a közös munka indukálója a releváns kiegészítõ kompetenciák összevonása (hosszú távú közös elképzelések nélkül). Mivel
a partnerkapcsolatok alapja a bizalom, az újabb projektekhez gyakran a már ismert kooperációs partnereket hívják meg. Ilyen esetekben beszélhetünk megújuló rövid távú kapcsolatokról. Hosszú távnak azt tekinthetjük, amikor az együttmûködés idõtartama meghalad egy bizonyos (pl. 3-5 éves) idõtartamot. Ez általában akkor lehetséges, ha nagyobb volumenû projektrõl van szó, vagy ha a projektek sorozatát egy közös hosszú távú cél köti össze (az ilyen
együttmûködésekhez tartozik általában egy közös márkanév is). A hosszabb távú célkitûzések
harmonizálásáról a megújuló rövid távú projektek esetében is lehet szó.
Különösen a rövid távú projektek esetében fordulhat elõ, hogy az együttmûködést nem
szabályozzák írott szerzõdések, hanem az a tagok kölcsönös bizalmán alapul. Ennek a bizalomnak az alapjául korábbi üzleti kapcsolatok, valamely közös szervezeti tagság (pl. kompe78
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tencia központ) alapján szerzett referenciák, az utóbbihoz kapcsolódó keretszerzõdés feltételek szolgálhatnak. A kapcsolatokat persze egyértelmû írásba foglalt szerzõdéses feltételek is
szabályozhatják – ezzel azonban a kooperáció veszíthet rugalmasságából.
Amint azt már többször tárgyaltuk, a virtuális vállalkozások létrejötte gyakorlatilag a
modern információtechnológiai eszközök által biztosított lehetõségeknek köszönhetõ, s a
virtuális vállalkozás mûködtetésében az IT szerepe nem elhanyagolható. Az azonban már nem
ilyen egységes, hogy a VSz-ben milyen informatikai eszközöket alkalmaznak, és hogyan alkalmazzák azokat. Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre választ adjunk, ismerni kell a hálózatban
megfogalmazott célokat, és a rendelkezésre álló technológiai (anyagi) lehetõségeket is. Így
jutunk el a virtuális szervezeteket meghatározó következõ szempontcsoporthoz, az IT támogatás milyenségéhez.
A vállalkozás idõtartama, céljai befolyásolják az integráció mélységét, ez pedig meghatározza azon technikai eszközök körét, amelyek a kívánt szintû együttmûködés technikai
feltételeit biztosítani tudják. Az alkalmazás kommunikáció, adatbázis megosztás és alkalmazás megosztás témáját részletesebben a 3.4.4. fejezetben tárgyaltuk már. Technikai megvalósításuk más-más eszközöket igényel.
Az információtechnológiai eszközök tárháza mindazonáltal elég széles, s valamely
igény kielégítése többféle hardver illetve szoftver segítségével történhet. A nyílt és zárt rendszerek számos variációja támogatja a szervezetek hálózati kommunikációját. Az Internet például mindenki számára nyílt rendszer, mely ezért olyan helyzetekben alkalmazható, ahol az
érdekeltek széles körének bevonására van szükség (fogyasztók és/vagy szolgáltatók bevonása). A WWW, az Internet grafikus kezelõfelülete alkalmas adatközlésre, ily módon megosztott adatbázisok mûködtetésére is. Az alkalmazás-megosztás azonban annak ellenére sem
tartozik az elterjedt felhasználási területek közé, hogy vannak a távoli alkalmazások Internetes kommunikációját támogató törekvések. Egyszerûbb Internetes alkalmazások, mint például
az ftp (file transfer protocol) vagy az egyszerû e-mail például az elektronikus adatforgalom
alapvetõ igényeit szolgálják ki. A groupware, vagy csoportos alkalmazási platformok jól körülhatárolható hálózatok számára kifejlesztett megoldások. Az általuk nyújtott lehetõségek a
jogosult felhasználók köre számára állnak rendelkezésre, de nem elérhetõek a hálózaton kívüli személyeknek vagy szervezeteknek.
4.1.5.

A virtuális hálózatot alkotó vállalkozások jellemzõi

A virtuális vállalkozásban részt vevõ szervezeteknél fontos, hogy inkább a folyamatokra, mint a struktúrára orientálódjanak, figyelmük a környezetük dinamikus változásaira, illetve folyamataiknak ahhoz való adaptálására irányuljon. Az ilyen vállalkozásokat a szakirodalom agilis (fürge) vállalatoknak (agile enterprise) hívja. Fontos azonban, hogy ezzel kapcsolatban rögtön eloszlassunk egy esetleges félreértést is. A virtuális vállalkozásokkal kapcsolatos szakirodalomban számos hivatkozást találhatunk az agilis vállalkozások témájára (fõleg
az Internetes publikációk mellett található hivatkozások közt). A témák közötti kapcsolat szoros, az utalások így vitathatatlanul helyesek, az agilis vállalkozást azonban véleményem szerint nem szabad összekeverni a virtuális vállalkozással. Amennyiben ragaszkodunk a 2.2.7.
részben meghirdetett definícióhoz, a virtuális nem más, mint szervezet vállalkozások hálózata, s az agilis vállalkozások pedig eszerint olyan szervezetek, melyek alkalmasak az elõbbiben
való részvételre, vagy a virtualizálódás irányába mutató tendenciát mutatnak fel.
Warnecke szerint [War92] az agilis vállalkozások a jövõ sikeres cégei, melyeket az
alábbi tulajdonságok jellemeznek (figyeljük meg az agilis vállalkozással kapcsolatos követelmények és a virtuális vállalkozások jellemzõinek párhuzamait!):
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• Folyamatos változás: A versenyben betöltött vezetõ szerepet ezentúl nem éveken vagy
hónapokon múlik, hanem heteken. A termelési rendszereknek folytonosan változó körülményekhez kell alkalmazkodni, s a hierarchikus, stabil struktúrák képtelenek ezt a
ritmust követni. A folyamatos megújulással kapcsolatos követelmények a következõk:
hosszú távú elképzelések, az oda vezetõ út ismerete, az elérhetõ és szükséges erõforrások közötti különbség ismerete, stratégiai fejlesztési terv, radikális alkalmazotti képzési
programok.
• Gyors reagálóképesség: a maximális reakcióképesség csak intenzív külsõ és belsõ
együttmûködéssel valósítható meg. Az együttmûködés azonban csak megbízható, és
egymás iránt bizalommal levõ partnere között bontakozhat ki. A kooperációt kiterjedt
információ-megosztás és IT támogatottság jellemezze.
• A minõség újszerû, kibõvített felfogása: a jó minõség nem csupán hibamentesség. A
termék csupán a fogyasztói kapcsolatok anyagiasult oldala. Az agilis vállalkozásnak a
többi (nem anyagi) tényezõre is figyelemmel kell lenni.
Az agilis vállalkozás, mint virtuális szervezet része, nagy fokú önállósággal rendelkezik. Csak olyan mértékben függ a hálózattól, amennyiben megfelelõ minõségben elvégzi a
közös projektben rábízott feladatokat és megfelel információszolgáltatási kötelezettségeinek,
a tevékenységek belsõ konfigurálása azonban már rá van bízva, azzal a megkötéssel, hogy
igazodni a kell a virtuális szervezet keretfeltételeihez. Az így mûködõ szervezetek alkotják
tulajdonképpen, a virtuális vállalkozás operatív szintjét. Stratégia terveiknek és elképzeléseiknek természetesen illeszkedni kell a virtuális környezetben végzett munkához. A normatív
irányítás így mind a két szint által meghatározott: az adott vállalkozás kultúráját és viselkedését befolyásolja a virtuális vállalkozásban való tagság és az ahhoz kapcsolódó követelmények, de a benne levõ személyek elsõsorban az alsó szinten elhelyezkedõ önálló személyiséggel rendelkezõ vállalkozás tagjai, s csak másodlagosan a kissé megfoghatatlan virtuális szervezeté.
4.1.6.

Az értéktermelési folyamat kiterjesztett értelmezése

A hálózati kooperáció erõsödésével kiterjeszthetjük Porter értéklánc modelljét [Por89b]
egy virtuális komponenssel (18. ábra). Valamely vállalkozás fizikai értéklánca annak stratégiai jelentõségû folyamatelemeibõl áll össze. Minden ilyen részfolyamat hozzáad valamennyit a
termék vagy szolgáltatás értékéhez. A szervezetek közötti értékláncban, ahol mindegyik cég
valamely másiknak a beszállítója, a nyersanyagtermeléstõl az alkatrészgyártókon és feldolgozókon keresztül a vásárlóig mindenki valamit hozzáad a termékhez. A folyamat eredménye az
a termék vagy szolgáltatás, mely végül eléri a végfelhasználót. Optimális esetben az egész
értéktermelési folyamat az õ érdekeinek figyelembe vételével történik, s feltéve, hogy a termék vagy szolgáltatás nem részesül valamilyen támogatásban, a benne levõ értéket meg is
kell fizetnie.
A konvencionális értéktermelési folyamatban a szervezetek megpróbálnak értéket termelni, hogy kielégítsék a fogyasztói igényeket, és profitot termeljenek. Újabban emellett értelmezhetünk egy újabb összetevõt [Sie96b], a virtuális értékláncot is. A fizikai értéklánctól
eltérõen ez nemcsak egyirányú, s nemcsak a vásárlókra orientálódik. Az információ az értéktermelõ tevékenységek során mindkét irányba (a folyamat mentén le és felfelé) mozog, vagyis
a koordinációs feladatoknak is mind a két irányba kell mutatni. Az információs és koordinációs rendszer fejlesztésének – és a maguk területén kiemelkedõ magkompetenciáknak kiválasztásának – eredménye a megnövekedett hatékonyság, a piaci igények jobb ellátása, valamint emellett a tudástranszfer, mely azáltal teremt értéket, hogy a szakértelmet az értéktermelési folyamat mentén mindkét irányba kiterjeszti. Ennek következtében a cégek jobban ki
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tudják használni kompetenciáikat és a vásárlóknak még inkább kiemelt értéket tudnak nyújtani.

Virtuális értéklánc

Szállító

Fogyasztó
Fizikai értéklánc

18. ábra

Virtuális és fizikai értéklánc [Sie96b]

A virtuális vállalkozás alapvetõ folyamatai nem sokban különböznek a „hagyományos”
vállalkozás folyamataitól. Egyrészrõl az egyik irányba mutató pénzáram, másrészrõl a javaknak és szolgáltatásoknak az ellenkezõ irányba mutató ezt igazoló árama, valamint a mindezeket lehetõvé tevõ, mindkét irányú információáramlás a rendszer legfontosabb áramlatai. E három folyamat szoros kapcsolatban van egymással, s a valamelyikükben bekövetkezõ pontatlanság vagy késés a többi folyamatban is komoly problémákat okozhat.
A szervezeteket statikus módon, különálló egységként tekintve saját folyamataik, termék-, információ- és pénzáramaik állnak a középpontban, s nem tekintjük a szállítók és/vagy
fogyasztók irányába mutató kapcsolatokat. Dinamikus perspektívából tekintve mindez megváltozik, s a vállalkozás egy láncszem lesz a teljes értéktermelési láncban [Por89b], Kenneth
Preiss professzor szavaival [Pre97] „interprise” (belsõ vállalkozás) válik belõle. Az interprise
fogalma szoros rokonságot mutat az agilis vállalkozással (ld. 79. oldal), ugyanis mindkét fogalom a dinamikus környezethez alkalmazkodó vállalkozás jellemzésére szolgál, mely
ugyankkor hatékony része lehet egy virtuális vállalkozásnak.
A dinamikus megközelítés számos strukturális, vezetési és szervezési elvárást is megváltoztat a vállalatnál. A figyelem középpontja a termékekrõl a folyamatra tevõdik át, s az alkalmazkodóképesség kulcstényezõvé válik. A szabvány folyamatok modelljét a 19. ábra
szemlélteti. A 20. ábra ezt módosítja az agilis vállalat folyamatrendszerének megfelelõen.
• Az agilis folyamatmodellben a vállalat egyszerû OUTPUT, mint különálló termék vagy
szolgáltatás helyett a fogyasztó számára egyénre szabott, teljes körû megoldást
nyújtó termékeket kíván elõállítani, melyeket az értéktermelésre alapozott stratégiai
meggondolások alapján fejlesztenek ki. A vásárlók vagy a felhasznált szakértelmet,
anyagot fizetik meg, plusz a termék után valamilyen szerényebb profitot, vagy a komplett megoldás általuk érzékelhetõ értékét. A vállalatok értéktermelésre alapuló stratégiája azt jelenti, hogy az egyénre szabott, teljes körû megoldások a fogyasztót is gazdagítják.
• Az INPUT hagyományosan egyoldalú megközelítése változik, a szállító együttmûködõvé válik a virtuális szervezetben. A vállalatok a virtualitás modelljét a cég belsõ és
külsõ kapcsolataiban egyaránt alkalmazzák, megosztva így a felelõsséget, s javítva a
szervezet határokon átívelõ kooperációit. A kiemelt együttmûködés növeli a résztvevõk
versenyképességét.
• A szervezet BELSÕ STRUKTÚRÁJÁNAK nagyobb alkalmazkodóképességre van
szüksége. Az inputok egyszerû outputtá alakítása helyett az agilis szervezetek versenyének kulcstényezõje a változáshoz és bizonytalan körülményekhez való alkalmazkodási képesség. Vállalkozó-alkalmazkodó szervezetre van szükség, mely a tradicionális
hierarchiáknál gyorsabban tud válaszolni a környezet változásaira.
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• A vállalkozás ELSÕDLEGES ERÕFORRÁSA a tudás. A dinamikusan változó környezetben olyan szaktudástól vezérelt vállalkozásokra van szükség, melyek szakértelmet, képességeket, információt bocsátanak piacra, s amelynek befektetéseit az vezérli, hogy tagjainak s az általa birtokolt információnak a stratégiai jelentõségét növelje.
• Az agilis vállalkozásnak ELLENÕRZÉSI mechanizmusaiban szintén alkalmazkodnia
kell a piaci környezet feltartóztathatatlan változásaihoz. A megszokott ellenõrzési
mechanizmusok egy idõ után már nem felelnek meg a megváltozott körülményeknek,
ilyenkor az agilis vállalkozásnak folyamatosan nyomon kell követni a piaci hatásokat, s
ha szükséges meg kell változtatnia kontroll mechanizmusait.

Kontroll
Ami a tevékenységet
irányítja

Tevékenység
Input

Az inputot
outputtá alakítja

A tevékenysége
megváltoztatja

Output
A tevékenység
terméke

Forrás
A tevékenység
felhasználja
19. ábra

A folyamat anatómiája [Pre97]

Állandó változás

Együttmûködõ
partnerek

Alkalmazkodó
szervezet

Hosszú távú
megoldások

Új tudás
20. ábra

Az agilis szervezet folyamatmodellje [Pre97]

Az agilis környezetben nem az értéktermelési lánc épül a szervezet jellemzõire, sokkal
inkább az agilis szervezet struktúrája és irányítása követik az értéktermelési folyamat jellegzetességeit. Ily módon az agilis értéklánc tagjai egy integrált-koordinált rendszer, a kiterjesztett vállalkozás (extended enterprise) tagjaivá válnak. A verseny színtere az egyes cégek közötti megmérettetéstõl a kiterjesztett vállalkozások közötti mezõre tevõdik át.
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4.2. A szervezetátalakítás folyamata
Ebben a részben szeretnék rámutatni néhány a virtuális vállalat kialakulásával (legyen
szó építõ vagy lebontó jellegû fejlõdésrõl), valamint a virtuális struktúra átalakításával kapcsolatos lényeges szempontra. Kiindulásképpen leszögezhetjük: bármely átalakítás folyamata
a következõ fõ lépésekbõl áll [VSM98]:
1.
2.
3.
4.

problémaérzékelés, a változtatás szükségességének felismerése,
kauzális vizsgálatok elvégzése,
problématerület(ek) meghatározása,
szervezetelemzés elvégzése (kiinduló helyzet rögzítése, minõsítõ rendszer-, módszerek kiválasztása, elemzés elvégzése),
5. szervezetátalakítási célok megfogalmazása,
6. szervezetátalakítás végrehajtása (szervezetátalakítási variációk képzése, kiválasztása,
kiválasztott szervezetátalakítási megoldás bevezetése).
A teljes átalakítási folyamat elemzését nem tekintem a disszertáció céljának, részben,
mivel egy ilyen elemzés önmagában is elég terjedelmes lenne, részben pedig azért, mert a
szervezetátalakítás általános kérdéseivel amúgy is számos mû foglalkozik. A következõkben
ebbõl a folyamatból két olyan lépcsõt fogok kiemelni, melyek segítenek meghatározni a
virtualizációhoz kapcsolódó speciális problématerületeket, elemezni a virtuális szervezetek
hagyományostól eltérõ tulajdonságait. Az elsõ ilyen lépcsõ az átalakuláshoz vezetõ problématerületek meghatározása, különös tekintettel a virtualizálódás irányába ható tényezõkre, a
második terület pedig a kapcsolódó szervezetelemzés, azon belül is elsõsorban a kiinduló
helyzet rögzítésének fázisa, mely alapul szolgál minden további elemzés és változtatás elvégzéséhez.
4.2.1.

A problémákhoz kapcsolódó vizsgálati területek meghatározása

A vállalkozásban megjelenõ problémák a hagyományos és virtuális szervezetekben
egyaránt alapvetõen három okra vezethetõek vissza: mûködési hibából eredõ, stratégiai megfontolásokból levezethetõ és környezeti változók által elõidézett okok (ld. [VSM98]). Ezekhez
kapcsolódóan négyféle problématerületet határoztam meg, melyeket az 13. táblázat tartalmaz.
A táblázatban bemutatom ezen kívül az egyes problématerületek néhány jellemzõ megnyilvánulási formáját is annak megfelelõen, hogy azok hogyan hatnak a hagyományos struktúrák
virtualizálódása, vagy a létezõ virtuális vállalkozás átalakítása irányába.
A nagyvállalati struktúra virtualizálódása irányába ható problémák többnyire a vállalat
méretével hozhatóak összefüggésbe. A virtuális szervezet ezzel szemben magában hordozza a
kisvállalatok számos elõnyét (rugalmasság, alkalmazkodóképesség, innovatív készség, stb.),
ugyanakkor a hálózati rendszerbõl következõen képes a méretgazdaságosságra, a nemzetközi
piacok elérésére, a szükséges kompetenciák felsorakoztatására. Hasonló cél elérésére törekednek azok a kis és középvállalkozások is, amelyek ellenkezõ irányból, a kisvállalati struktúra elõnyeinek megtartásával akarják kiküszöbölni annak hátrányait (gyenge alkupozíció,
méretgazdaságosság hiánya, szûk piaci szegmensekre való bezártság, stb.) úgy, hogy virtuális
hálózatba tömörülve megszerzik a nagyvállalatok elõnyeit.
Természetesen a virtuális vállalkozásokban is felmerülhetnek problémák, s ezek felismerése a hálózat átalakítását, a keretszabályok pontosítását indukálhatja. A virtuális hálózatok
problémái többnyire éppen a lazán összekapcsolt szerkezetbõl erednek. Ilyen nehézség lehet,
hogy nem mérték fel kellõképpen a szükséges kompetenciákat, az azt biztosító partnereket,
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hiányos a kapcsolatok, érdekeltségi rendszer, az eredmények elosztásának szabályozottsága,
vagy nem kielégítõk az emberi kapcsolatok.

Vizsgálati
területek
Teljesítménnyel
kapcsolatos problémák
Folyamathálózattal
kapcsolatos problémák

Virtuális vállalkozás kialakítására ösztönzõ tényezõk
hagyományos
(nagy)vállalat
virtualizálódásával
A szervezeti egységekhez köthetõ teljesítményproblémák egyes
tevékenységek kihelyezésére ösztönöznek.
A nagyvállalati struktúra
elmerevedése (rugalmatlanság, alkalmazkodásra képtelenség, kései
probléma felismerés)
annak lebontását indukálja.

(kis)vállalkozások virtuális szervezõdésével

Virtuális vállalkozás
átalakítására ösztönzõ tényezõk

A hiányzó kapacitás, ill.
kompetenciák partnerkeresésre ösztönöznek.

A virtuális vállalkozásban
az adott teljesítményért felelõs partner kompetenciája
elégtelennek bizonyult.

• A speciális magkompetenciák értékesítéséhez kiegészítõ kompetencia- és partnerkeresés,
• a teljes folyamat kisvállalati szintrõl nem
kezelhetõ.
A kisvállalati struktúra
alkalmatlansága a globális feladatok ellátására, hiányzó strukturális
elemek, hálózati kapcsolatok építésére ösztönöznek.

A hálózati kapcsolatok öszszehangolatlansága (koordinációs, információs és
döntés-elõkészítési rendszerbeli, stb. hiányosságok)

• Érdekeltségi rendszer
• Átfogó érdekeltségi
problémái (pl.: szabárendszer hiánya,
lyozatlanság),
• túlzott centralizáció,
• decentralizált struktúra
elavult munkamegátláthatatlansága,
osztás,
• szabályozottság• stratégiai tervezés és
szabályozatlanság arámegvalósítás konfliknyával kapcsolatos
tusa,
problémák,
• változásra való ala• egyes partnerek illeszcsony hajlam,
kedésével kapcsolatos
• szervezeti struktúra
(technikai, szerkezeti,
általános és speciális
kulturális, stb.) probléproblémái,
mák,
• túltagoltság
a
virtuális
struktúra átren• a hatékonyság megdezésére
ösztönöznek.
ítélésének nehézsége,
• magas rezsi, stb.
a nem magkompetenciák
kihelyezésére ösztönöznek.
A
szervezet értékrendÖnállóság, nagyvállalati A személyes kapcsolatok
Emberi viszonyokszere,
a
vállalati
kultúra
partnerektõl való füghiánya, az ösztönzési rendkal kapcsolatos
elvesztette ösztönzõ
getlenség igénye.
szer összehangolatlansága,
problémák
erejét, a vállalat elszea függelmi viszonyok átlátmélytelenedett, ezért a
hatatlansága átgondoltabb
nagyvállalati struktúrát
szabályozást indukálnak.
virtuálisan kapcsolódó
utódvállalatokra bontják.
13. táblázat
A virtuális vállalkozásokhoz kapcsolódó átalakításokat indukáló problématerületek

Strukturális problémák

4.2.2.
tõdõen

A szervezetelemzés jellegzetességei a különbözõ paraméterekhez kö-

A szervezetalakítási folyamat során a kiindulási helyzet paramétereinek azonosítása
szükséges feltétele az elvégzendõ feladatok meghatározásának. Az elõzõ részben megjelenõ
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vizsgálati területek gyakorlati vizsgálati paraméterekké transzformálása során a következõ tényezõrendszert használhatjuk:
•
•
•
•
•

struktúrára vonatkozó jellemzõk,
folyamathálózatra vonatkozó jellemzõk,
döntési és információs rendszerre vonatkozó jellemzõk,
emberi viszonyokra vonatkozó jellemzõk,
környezeti jellemzõk.

A következõ alfejezetekben azokra a tulajdonságokra koncentrálok, melyek a hagyományos és a virtuális vállalatok esetében eltérõek lehetnek, s nem mutatom be mélyebben a
tradicionális szervezetelemzési szempontokat, hiszen azoknak a szakirodalma amúgy is meglehetõsen részletes.
A virtuális szervezet vizsgálatánál az elsõ dolog, amire oda kell figyelni, hogy az tulajdonképpen vállalkozási szövetség. Ebbõl következõen bármilyen vizsgálatnak két szintje lehet: a virtuális vállalkozás egésze, mint hálózat, s a partnerkapcsolatokban részt vevõ egyes
vállalkozások, mint e hálózat önálló részei. Az egyes vállalkozások vizsgálata megközelítõleg
egyezik a hagyományos szervezetekével, míg a virtuális hálózat elemzési paramétereinél néhány speciális aspektust is érdemes figyelembe venni.
4.2.2.1.

A struktúrára vonatkozó jellemzõk

A struktúra, mint hagyományos szervezeti jellemzõ vizsgálata a virtuális szervezetek
esetében mindjárt komoly nehézségbe ütközik, hiszen a virtuális szerezetnek nincsen kialakult szervezete. Hálózatként vizsgálhatjuk, s mint ilyet, a hálózat tagjai közötti kapcsolatokat
tekintjük vizsgálatunk elsõdleges tárgyának.
A virtuális vállalkozási szövetségnél munkamegosztás alatt a hálózatban részt vevõ
partnerek (tehát nem személyek vagy szervezeti egységek) közötti feladatleosztást értjük. Ez
a munkamegosztás a szervezetek magkompetenciáira épül, vagyis azokra a képességekre,
adottságokra, versenyelõnyökre, melyekkel az adott szervezet földrajzi elhelyezkedésébõl, tapasztalataiból, nyersanyaghoz, információhoz, anyagi- vagy egyéb erõforrásokhoz való kizárólagos vagy valamilyen területen egyedüli hozzáférésbõl következõen rendelkezik. A virtuális hálózat létrehozása során az ötlet felmerülését követõ fázis, a durva tervezés feladata
azoknak a kompetenciáknak a feltárása és rendszerezése, melyek az adott feladat ellátásához
szükségesek. Csupán ezt követheti az ezekkel rendelkezõ partnerek kiválasztása.
A tagoltság tekintetében szintén nem a szervezeteken belüli egységeket, hanem a hálózat részeként tevékenykedõ önálló vállalkozások közötti viszonyokat vizsgáljuk. A virtuális
hálózat vertikális tagoltsága definíció szerint kicsi, ezért minket fõleg a horizontális tagoltság
érdekel. Ennek mértéke elsõsorban attól függ, hogy a projektet milyen nagyságú feladatelemekre bontották szét. Mivel a virtuális szervezetben elméletileg minden egyes partnernek
csak a magkompetenciáira kell koncentrálni, ez a tagoltság elég nagy lehet, de természetesen
a feladatokat csak addig a szintig érdemes bontani, ahol ez még nem okoz koordinációs zavarokat.
A szervezeti felépítés típusát azért kell vizsgálnunk, mivel a más-más felépítéssel (lineáris, funkcionális, divízionális, mátrix, stb.) rendelkezõ tagokból álló virtuális szervezetre más
és más mûködési elv jellemzõ, s ezek integrálódása is különbözõ feltételeket támaszt. A hálózat egészére vonatkozó vizsgálatban a szövetség felépítése, a partnerek közötti kapcsolatok
képezhetik a vizsgálat tárgyát. Erre vonatkozóan a legfõbb szempontokat a 4.1.4. részben már
tárgyaltuk.
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A feladat-, hatás- és felelõsségi körök megosztásához kapcsolódó elveknek, mint a virtuális vállalkozás mûködési rendjét szabályozó keretrendszernek a felállítása a finomtervezési
fázis része. Ez a fázis különösen fontos a virtuális vállalkozás mûködése szempontjából. A
VSz rugalmasságának és reakcióképességének feltétele, hogy mûködését ne szorítsa szûk
szabályok közé, de a meglévõ keretrendszerhez – mely a problémák rendezésének alapja is –
szigorúan ragaszkodjon. Fontos például annak tisztázása, hogy vitás kérdésekben kinek kell
vállalni a jogi felelõsséget, vagy hogyan lehet a feladatmegosztás az eredmények elosztásának
alapja, stb.
4.2.2.2.

A folyamathálózatra vonatkozó jellemzõk

A virtuális vállalkozás célkitûzése más vállalkozásokhoz hasonlóan valamilyen (többlet) érték létrehozása. Az egyik lényeges különbség az, hogy a virtuális szövetségben a hagyományos hozzáadott érték teremtési lánc elemire bomlik, s az elemek különálló szervezeti
egységek hatáskörébe kerülnek, így a folyamathálózatnak két szintje van: egy szervezetek közötti és egy szervezeten belüli. A másik különbség, az értéklánc virtuális komponense (ld.
4.1.6. rész), mely a kétirányú információáramlással és a tudástranszferrel teremt új értéket.
Ennek a kettõs folyamathálózatnak az összeállításánál a következõkre kell odafigyelni:
•
•
•
•
•
•

az értéklánc optimalizálása (fizikai és virtuális egyaránt),
a megfelelõ partnerek kiválasztása,
a mûködési szabályok megalkotása,
a hálózati kapcsolatok létrehozása,
a hálózati kapcsolatok mûködtetése,
idõbeli koordináció.

A folyamathálózat megalkotásánál és mûködtetésénél különös tekintettel kell lenni az
információtechnológiai megoldásokra, mint a folyamatok mûködtetõjére. Ehhez szempont az
alrendszerek kompatibilitása (nemcsak technikai, hanem strukturális szinten is), a kapcsolódó
felületek kialakítása, a rendszer rugalmas alakíthatósága, megbízhatósága, adathozzáférési jogosultságok kialakítása, adatvédelem.
A virtuális hálózat vizsgálatánál fontos szempont lehet a folyamat szakadatlansága. Az
információtechnológia segítségével a Föld különbözõ pontjain elhelyezkedõ partnerek akár
idõben folyamatos munkavégzésre is képesek, míg ugyanez a fizikai elhelyezkedés a folyamatok térbeli megszakadását eredményezi. A virtuális szervezet magas információtechnológiai fejlettsége nagy fokú folyamat-intenzitást (hasznos idõegységre vonatkoztatott teljesítmény) tesz lehetõvé, a hálózati kapcsolatok jellege, az információtechnológia szabványosodásán keresztül lehetõvé tett gyors csatlakozás és leválás pedig rugalmas folyamatstruktúrát hoz
létre. Az nagy intenzitású folyamatoknak nagy a stabilitás iránti igénye – ez a tényezõ a virtuális szervezet strukturális stabilitásának híján könnyen problématerületté válhat, kiküszöbölése folyamatos és intenzív koordinációt igényel a tagok között. Automatizáltság és önszabályozás tekintetében a virtuális hálózatnak az erõs információtechnológiai támogatottságból
eredõen jelentõs elõnye van, de ugyanakkor nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a számítógép használata még nem jelent egyet az automatizálással. A folyamatvizsgálat utolsó két
szempontja, a költségoptimalizálás és az alrendszerek mûködésének vizsgálata tekintetében
arra szeretnék itt utalni, hogy a virtuális vállalat a kompetenciák alkalmazása által kíván e két
területen (is) elõnyt szerezni úgy, hogy minden részterületen eleve a leghatékonyabban mûködõ partnereket vonja be a hálózat mûködésébe. Ezek után az elsõdleges feladat e partnerek
mûködésének az összehangolása.
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4.2.2.3.

A döntési és információs rendszer jellemzõi

A döntési és információs rendszer a virtuális vállalkozások szempontjából az egyik legfontosabb tényezõ. Ezt a megállapítást két tényezõre alapozhatjuk: a laza hálózati struktúra
összefûzése érdekében szükség van a fejlett döntési és információs rendszerre (ez egyúttal a
virtuális fejlõdés indukálója is), másrészt az információtechnológiai támogatás intenzív alkalmazása számos kritikus problématerületet (pl. információ megosztás-, terjesztés technikai
és elvi kérdései, adatvédelem, stb.) hagy a rendszerben.
A döntési és információs rendszer feladata a folyamatok mûködtetéséhez szükséges információk megfelelõ idõbeni rendelkezésre bocsátása, a visszacsatolás biztosítása, valamint
vitás helyzetekben konfliktus és problémakezelés. Kialakításának alapfeltétele a virtuális hálózatban a különálló szervezetek informatikai rendszerének kompatibilitása. Ezt az utóbbi
évek szabványosodási folyamata nagymértékben elõsegítette. A vállalkozás létrehozása során
a finomtervezési fázisban ezzel együtt is nagy figyelmet kell szentelni a következõ tényezõk
megtervezésének:
• a közös projekt részletes funkcióelemzése, a partnerek kiemelt kompetenciáinak meghatározása
• a szükséges adatok körének kijelölése
• a közös döntési és információs rendszer technikai megvalósíthatósága érdekében:
• az adattárolásra és feldolgozásra
• az adattovábbításra
• és adatgyûjtésre
vonatkozóan azok módjának, helyének, a megosztási elveknek és a hozzáférési jogoknak a pontos definiálása.
Ennek megfelelõen az információtechnikai összefonódásnak három szintjét különböztetjük meg (alkalmazás kommunikáció, közös adatbázis, közös alkalmazások.), melyeket a
3.4.4. fejezetben részletesen tárgyaltunk.
4.2.2.4.

Az emberi viszonyokkal kapcsolatos jellemzõk

Az emberi viszonyokkal kapcsolatosan a virtuális szervezetek szemlélete gyökeresen
eltér a hagyományos szemlélettõl, ugyanis míg az utóbbi munkakört, feladatot (szerepet),
személyt értelmez, az elõbbi a képességekre, know-how-ra és kompetenciákra koncentrál. A
virtuális vállalkozás regisztrációs rendszerének nem az a feladata, hogy (pl. egy projekthez
kapcsolódóan) megtaláljon egy adott funkciót vagy azt képviselõ szervezeti egységet, személyt, hanem hogy megtalálja az adott feladat elvégzésére képessé tevõ kompetenciával rendelkezõ szereplõt. Ez nem csupán teljesen újszerû nyilvántartási rendszert, de gyökeresen eltérõ szemléletet is jelent. A feladat, felelõsség, hatáskör és kompetencia meghatározása, s az
ezek közötti összhang megteremtése a résztvevõ tagok önálló feladata, de ezen kívül képesnek kell lenniük az önellenõrzésre is.
Az emberi viszonyok sajátos vetülete a virtuális szervezetekben, hogy a hálózatban
résztvevõ partnerszervezetek alkalmazottai egyszerre tartoznak a saját anyaszervezetükhöz
(elsõdlegesen), s a virtuális szervezethez (másodlagosan). Így ennek az anyaszervezetnek a
feladata a munkakörök megtervezése, az ösztönzési rendszer és a teljesítményértékelés kialakítása, az emberi erõforrás fejlesztés. A virtuális hálózatban végzett munka általában nagy
változatosságot nyújt, ugyanakkor nagy önállóságot is igényel. Kritikus tényezõ lehet az ösztönzéssel és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos visszacsatolási rendszer, mert a virtuális
vállalat belsõ irányítói szintjérõl a fizikailag is távol levõ partnerek munkáját nehezen lehet
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nyomon kísérni. Biztosítani kell tehát azt, hogy aki nincsen jelen, az ne legyen ugyanakkor
láthatatlan is az értékelés számára.
Fontos szempont, hogy a virtuális struktúrában való munkavégzés a korábbitól lényegesen eltérõ kulturális közegbe helyezi a résztvevõket. A Handy által felállított tipológia szerint
az ilyen szervezetekre leginkább a személy típusú kultúra jellemzõ, melyben az egyén, illetve
az általa hordozott szaktudás képviseli az értéket. A személyes szellemi potenciál különösen
azokban az esetekben játszik nagy szerepet, ha a virtuális szervezetnek önálló személyek is
tagjává válnak, de sokszor a szervezeteket is valamely tagjuk képességei alapján választják ki.
Ezeknek az értékeknek az érvényesítése azonban annál inkább problematikus, mivel az információs társadalomban kialakuló elektronikus kommunikáció erõsen leredukálja a közvetlen kapcsolatokat. Ráadásul egy multinacionális partnerhálózatban idegen kultúrákkal kell
együtt dolgozni, s az informatikára épülõ rendszerek alkalmazása a hálózat mûködtetésében
új viselkedésformákat is kialakít. A virtuális hálózatban a földrajzi távolságok külön megnehezítik a személyes kapcsolatok építését.
4.2.2.5.

A környezeti jellemzõk

A virtuális vállalkozások ugyanabban a globális környezetben mûködnek, mint más
vállalkozások, de azt elmondhatjuk, hogy ennek – elsõdlegesen a tudományos és technikai
környezetnek – a közelmúltban végbement változásai tették lehetõvé a virtuális szervezetek
létrejöttét. A környezetre egyszerre jellemzõ a globalizáció, az egységesülõ megoldások iránti
igény, valamint a dinamizmus és heterogenitás. Ezek következményeképpen megnövekedett a
kereslet a külsõ környezet regionális adottságaihoz és idõbeni változásaihoz alkalmazkodni
képes, gyorsan változó hálózati struktúrák, komplex technikai megoldások alkalmazása iránt.
A virtuális szervezetek képesek mindezekre a kihívásokra egyszerre válaszolni, hiszen referenciamodelljeik alapján a hatékony projektstruktúra bárhol felépíthetõ a lokális kompetenciák bevonásával. Példaként említhetjük az építõipar nagyberuházásait (pl. üzletközpontok
építése), ahol a megfelelõ szakirányú és szervezési kompetenciákkal rendelkezõ szûk mag a
megfelelõ kiegészítõ kompetenciák tulajdonosainak bevonásával bárhol képes ugyanazt a
magas színvonalat és hatékonyságot képviselni.
Mivel ezek a tényezõk világszerte mindenütt jelen vannak, feltételezhetjük, hogy a
szervezeti kapcsolatok alakításában és a vállalkozási tevékenység végzésének módjában a
virtualizálódás nem csupán egyes szervezetekre jellemzõ különlegesség, hanem kisebb vagy
nagyobb mértékben mindenkit érintõ jelenséggé válik.

4.3. A virtuális vállalkozások belsõ struktúrája
4.3.1.

Ott és Nastansky kétszintû szervezeti modellje

A legtöbb szervezeti terv hátránya, hogy eredményükképpen hierarchikus, bürokratikus
struktúrák jönnek létre, melyek számos ellenõrzési és jóváhagyási szinttel rendelkeznek, vagyis képtelenek a gyors válaszadásra. A túlkomplikált struktúrák és folyamatok nemcsak nehezen átláthatóak, hanem ráadásul rengeteg idõt, pénzt emésztenek fel, ami rohanó világunkban végzetes lehet. Az idõ meghatározó tényezõvé vált a piacon. Az elmúlt évek vezetéselmélete számos (többnyire hasznos) javaslattal állt elõ a vállalkozások ilyen jellegû problémáinak megoldására. A Business Process Reengineering (BPR) vagy a workflow menedzsment olyan módszereket tárgyalnak, melyek a munka tényezõi közül kifejezetten az idõre
koncentrálnak, s alapvetõ változást kívánnak elérni a környezeti kihívásokra adott válaszok
tekintetében. Az információtechnológia olyan megoldásokat kínál, melyek strukturális, embe88
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ri és konkrét feladatokhoz kapcsolódó tényezõk kombinálásával segítenek a válaszadásra képesebb szervezet létrehozásában [OtNa97]. Az azonban nehéz, sõt bizonyos esetekben valószínûleg lehetetlen, hogy a hagyományos szervezeteket úgy vegyük rá új folyamatstruktúrák
alkalmazására, hogy közben a számukra alapul szolgáló szervezeti struktúra változatlanul
fennmaradjon.
Az információtechnológia segítségével elavulni látszik az egységes szervezetekrõl alkotott hagyományos elképzelésünk, mely szerint a koordináció és ellenõrzés biztosítása érdekében a termelõ folyamatokban részt vevõ embereket és szervezeti egységeket fizikailag is
egy helyre kell gyûjteni, s hogy ennek következményeként választani kell a centralizált és decentralizált struktúrák között. Az IT eszközei számos, az értékteremtési folyamat szereplõi
között használt közvetítõ eszközt, módszert képesek helyettesíteni, így például a szervezeteken belül, vagy azok között szakértõkbõl létrehozott projekt szervezetek fizikai jelenlétet
megkövetelõ találkozásait e-mail, videokonferencia, stb. válthatja fel, létrehozva ezáltal a
virtuális struktúrákat.
•
Hagyományos
szervezetalakítás

Hatékony
szervezetalakítási
folyamat

•
•
•
•
•
•
•
•

A szervezetalakítás,
mint csoportmunka
feladat

•
•
•

Egy személy (vagy szervezet) tapasztalataira és látásmódjára
épül (a „szervezõ”),
hosszú ideje megalapozott formális szabályozásra épül,
régen lefektetett formális szerepekre és struktúrákra koncentrál,
és
nem veszi figyelembe a mindennapi változó üzleti gyakorlatot.
A teljes probléma lefedése érdekében többek nézetére alapul,
minden tag bevonására építõ evolúciós és soha véget nem érõ
folyamat,
formális és informális szerepeket és struktúrákat használ, és
a tervezést közvetetten befolyásolják a mindennapi üzleti folyamatok is.
Csoportos kommunikációval támogatja a komplex problémák
megoldását,
a belsõ tagoknak és a külsõ partnereknek egyaránt lehetõvé teszi a tervezési folyamatban való részvételt,
többszempontú vezérléssel támogatja a folyamatos tervezést, és
sokrétû számítógépes technológiai támogatással rendelkezik.

14. táblázat A hagyományos szervezettervezés gyengeségei és az új megközelítés [Rei92]

Persze bármilyen rugalmasak a virtuális szövetségek, bármennyire nem rendelkeznek
hagyományosnak mondott hierarchikus struktúrával, az õ szervezetük kialakítását is meg kell
tervezni. „A virtuális, rugalmas szervezeteknek is szüksége van egy minimális strukturáltságra. Ezért meg kell határozni az alapvetõ szervezeti elveket, s a szervezeti egységek illetve
képviselõik jogait és felelõsségi körét is tisztázni kell.” [Kle94] Emellett szól az is, hogy úgy
tûnik, az emberek a közvetlen közeljövõben még mindig szívesebben fogadják a hagyományosan strukturált szervezeteket, még akkor is, ha azok a gyakorlatban virtuális formát öltenek [OtNa97].
A szervezetalakítás és a virtuális szervezetek nem egymásnak ellentmondó fogalmak,
hiszen a virtualitás nem jelenthet strukturálatlanságot. Persze a VSz speciális struktúra –jellegzetes tulajdonsága a központi irányítási funkciók decentralizációja, s tudjuk azt is, hogy
akár globális méretû terjeszkedésre is képes, miközben az alkotó szervezetek önmaguk megmaradnak viszonylag kis méretûnek. A VSz e speciális jellemzõi speciális szervezési módsze89
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reket kívánnak. A következõkben azt a szervezettervezési folyamatot tárgyaljuk, mely lényegében a virtuális vállalkozás életciklusának durvatervezési fázisában zajlik (ld. 3.4.2.2. rész).
Mint ahogyan a hagyományos szervezetalakítási módszerek nem képesek arra, hogy
teljesen új folyamatstruktúrákat hozzanak létre radikális strukturális változtatás nélkül,
ugyanúgy nem alkalmasak a virtuális szervezet folyamatstruktúrájának a megtervezésére sem.
Az evolúciós, folyamatos fejlõdést gátló jellemzõiket a 14. táblázat tárgyalja. A hagyományos
szervezetalakítás többnyire egyes emberek nézeteire épül, s formális, elméleti módszertant,
strukturáltságot használ, nem veszi igazán figyelembe a valós folyamatokat. Ennek felismerése sok vállalkozást arra késztetett, hogy idõrõl idõre független tanácsadók segítségével szervezzék át struktúráikat. A hagyományos módszerrel szemben a hatékony szervezetalakítás
számos ember véleményére épül, ily módon feldolgozva a problémák összetettségét. A tervezési folyamat evolúciós, nem szabályokra épülõ folyamat, s elsõdlegesen a folyamatokra koncentrálva informális szerepeket, szervezeti struktúrákat is érint.
A fent leírt hatékony szervezetalakítási folyamat elsõsorban a konvencionális struktúrák
kialakításánál hasznosítható, de bizonyos mértékben a virtuális szervezeteknél is (elsõsorban
az egyes partnerekhez kötõdõ részstruktúrák kialakításánál). Ha a tervezési folyamatainkat
jobban a hálózati szervezetek (s a virtuális vállalkozások) igényihez kívánjuk igazítani, akkor
felmerülhet a tervezési folyamat csoportmunkaként való felfogása. A komplex problémák
megoldását szolgáló szervezetek kialakítása maga is olyan komplex probléma, melynek során
a virtuális vállalkozás minden tagjának bevonására szükség lehet, hiszen mindegyiküknek érdeke a szervezeti problémák hatékony megoldása. E folyamatnak evolúciósnak és véget nem
érõnek kell lenni. A csoportos tervezési folyamat támogatásában az IT hálózatoknak mint
technológiai háttérnek ugyanolyan szerepe van, mint a magában az értéktermelési folyamatban.
A virtuális szervezetek önszervezõ rendszerek, melyben mindenki kiveszi a részét a folyamatos tervezésbõl. Ezt az önszervezõdési folyamatot sikerrel lehet támogatni számítógépes
eszközökkel (ennek angol elnevezése a computer-assisted groupware environment, CAGE).
Az Interneten megjelenõ, már idézett virtual-organization.net egyik hírlevelében Ott és
Nastansky [OtNa97] egy olyan kliens-szerver rendszerre tettek javaslatot, melynek címnyilvántartási rendszere (egyfajta elektronikus szervezeti regiszter) az egész hálózatban megoszlik a tagok között. A rendszer alapgondolata az információt tartalmazó adatbázis változó számú információs rendszer (számítógép) közötti megosztása a virtuális hálózatban, ami az
adatmodell rendkívül rugalmas alakíthatóságát eredményezi. Az információtárolás számos
csomóponton oszlik meg, az egyes egységekre vonatkozó specifikus információkat fizikailag
az adott rendszer tárolja, s a központi egység (pl. információs bróker) az információ strukturálásáért és koordinációjáért felelõs.
Amennyiben a modellt konzisztensen alkalmazzuk, a szervezet teljes képe (az elérhetõ
képességekkel, szaktudással, a partnerek belsõ struktúrájával, kompetenciáikkal és személyes
kapcsolataikkal) mindenki számára átláthatóvá válik egyfajta elektronikus „yellow pages”
formájában. Ennek a feltétele az, hogy a partnerek egy olyan szabvány informatikai platformot alkalmazzanak, mint amilyen a WWW. Mivel a Web a szélesebb közönség számára is
nyitott, lényeges szemponttá válik a bizalmas információk kezelésének megoldása, mint technikai kérdés, de a Web lehetõséget biztosít a nyitásra is, amennyiben az információt mint egy
virtuális on-line katalógust (vagy kompetenciaközpontot) fogjuk fel, mely az új projektekhez
szükséges partnerkeresést támogatja.
Ennek a modellnek központi gondolata, hogy az ily módon szervezett hálózat legalább
két szinten szervezõdjön (ld. 21. ábra). A felsõ szint feladata a virtuális szervezet koordinálása: az eszközök, erõforrások, hierarchia és vezetõi gyakorlat infrastruktúrájának kialakítása.
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Ezeket a strukturális elemeket majd a helyi szervezetek alkalmazzák, melyek saját belsõ folyamataik megtervezéséért felelõsek – figyelembe véve a helyi és a „központi” elvárásokat is.
A „felsõ” szint tulajdonképpen maga a virtuális szervezet, míg a virtuális hálózatot felépítõ
valós vállalkozások a modell „alsó” szintjén helyezkednek el. Az „alsó”, „felsõ” és „központi” kifejezéseknél úgy érzem, szükséges az idézõjel használata, hiszen ezek nem jelentenek a
hagyományos értelemben vett alá-fölérendeltségi viszonyokat, vagy függõséget, inkább logikai alá-fölérendeltséget.
A modell több egymásra épülõ szinten is elképzelhetõ, ahol az egyik szervezet felsõ
szintje tagja lehet egy másik szervezõdés alsó szintjének. Ezzel megvalósul a szintek egymáshoz való hasonlósága, a struktúra szintenkénti ismétlõdése. A fent említett önszervezõdés
mellé így felvehetjük az elemek egymáshoz való hasonlóságot is a virtuális szervezetek tulajdonságai közé, és azt mondhatjuk, hogy a VSz tulajdonképpen egy fraktális struktúra (ld.
2.4.3.2. rész).

21. ábra

A virtuális hálózat kétszintû szervezete [OtNa97]

Az önszervezõdés és az alkotóelemek egymáshoz való hasonlósága mellett a fraktális
struktúra fontos jellemzõje a hálózaton belüli teljes célazonosság, illetve a központi célokkal
való azonosulás [KSchB99]. A célok szimmetriájának kialakítása kezdetben nagyobb ráfordítást igényel, hosszabb távon azonban abban mutatkozik meg a haszna, hogy a közös célért
dolgozó egységek jóval kisebb nyomást fejtenek ki a rendszer határaira. A hálózaton „belül”
és kívül” fogalomkörét egyébként is az határozza meg, hogy a rendszer valamely eleme a közös kooperációs célra törekszik-e vagy sem. A rendszerhatárok kialakítása a fraktális szervezetben azért kritikus feladat, mert azoknak egyrészt olyan szorosan záróknak kell lenniük,
hogy „kötegeljék” a szervezeti egységek mozgását, másrészt eléggé áteresztõnek kell lenniük
ahhoz, hogy a környezeti feltételek kifejthessék hatásukat a rendszerre.
A fraktális szervezet tagjainak önszervezõ képessége arra vonatkozik, hogy a partnerek
önállóan törekednek a kooperációs célok megvalósítására, s saját folyamataik optimalizálását
„házon belül” végzik. Ahhoz, hogy ezt megvalósíthassák, a kooperáló egységeknek kongruensnek kell lenni, vagyis a hálózatban viselt feladatának, felelõsségének és kompetenciájának
összeillõnek kell lennie. Képesnek és érdekeltnek kell lenniük az önellenõrzésre, s így az ellenõrzés folyamatában nem a szankcionálás, hanem az áttekinthetõség biztosítása kerül elõtérbe. Az önmeghatározás képessége azt jelenti, hogy a partnerek megfelelõ döntési kompetenciával rendelkeznek a szükséges erõforrások igénybevételére, a kapacitás felhasználására.
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A fraktális vállalat dinamikáját a partnerek kooperáción belüli rugalmassága biztosítja.
Ennek érdekében el kell kerülni a hosszadalmas és részletes szerzõdéses szabályozást, helyette létrehozható egy olyan vállalati érdekszövetség („pool” vagy kompetencia központ),
melynek tagjaiból a piaci esély jelentkezésekor gyorsan létrehozható az új szövetség. A végrehajtás folyamatában így a stratégiai és az operatív szintek élesen elkülöníthetõek egymástól,
noha a hálózat tagjai között megvan a stratégiai azonosság.
A gyakorlati megvalósulás során a modell felsõ szintjét egyfajta „elektronikus vállalkozási katalógusként” képzelhetjük el [MeFa96], melynek tartalmazni kell a cégre jellemzõ információkat, legelsõsorban kompetenciáit, magkompetenciáit, referenciáit és a kontaktcímeket. A szervezetek között megosztott nyilvántartás modelljének alsó szintjén minden csomópontban (vagyis minden résztvevõ partnernél) elektronikus szervezeti regiszterek adnak információt az adott egység struktúrájáról, folyamatairól, a személyzetérõl, és termékeirõl vagy
szolgáltatásairól. A virtuális szervezetben részt vevõ minden partner hozzá kell, hogy férjen
ehhez a regiszterhez, hogy a közös folyamatokat megfelelõ hatékonysággal tudják kialakítani
és végrehajtani.
4.3.1.1.

A felsõ szervezeti szint

A kétszintû modell felsõ szintjén tulajdonképpen azt a vázat kell érteni, mely a hálózatirányítás, kapcsolattartás, kompetencia- és projektmenedzselés feladataiért felelõs. A felsõ
szintnek kell biztosítani azt is, hogy a virtuális vállalkozást alkotó szervezetek közötti kapcsolatok gyorsan és könnyen létrejöhessenek. Bár a virtuális szervezet alapvetõen rugalmas
struktúrákról szól, ez az infrastrukturális háttér jelenti a hálózat stabil pontját.
A nagy bizonytalansággal és turbulens változásokkal jellemezhetõ környezetben a virtuális vállalkozás nagymértékben az innovációra, folyamatos változásra és tanulási folyamatra
épül. Éppen ezért a virtuális szervezet laza strukturális körvonalainak elsõsorban az emberi
erõforrások kezelése szempontjából van jelentõsége, ez azonban csak kis mértékben tükrözi a
hálózatban meglevõ munkakapcsolatok rendszerét. E tisztán funkcionális koordináció nem
rendelkezik hagyományos értelemben vett felsõ vezetéssel, viszont egy közvetítõ személy
vagy szervezeti egység áll a középpontjában, mely az önszervezõdéshez szükséges eszközöket bocsátja rendelkezésre.
A virtuális szervezet felsõ szintjének feladatai sokrétûek: ez a szint felel a folyamatstruktúra (vagyis az alsóbb szint szervezeti kapcsolódásainak) kialakításáért, s itt születnek a
szövetség stratégiai tervei is. Noha a virtuális szervezetek projekt jellegüknél fogva viszonylag rövidtávon orientáltak, s rugalmasan változó összetételük sem támogatja a hosszabb távú
tervezést, a stratégiai tervezés gondolata mégsem mond ellent a virtuális szervezet lényegének. Gondoljunk például egy kompetencia központra, mely tagjainak kompetenciáit számos
projekten keresztül köti össze a közös feladatvégzésre, vagy olyan virtuális márkákra, mint a
Dual, vagy a Nike, stb. Szûk irányítói csoportjaik mögött független szállítók tucatjai állnak. A
felsõ szint feladata azonban nem csak az alsó szinten álló partnerek koordinálása, hanem a
szövetség, a márka hosszú távú jövõjének tervezése. Szükségesnek látszik éppen ezért, hogy a
felsõ szint rendelkezzen bizonyos szakirányú kompetenciákkal is, melyek alapján képes a
specialisták tevékenységét szakmai alapon koordinálni, idõ- és költségtervet készíteni.
Strack és Eisen [StEi97] a virtuális szervezet irányításával kapcsolatos feladatokat hat
részre bontotta, melyek közül az elsõ négy egyértelmûen a felsõ szint hatáskörébe tartozik. A
teljesség kedvéért itt szerepeltetem az ötödik és hatodik irányítási feladatkört is, melyek közül
az ötödik a partnervállalatok belsõ struktúrájához, vagyis a kétszintû modell alsó szintjéhez
kötõdik, s a hatodik pedig ettõl független, külsõ ellenõrzõ szerepet tölt be. A hat irányítási
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feladatkör jelentkezhet elkülönülõ hatás- és feladatkörök és egy közös feladatcsoport formájában is, a hálózat méretétõl, feladataitól, azok jellegétõl függõen.
• Hálózatirányító: (network-coach) támogatja és elõsegíti a szükséges infrastruktúra kialakítását. Ügyel a hálózat bizalmi kultúrájára, kezeli a konfliktusokat és képviseli a
háló tagjainak érdekeit kifelé. Megszervezi a hálózat marketing tevékenységét, és felelõs az új partnerek bevonásáért. Feladatai elsõsorban a felsõ szint irányításával kapcsolatosak.
• Kompetencia menedzser: a hálózat technológiáira és kompetenciáira vonatkozó tudása
alapján a tagok kompetenciáit a vásárló számára egységes megoldássá csoportosítja.
Definiálja azokat a szolgáltatásokat, melyek a végrehajtáshoz szükségesek, úgymint
megbízások, mérnöki munka, rendelésszervezés és jótállás. Teszteli a rendelés megvalósíthatóságát, és rögzíti a tervezett árat. Feladatai elsõsorban a virtuális vállalat tervezési fázisára koncentrálódnak, az alsó szinten végrehajtandó feladatok folyamatstruktúráját alakítja ki.
• Kapcsolattartó bróker: A virtuális háló tagjainak kompetenciáit ajánlja ki a piacnak és
megszervezi a marketinget. Megszerzi a rendeléseket, és elindítja a projektszervezést.
Közvetítõ a vásárló és a virtuális vállalat között, és definiálja a végrehajtás körülményeit, és a körülbelüli árat. Feladataira a projekt végrehajtási szakaszában van szükség,
a vállalkozás külsõ kapcsolataiban.
• Projekt menedzser: a végrehajtást koordinálja. Kommunikációs kapcsolatban van a
virtuális vállalat összes tagvállalatával. Õ a felelõs a végtermék vagy szolgáltatás minõségéért. Olyan speciális követelményekrõl kell gondoskodnia, mint a különbözõ vállalati kultúrák integrációja, és a technikai és szervezeti érintkezõ felületek megszervezése.
Munkájára a projektek operatív feladatai során van szükség, a vállalkozás belsõ kapcsolataiban. Összekötõ a felsõ és alsó szint között.
Eddig a felsõ szinten ellátandó feladatok. A virtuális szervezet lapos struktúráját adottnak véve azonban ezeket a funkciókat nem kell feltétlenül egy központi szervezet részeként elképzelnünk, ellátóik akár a partnervállalatok (vagy képviselõik) is lehetnek – ebben az esetben a
„felsõ szint” fizikailag nem, csupán logikailag létezik. Központi szerepük abban nyilvánul
meg, hogy a hálózat egészére kiterjedõ feladatokat látnak el. Az in/outsourcing menedzserek
(alább) egyértelmûen az alsó szinthez kötõdnek, az auditor pedig a hálózattól független ellenõrzõ szerepet tölt be.
• In/outsourcing menedzserek: a tagvállalatok képviselõi. Kompetenciákat, erõforrásokat
és technológiákat ajánlanak a virtuális hálózatba (illetve keresnek saját tevékenységi
körük kiegészítéséhez), és felelõsek a megbeszélt teljesítésért.
• Auditor: figyelemmel kíséri a virtuális vállalatok munkáját, mint semleges ellenõr. Tanácsadó funkcióján keresztül támogatja az együttmûködési szabályok betartását, és jelzi
azok megszegését.
4.3.1.2.

Alsóbb szintû szervezetstruktúra

A konkrét feladatvégzéshez kapcsolódó szervezetalakítás és folyamattervezés az alsóbb
szint feladata. Az alsó szintek kialakításának feladatai az érintett szervezetek alkalmazottaira
hárulnak, õk határozzák meg, hogy a virtuális vállalatot alkotó egységek külsõ és belsõ viszonyait. Ez több mint egyszerû decentralizált döntéshozatal. A kapcsolatrendszer önstrukturálásával elérhetjük azt is, hogy a szaktudást hordozó dolgozók (a kompetenciák tulajdonképpeni
birtokosai) maguk alakíthatják ki a környezetüket oly módon, amit legalkalmasabbnak találnak a magas szintû feladatvégzés szempontjából. Az alsó szint feladata az operatív tevékeny93
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ségek ellátása, irányítása is, s éppen a napi feladatokban való jártasság miatt fontos, hogy az
operatív mûködés kialakításáért az érdekeltek legyenek felelõsek.
A modell valószínûleg legvitatottabb kérdése a hálózat strukturáltságastrukturálatlansága. Ez több dologtól is függ. A strukturáltság nem jelent hierarchizáltságot,
mivel a hálózat nem helyettesíti a hierarchiát, hanem mûködteti a partnerszervezetek struktúrájának egyes részeit. A hálózat kialakításának kezdeményezõje elméletileg az értéktermelési
folyamat bármely funkcionális részébõl kikerülhet, ilyen szempontból az is mindegy, hogy a
hálózat megtervezése honnét indul ki. Mivel a teljes struktúra számos szervezet változó öszszetételû, komplex elegye, ezért hagyományos módszerekkel nehezen leírható. Noha igaz,
hogy a teljes virtuális hálózat bonyolult, nehezen átlátható szövevény, optimalizálása az õt alkotó szervezetek önstrukturálásán keresztül valósulhat meg.
A vállalkozás többszintû kialakítása és irányítása, valamint a különbözõ szintek független szervezetei, az erõs IT támogatás a folyamatok koordinálásában a 2.4.3.2. részben bemutatott fraktális vállalkozás struktúráját tükrözik.
4.3.2.

A virtuális vállalkozások szervezeti adatmodellje

A 3.4.2.4. részben tárgyalt finomterezési feladatok ellátása során a virtuális vállalkozás
folyamatait és az azokhoz kapcsolódó struktúrákat, ezek kapcsolatrendszerét alakítjuk ki, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy konvencionális szervezeti struktúrában is szükség van folyamattervezésre [MeFa96], [OtNa97]. A különbség az, hogy míg az utóbbi esetben az egy céghez
tartozó szervezeti egységek és ezek tagjai között kell megszervezni a kapcsolatot, a virtuális
szervezetben független vállalkozások által hordozott kompetenciák a folyamatszervezés alanyai.
A virtuális vállalkozásban a megszokott munkacsoportok, egységek, divíziók az aktuális projekt igényeinek megfelelõen rendezõdnek. A feladatok változásával a szükséges kompetenciák köre is változik, ezzel együtt a kompetenciákat hordozó szervezeti tagok köre, az
irányító és egyéb szerepek, befolyás, hatáskör, vagyis a tagok pozíciója minden csak nem állandó [DaMa93]. Annak ellenére, hogy a virtuális vállalkozás nem rendelkezik stabil hierarchiával, az átláthatóság és munkafolyamatok hatékony irányíthatósága megköveteli az aktuális projektstruktúrák valamiféle strukturált nyilvántartását.
4.3.2.1.

Az adatmodell strukturális elemei

A virtuális hálózatban vezetett nyilvántartás célja a szervezet strukturális komponenseinek feltérképezése. Tartalmazza a virtuális hálózat tagszervezeteinek, a különbözõ helyein
dolgozó személyeknek, az õket alkalmazó formális szervezõdésnek az adatait, elérhetõségüket, a feladatok ellátásához szükséges eszközökrõl szóló információkat. A modell elemei a
következõk:
• A partnerkoordinátor fogja össze azokat a különálló entitásokat, melyek részt vesznek a közös folyamat valamely részének elvégzésében. A partnerkoordinátor megtestesülhet egy személyben, osztályban vagy más szervezeti egységben, egy pozícióban,
munkacsoportban, szerepben, lehet akár informatikai munkatárs is.
• Személy: a címnyilvántartás eredeti célja az, hogy az üzenettovábbító rendszereket az
egyes emberek elérhetõségi adatainak megadásával támogassa. Ily módon a nyilvántartás legfontosabb egysége hagyományosan a személy. Az üzenettovábbító rendszerekben
továbbra is szükség van a címnyilvántartásra, de manapság egyes workflow menedzsment rendszerek is használják ezeket munkafeladatok kiadására, a folyamat résztvevõinek értesítésére. Bármely rendszer használja is a katalógust, annak bármikor képesnek
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kell lenni a személyekhez kötõdõ elérhetõségrõl, távollétük esetén a helyettesítési szabályokról informálni.
Az osztály, részleg (vagy más szervezeti egység) nem csupán egy mezõ a felhasználói
rekordban, hanem olyan saját attribútumokkal rendelkezik, mint a szervezeti struktúrában elfoglalt helye, a hozzá tartozó vezetõ, titkár/titkárnõ, az egységhez rendelt erõforrások, stb. A szervezeti egységek struktúrája olyan fává áll össze, mely jellemzõ a különbözõ egységek közötti szervezeti kapcsolatokra.
A pozíció olyan absztrakt eszköz, mellyel szükség esetén modellezhetjük az egyes személyek szervezeti osztályoknál betöltött tagságát. Sok esetben a közvetlen szervezeti
egységhez rendelés helyet a pozíció leírásában az elvégzendõ feladat, vagy a betöltendõ
funkció szerepel. Egy pozíciót csak egy személy tölthet be, s egy személy csak egy pozíciót tölthet be.
A szoftver ügynök olyan személy, aki a partnerkoordináció IT-vel kapcsolatos feladatait látja el. Ilyen feladatatok az adatbázis lekérdezés vagy az automatikus információ
visszakeresés. A feladat ellátásához külsõ szoftver erõforrások is felhasználhatóak.
Munkacsoport (workgroup): a különbözõ osztályokon, vagy más szervezeteknél dolgozó, bizonyos esetekben földrajzilag egymástól jelentõs távolságban levõ a személyeket kapcsolja össze. Munkacsoportok mindig egy konkrét projekt idõtartamára jönnek
létre, s a teljes VSz is „csupán” különbözõ egymással kapcsolatban álló munkacsoportok formájában létezik.
A szerep: a szervezeti egységek, osztályok, munkacsoportok által létrehozott fizikai
csoportosítási szempontok valamint a szervezetben tagként jelen levõ aktuális személyek közötti szint. A pozícióval szemben, mely a személy szervezeti hierarchiában betöltött szerepét írja le, a szerep a személy folyamatban betöltött funkciójára vonatkozik.
A szerepekre azért van szükség, hogy a folyamatokat függetleníthessük a szervezet aktuális, a feladatot elvégzõ alkalmazottaitól. Emellett az osztályok vagy munkacsoportok
feladathoz rendelése sem lenne célszerû, mivel a konkrét képességek iránti igény esetén
a szervezeti egységek szerinti csoportosítás nem biztosít elegendõen részletes információt a kompetenciákról.
Erõforrás: A szervezeti struktúrára vonatkozó információk tárolásán túl a katalógusrendszer felhasználható a feladatok ellátásához szükséges erõforrások feletti ellenõrzésre is. A nyilvántartásnak információval kell szolgálni arról is, hogy az egyes erõforrások
kinek a birtokában vannak, helyileg hol elérhetõek, és mik a rendelkezésre állás feltételei. A partnerszervezetekrõl szóló adatbankban utalások szerepelhetnek bizonyos információk, adatbázisok, dokumentumok, weboldalak elérhetõségérõl is.

Az osztály, egység, személy, hely fogalmak a klasszikus szervezetelmélet által gyakran
használt, jól definiált fogalmak, melyek segítenek leírni a szervezeti felépítést. Mások, mint a
szerep, munkacsoport, kompetencia bár kevésbé klasszikusak, de szerepelnek a mai szervezetelmélet és gyakorlat aktuális szótárában. Ott és Nastansky [OtNa97] (ld. még [Scho94])
véleménye szerint azonban a jövõben kevésbé konkrét szervezeti fogalmak (szakértelem, tudás, képesség, stb.) használatára is lehet számítani a szervezeti katalógusokban.
4.3.2.2.
Képességek, know-how és magkompetenciák – a virtuális vállalkozás
meghatározói
A 2.2.5. részben már tárgyaltuk a virtuális vállalkozást alkotó partnerek kompetenciáinak jelentõségét. A cégek a fizikai teljesítményen túl kompetenciáikkal, vagyis képességeikkel, szaktudásukkal és jártasságukkal, immateriális erõforrásaikkal is hozzájárulnak a közös
munkához. Ez megvalósulhat technikai know-how, fogyasztók és piacok ismerete, szervezeti
elõnyök vagy folyamatokban szerzett jártasság formájában. A magkompetenciák, valamint az
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azok alapjául szolgáló képességek az adott szervezet virtuális vállalkozásban való részvételének alapját képezik.
A tiszta virtuális szervezetben a partnerek elméletileg csak magkompetenciáikkal járulnak hozzá a közös teljesítményhez. [Byr93]. A virtuális vállalat számára ez azért elõnyös,
mert így a tagoknak nem kell olyan feladatokkal foglalkozni, melyekhez nem értenek olyan
magas szinten. Ugyanakkor az egyes szervezeteknek minél kevesebbet kell törõdni a nem
magkompetenciákkal, annál nagyobb fontossággal bír a magkompetenciák hatékony felhasználása. Ezért minden tagnak ezekre kell koncentrálni, s a már meglevõ vagy létrehozandó
virtuális vállalkozásban partnerei elõtt bizonyítékát kell adnia annak, hogy a kérdéses kompetenciákkal valóban rendelkezik és azokban jártas.
A virtuális szervezetek optimális mûködése nagymértékben a magkompetenciák elérhetõségétõl és összehangolt mûködésétõl függ. Mivel ezek nem annyira szervezeti egységekhez és pozíciókhoz, mint inkább személyekhez kötõdnek, fontos, hogy a VSz rendelkezzen a
szervezetben földrajzilag szétszórt képességekre és szaktudásra vonatkozó hol és ki kérdéseket megválaszoló mechanizmusokkal. Ahhoz, hogy ezt az információt biztosítani tudja, az
elektronikus regisztert ki kell egészíteni a know-how, képesség és szaktudás fogalmaival.
A virtuális kompetencia központ adatbázisának nem csak arra a kérdésre kell választ
adni, hogy „Ki felelõs a mérleg elkészítéséért?”, vagy „Hol találjuk a hálózati biztonságért
felelõs partnert?”. Ehelyett a feladatok személyekre történõ kiosztásban azt kell megfogalmazni, hogy az elõbbi példával élve: olyan valakit keresünk, aki „el tudja elkészíteni a mérleget?”, illetve „meg tudja oldani a hálózati biztonság kérdéseit”. A személyre szóló meghatározásnál sokkal rugalmasabbnak bizonyul a know-how-ra, szakértelemre, speciális képességekre való hivatkozás. Így lehetõvé válik a virtuális vállalkozás projektjeinek megtervezése
anélkül, hogy elõre meg kellene határozni a feladatok elvégzõit – ez a folyamat futása közben, a kompetenciákat (is) tartalmazó katalógus alapján történik.
Fontos még a keresett kompetenciával rendelkezõ személyek elérhetõsége. Bárhol is
vannak, a katalógusnak megfelelõ információt kell adnia erre vonatkozólag (munkahely, otthon, fax, mobiltelefonszám, e-mail, stb.). A rendszernek képesnek kell lennie a hívások átirányítására is – nem csupán egyazon személy egyik telefonszámáról a másikra, hanem a keresett személyrõl egy helyettesítõ személy felé. A levelekrõl, faxokról, e-mailekrõl, és az üzenetrögzítõn hagyott üzenetekrõl nyilvántartást kell vezetni, s késõbbi visszakeresésre tárolni
célszerû õket [Nis97d].
4.3.2.3.

A ma használatos katalógusrendszerek

A hagyományos címnyilvántartások, katalógusok túlnyomó többsége papír alapú, ilyenek a regiszteres füzetek, nyilvános telefonkönyvek, yellow pages, cégtelefonkönyvek, de
egyre inkább szerepet kapnak a személyi számítógépek szoftverei, elektronikus személyi noteszek, (ún. menedzser kalkulátorok), mobiltelefonok regiszterei, hálózati felhasználói listák,
humán erõforrás index kártya rendszerek, stb. E katalógusok bármelyike tartalmazhat értékes
információt, s az is valószínû, hogy együttesen tartalmazzák mindazokat az adatokat, amelyek
egy vállalaton belül szükségesek lehetnek. Ahhoz azonban, hogy ez hatékonyan használható
legyen, az összesítéshez egy újabb adatbázist kell összeállítani, mely vagy az egyes adatok elérhetõségét mutatja meg, vagy a szétszórt adatbázisokat egyesíti. Az elõbbinek természetesen
semmi értelme, már csak azért sem, mert a meglevõ regiszterek helyileg és kezelõiket tekintve is szétszórtak, alkalmazásuk többféle (papír és elektronikus alapú) formához illetve a legkülönbözõbb szoftverekhez kötõdik, valamint többnyire nagy mennyiségû megbízhatatlan és
redundáns adatot is tartalmaznak. Az új, a hasznos és aktuális információkat tartalmazó adatbázis felállításának is csak akkor van értelme, ha azt minden érdekelt számára hozzáférhetõvé
96

A virtuális vállalkozások struktúrája és szervezeti folyamatai
tesszük (a megfelelõ jogosultsági szintek definiálásával), és folyamatosan aktualizáljuk. Nem
csoda tehát, hogy az elektronikus katalógusok iránti igény folyamatosan növekszik. Az információs rendszerek sokfélesége és inkompatibilitása a virtuális vállalkozásban való felhasználásuknak legfõbb akadálya; a hagyományos regiszterek a fent leírt formában nem képesek megfelelõ információt nyújtani arról, hogy konkrét szituációban kihez kellene fordulni.
4.3.2.4.

A GroupOrga szervezeti adatbázis

A 4.3.1. fejezetben bemutatott adatmodell következetes megvalósítására Ott és
Nastansky [OtNa97] szervezeti adatbázis rendszert készítettek, melyet GroupOrga-nak neveztek el.
Technikai értelemben ez a katalógus nem más, mint a virtuális hálózatba kötött tagok
információs rendszereinek összefoglaló adatkezelési rendszere. Elektronikus információs
rendszerként, vagy elektronikus navigátorként mûködik az adott szervezet virtuális entitásai
között, információt szolgáltat a megosztott hálózati rendszerben jelen levõ objektumokról és
tagokról. Összekötõként szolgál a munkafolyamathoz kötõdõ aktuális feladatok és a virtuális
vállalatban jelen levõ potenciális feladatvégzõk között.
A katalógusrendszer alapjául szolgáló csoportos alkalmazási platform (groupware) elõnye az, hogy bár nem teszi szükségessé a teljes rendszerre kiterjedõ relációs adatmodell létrehozását, de a (rész)struktúrák (szervezeti egységek, pozíciók, személyek) igényeinek megfelelõen meghatározza az adatmodell elemei közötti relációkat. A szervezeti struktúra megosztott modellezésének megfelelõen az adatbázisnak is többszintû rendszerben rugalmasan alakíthatónak, s az információ megosztására alkalmasnak kell lenni. A növekvõ adatbázist ennek
érdekében kisebb részekre bontják, s az így létrehozott független egységeket különálló módon
kezelik. A megosztott elektronikus szervezeti katalógus a lokális regiszterek virtuális vagy fizikai integrálásával jön létre (ez biztosítja az egységességet és áttekinthetõséget). A teljes
nyilvántartás a felhasználók számára letölthetõ és rendszeresen, vagy szükség esetén soron
kívül is frissíthetõ, így fizikailag több helyen is tárolásra kerül a rendszeren belül. Ez a megközelítés lehetõvé teszi, hogy a szervezetrõl szóló információt annak különbözõ pontjain
megosztva alakítsák ki, s ugyanúgy el is érhessék. A rendszer tovább a speciális igényeknek
megfelelõ kialakítási lehetõségek széles skáláját kínálja azáltal, hogy a felhasználók dönthetik
el, milyen mértékben kívánják a központi adatbázis kópiáját (felhasználói jogosultságaik
nyújtotta kereteken belül) saját rendszerükben használni. Mivel a „központ” fogalma a hagyományos, hierarchikus értelemben nem értelmezhetõ a virtuális szervezeten belül, így az
adatbázis tárolás-karbantartás feladata a hálózati brókerre hárul. A megosztott adatbázis koncepciója elméletileg lehetõvé teszi a központi regiszter feladását és a különálló lokális adatbázisok független (nem a központon keresztülfutó) kommunikációját is.
Az illetéktelen hozzáférés és az adatbázis tartalmának illetéktelen megváltoztatása ellen
a rendszer rugalmasságát megõrzõ biztonsági rendszer szükséges, ami a hozzáférési jogosultságok pontos meghatározására és következetes alkalmazására épül.
A virtuális vállalkozások dinamikus rendszerében a katalógusnak nemcsak azokat a hagyományos hierarchiában is feltett kérdéseket kell megválaszolni, hogy egyes személyek hol
érhetõek el, vagy ki felelõs valamilyen feladat elvégzéséért. A virtuális szervezetben részt vevõ tagok a következõ kérdésekre is választ várnak:
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•
•
•
•
•
•

eszközök helye,
képességek és szaktudás helye,
személyek elérhetõsége,
az elérhetõség idõtartama,
az elérhetõség feltételei,
stb.

Az így kialakított adatbázis segítségével a feladatok ellátására alkalmas csapat könnyen
összeállítható, és mivel az adatbázis a workflow rendszerek támogatására is alkalmas, bizonyos mértékben a folyamatok automatizálását is támogatja. Amennyiben a munkafolyamat
irányításában ilyen rugalmas koncepciókat alkalmazunk, viszonylag könnyû lesz a folyamatábrák, vagy az együttmûködõ partnerek közötti információáramlás átrajzolása is.
Mindazonáltal az elméletben kialakított tervek gyakorlati megvalósítása többnyire nehézkes, hosszú idõt igénybe vevõ feladat. A folyamatábra dobozait kényelmesen át lehet rendezni, de a hozzá kapcsolódó rendszerek (pl. egy információs rendszer) átalakítása idõigényes
és jelentõs emberi erõfeszítést igényel. A virtuális vállalat szervezeti változásait követni kívánó folyamatirányítási és informatikai rendszer átalakítása normál körülmények között akár
hosszabb idõt is igénybe vehetne, mint amennyi idõ a következõ szervezeti változásig eltelik.
Ezt a folyamatot könnyítheti meg egyrészt a rendszer moduláris felépítése, és az alrendszerek
szabvány kapcsolódási felületei, valamint az, ha az alkalmazások és a szervezeti katalógus
között megfelelõ kapcsolatot építünk fel. Feltéve, hogy a szervezeti nyilvántartás hûen követi
a struktúra változásait, s megfelelõ kapcsolatot tart fenn az alkalmazások programozóival, az
egyes alrendszerek is rendszeresen frissített információhoz jutnak az adott pillanatbeli struktúráról és az elérhetõ erõforrásokról. A nem hagyományos szervezeti fogalmakkal operáló,
hanem szakértelem, képesség, kompetencia, stb. elérhetõségérõl információt adó adatbázis és
az ahhoz alkalmazkodó részrendszerek kapcsolatát az egyes partnerek felcserélõdése nem boríthatja fel.
Az ilyen rendszerek lehetséges alkalmazási területei [Mey93]):
•
•
•
•
•

elektronikus know-how vagy szakismereti katalógusok
workflow mûködtetés
irodai és telekommunikációs alkalmazások, irodai automatizálás
informatikai hálózatok kezelési és védelmi rendszerei
on-line információs szolgáltatások, pl. Internetes yellow pages

Amennyiben az adatbázis rendelkezik Internetes felülettel is, lehetõvé válik a vállalkozások Weben keresztüli rendszerbe integrálódása. A szervezet kompetenciáiról (kritikus eszközök, képességek és szaktudás) szóló információk nyílt publikálása tovább támogatja a globális virtuális piac kialakulását. IT segítségével történõ kiajánlásuk révén a virtuális vállalatok potenciális résztvevõi könnyebben találhatnak egymásra, hogy hosszabb vagy rövidebb
távú projektekre egyesítsék erõforrásaikat, majd feloszolva új struktúrákat alkossanak.
4.3.3.

Az információtechnológiai támogatás

„A virtuális vállalkozás, mint stratégiai válasz a változó körülményekre, nagyrészt az
informatikai támogatásból él.” E szavakat Pascal Sieber [Sie96a] idézte Bill Gates-tõl, a Microsoft Corporation elnökétõl. Az alábbiakban azt fogjuk megvizsgálni, hogy az információtechnológia egyes eszközei, különösen az Internet, hogyan alakítják a virtuális vállalkozások
kompetitív viszonyait.
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Gates véleménye szerint a jövõben nemcsak az adatfeldolgozás, hanem az információkutatás és feldolgozás is kritikus erõforrás lesz. Korunk legdinamikusabban fejlõdõ információforrása, az Internet mára bevonult a magánszemélyek és cégek életébe egyaránt. Folyamatos fejlõdése során néhány egyszerû adatátviteli protokollból, mint az FTP (File Transfer
Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - e-mail) és HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) bonyolult, világot behálózó rendszer, az információs szupersztráda jött létre, de a
technológiai fejlõdés ezzel nem állt le. A jövõ vállalkozásai számára ezáltal teremtett kihívásokat még csupán sejteni lehet, de az információs társadalom látnokai, mint Gates, arra hívják
fel a figyelmet, hogy a vállalkozásoknak sürgõsen szembe kell nézniük azzal, hogy kialakul
az adatok, szakértelem és személyek világméretû hálózata.
„…Az Internetet kliens-szerver architektúrája, nagy rugalmassága és stabilitása teszik
alkalmassá a szervezetek közötti üzleti feladatok kezelésére…” (ld. 15. táblázat). „A globális
elérhetõség, széles körû elterjedtség (a potenciális fogyasztók körében is), valamint az interakciós lehetõségek teremtik meg az Internet számára a virtuális vállalkozások támogatásának
lehetõségét.” [Sie96a] Másrészrõl a biztonsági problémák, s a túlterhelt hálózatok miatti
gyakran gyenge teljesítmény egyelõre szûkítik az alkalmazások körét.

Tranzakciós alkalmazások
E-mail, File Transfer Protocol, Gopher, World Wide
Web.

Folyamatelemek összekapcsolása
(automatikus folyamatvezérlés)
Telnet, World Wide Web (adatbanki kapcsolattal),
File Transfer Protocol az adatátvitelben,
E-mail, mint EDI üzenetvivõ,
Java az alkalmazás kommunikációban.

Nyilvántartás / információ hozzáférés
Telnet, World Wide Web (adatbanki kapcsolattal),
File Transfer Protocol az információs termékek forgalmazásában

Tárgyalás, dialógus, tudásmegosztás
Vitafórumok, Telnet, World Wide Web (adatbanki
kapcsolattal), File Transfer Protocol adatátvitel céljára

15. táblázat

Az Internet alkalmazása az üzleti folyamatok integrálásában [Sie96a]

Az Internet néhány, a vállalkozások szempontjából kiemelt jellemzõje [Sie96a]:
• Világszerte elérhetõ nagy területet behálózó rendszer ún. wide area network (WAN)
• Nyilvánosan elérhetõ cégspecifikus és kooperációra vonatkozó adatok tárháza
• Olyan csoportos alkalmazási platform, mely viszonylag kevés funkcióval rendelkezik,
ugyanakkor könnyen kiegészíthetõ úgynevezett „plug in”-ekkel.
• Szabvány megoldásokat nyújt többek között az adatvédelem és integritás problémáira,
ezáltal lerövidíti a kooperáció inicializálási fázisát.16
Mindezen tulajdonságok birtokában az Internet hasznos eszköz a virtuális vállalkozások
kezében. Persze az Internet használat önmagában nem jelent versenyelõnyt. Mindenki általi
elérhetõsége ugyanúgy jelent a felhasználóknak potenciális (és nem automatikus) hasznosságot, mint a másolhatóság és a jogtalan behatolás veszélyét. Az Internet csak akkor válhat a
versenyelõnyök forrásává, ha a vele járó kockázatokra jogilag és technikailag felkészülve tu16

Bár sokat dolgoznak az internetes adatforgalom biztonságosabbá tételéért, az még mindig számos gyenge
ponttal rendelkezik. Az Internet kommunikáció fontos aspektusai közé tartozik úgy a partnerbe, mint az
adatátviteli eszközök biztonságába vetett bizalom. Amíg azonban a hackerek hozzáférhetnek bizalmas információkhoz, amíg megbéníthatják egyes szolgáltatók mûködését vagy vírusokat terjeszthetnek, ez a bizalom nem lehet teljes. A negatív példákról a sajtón keresztül ma már az is értesülhet, aki maga még nem volt
szenvedõ alanya ilyen támadásnak (pl. „Hálózati feszültség – Hackeroffenzíva Amerikában”; HVG XXII.
évf. 07. sz., 37. old.)
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datosan és következetesen integrálják a cégen belüli és cégek közötti üzleti folyamatokba
[Kle95].
Az Internet – ugyanúgy mint például a televízió vagy a számítógépes játékok – sokakat
rabul ejtett már, szinte szó szerinti Internet-függõséget teremtve. A természetes személyek
mellett nem mentesek ettõl a jelenségtõl a vállalkozások sem, akik kidolgozott konkrét koncepció nélkül sokszor csak azért vásárolnak elõfizetést vagy nyitnak honlapot, mert magával
ragadt õket az „én is” effektus. A világháló rohamos terjedése ellenére az Internetes üzleti
kommunikáció még messze elmard a várakozásoktól, s a kezdeti lelkesedést ritkán követi következetes megvalósítás. A probléma forrása részben abban keresendõ, hogy a felhasználók
nincsenek tudatában a feltárulkozó lehetõségeknek, ezért az Internetet nem szerepeltetik stratégiai elképzeléseik között. Ez a hozzáállás elsõsorban az európai felhasználókra jellemzõ,
amint Griese és Sieber [GrSi96] kutatásai a német nyelvterületre külön is igazolták. Más magatartást tapasztalhatunk az Egyesült Államokban, ahol az információtechnológia kultúrája
sokkal elõrehaladottabb, s az Internet-stratégia alkalmazása számos esetben ügyvezetõ igazgató által felvállalt felelõséggé lett [IW96].
A technológiai problémák megoldásában jelentõs szerepet játszanak az elektronikus
adatforgalom (Electronic Data Interchange – EDI) szabványai. Számos törekvés mutat afelé,
hogy ezeket az Internetes TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) szabványoknak megfelelõen alakítsák ki, s így a mindenki által elérhetõ alapra épülõ adatátviteli
standardok biztosíthassák az egyéni és biztonsági igények kielégítését. A sikeres alkalmazások között említhetjük a Premenos Corporation TEMPLAR nevû EDI alkalmazását, de hasonló próbálkozásokra volt példa az Advantis, GEIS és Harbinger esetében is17 [Sie96a].
Az Internet szerepe azonban nemcsak az adatátvitelben van, hanem a kooperáló szervezetek összekapcsolódását az adatbankok integrálásával is támogatja. A technikai megvalósítás
eszközeként a Web kínálkozik, ahol a meglevõ adatbanki információkat elektronikus ûrlapok,
vagy WWW oldalakon publikált információ formájában lehet összefûzni. Mivel az alaptechnológia mindenkinek rendelkezésre áll, ezért az integrált adatbankok bevezetése „puha” eljárásnak minõsül, vagyis nem szükséges hozzá jelentõs informatikai-szervezeti átalakítás, az
egyéni igényeknek való megfelelést viszonylag egyszerû, az alaprendszerre épülõ megoldások szolgálhatják. A WWW természetébõl fakadóan az adatvédelem kérdése persze továbbra
is érzékeny pont marad, de ez nemcsak technikai, hanem legalább akkora mértékben jogi
probléma is. Klaus W. Sommerfeld „Rechtslage: Virtuelle Unternehmen – juristisches Niemandsland?” címû cikkében [Som96] például rámutat arra, hogy egyes technikailag megalapozott biztonsági megoldások jogszabályi korlátok miatt nem megvalósíthatóak – pl. az adatok kódolásos titkosítását számos országban 64, részben 32 bites kódok használatában korlátozták.
Noha az elektronikus adatforgalom jelentõs mértékben elõsegíti a partnerkapcsolatok
koordinációját, a technikai megvalósítás gyakran kisebb probléma, mint a megfelelõ partner
kiválasztása, vagy az EDI üzenetek tartalmi összehangolása [Bü91]. Ehhez szükséges, hogy
vagy a kezdeményezõ, vagy a partnerek valamely csoportja, érdekszövetsége elegendõ befolyással rendelkezzen bizonyos szabványok elfogadtatására. A befolyással azonban nem lehet
visszaélni, fontos, hogy a hálózatot olyan alapon mûködjön, melyben minden partner pozitívan részesül a kooperáció elõnyeibõl. Az Internet használata ebben is támasz lehet, mivel
benne, mint mindenki számára nyitott, nyitott szabályokkal rendelkezõ rendszerben kisebb
annak a veszélye, hogy valaki kihasználja a másikat, s így a kooperáló partnereknek kevésbé
kell a hierarchikus kapcsolatokra koncentrálni, jobban odafigyelhetnek a folyamatirányításra.
[AFHS95], [Mer94].
17

ld.: Premenos: http://www.harbinger.com
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4.3.3.1.

Integrált információfeldolgozás a virtuális vállalkozásokban

Ahhoz, hogy beléphessünk a szervezetek közötti integrált információfeldolgozás világába, az elsõdleges feltétel a szervezeten belüli egységek közötti egységes platformok kialakítása, s a saját informatikai rendszeren belüli adhézió megteremtése. Legelõször is a belsõ
rendszer akadálymentes mûködésének a feltételeit kell megteremteni. E feltételnek a modern
vállalatok többsége megfelel, s nem egy közülük nagyobb területet behálózó rendszernek
(Wide Area Network – WAN) is tagja. Az ilyen cégek között létrejöhet a feladataikkal, folyamataikkal kapcsolatos információcsere alapvetõ szintje (ld. 22. ábra, ¬ lépés). Az FTP és
SMTP alapszolgáltatásai már elegendõek ezeknek az egyszerû adatcsere folyamatoknak a támogatására.

Szervezetek közötti
közös
információfeldolgozás

Cégen belüli integrált
információ feldolgozás

egyidejû / aszinkron / nem
automatikus

1

Alapkommunikáció
WAN
(bels õ)

aszinkron / feltételesen
automatikus

Adat integráció

egyidejû / automatikus

Funkcionális
integráció

(LAN)

Alapkommunikáció
(szervezete k közötti)

2

Adatmegosztás

3

Alkalmazás
megosztás

architektúra
nyílt
hálózati

zárt infrastruktúra
22. ábra

Integrált információfeldolgozás a virtuális vállalkozásokban [Sie96a]

A szervezetek közötti kommunikáció technikai eszközökkel való támogatása nem új
jelenség: a telefon és a fax s már régóta növeli az információcsere sebességét, és bizonyos
mértékben minõségét. A kommunikációs megoldások iránti igény és az ezekhez kapcsolódó
elvárások azonban meredeken emelkednek. Egy levelet legépelni, faxon elküldeni, majd az
archiváláshoz vagy sokszorosításhoz újból legépelni (vagy akár szkennerrel beolvastatni) redundanciától hemzsegõ folyamat, nem is beszélve a benne rejlõ többszörös torzulási lehetõségrõl. Ennél sokkal egyszerûbb módszer a szervezeti egységek, vagy akár szervezetek közötti egyidejû aszinkron adatcsere [Sie96a]. Az egyidejûség nem jelent feltétlenül automatizálást, csupán arra vonatkozik, hogy az adatáramlás más (pl. anyagi) folyamatokkal együtt –
velük egy idõben – történik. A szervezeten belüli adatáramlás aszinkron megoldása még néhány évvel ezelõtt is kielégítõnek bizonyult, s a GySEV Rt. turisztikai üzletágánál például azzal indokolták a belsõ informatikai hálózat kiépítésének feleslegességét, hogy a kis mértékû
és rendszertelen adatforgalom miatt elegendõ az adatokat naponta egyszer floppy lemezen kicserélni az irodák között [Hor94]. Ma már lehetõség van arra, hogy a cégek belsõ hálózataik
viszonylag költséges kiépítése helyett az Internet olcsó és gyors megoldását válasszák akár az
intern kommunikációban is.
A szervezetek közötti információfeldolgozás második lépcsõje az információs folyamatok szervezeten belüli integrációjával analóg módon az adatmegosztás (22. ábra - lépés).
A szervezetközi kontextusban (vagyis a virtuális vállalkozás tagjai között) az adatmegosztás
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részben automatizált és aszinkron adatcserére, valamint a projekt-specifikus információk
(szöveg, multimédia dokumentumok, összekapcsolt adatbázisok, stb.) bilaterális, esetenként
multilaterális hozzáférésére korlátozódik. Szervezeten belül ezzel szemben az adatmegosztás
azt is jelenti, hogy a különálló egységek szintjén is egymással megegyezõ adatmodelleket
használnak, ezzel is támogatva az integrációt.
Az információfeldolgozás növekvõ automatizálódásának eredménye a cégen belüli oldalról az integrált alkalmazások bevezetése (funkció integráció), vagyis a szervezeti egységek
különálló megoldások helyett vállalati szinten egységes megoldásokat használnak. Ugyanez a
szervezetek közötti vonulatban a projekthez kapcsolódó információk közös, idõben is koordinált feldolgozását jelenti, amihez szintén társul a közös alkalmazások használata (alkalmazás
megosztás). Ez a lépcsõ (22. ábra ®) nem feltételezi az alkalmazások egyszerre történõ mûködtetését, de feltételezi a funkciók összehangolt irányítását [Sie96a].
Noha az adatbankok és dokumentumfeldolgozás Web alkalmazásokon keresztüli mûködtetése ma még nem tökéletesen megoldott, a Microsoft, Oracle, IBM, SUN, NOVEL stb.
törekvései azonban arra mutatnak, hogy ezek a problémák nem maradnak sokáig megoldatlanul [Cor96]. A WWW azért is alkalmas a szervezetek közötti integráció harmadik szintjének
támogatására, mert olyan automatikus kommunikációs portokra épül, melyek egyszerû „plug
in”-ek segítségével korábban ismeretlen alkalmazások mûködtetésére is alkalmasak. A változó elvárásokhoz való alkalmazkodást a virtuális vállalkozásokhoz hasonlóan a Weben alapuló
rendszerek is moduláris felépítésük segítségével oldják meg. A Sun Microsystems által kifejlesztett JAVA „nyelv” piacvezetõ az ilyen jellegû „puha” integrációs megoldások kialakításában.
Feltételezve, hogy a rugalmas hálózati kapcsolatok alkalmazóik számára versenyelõnyöket hordoznak, a partnerkapcsolatok ápolása (partnerkiválasztás, szabályozási viszonyok
kialakítása, feladatbeosztás, erõforrás elosztás, értékelés) s bennük az újszerû kommunikációs
megoldások különös jelentõséget kapnak. A kapcsolati szabályok szabványosítása, a felelõsségi körök tisztázása elõsegíti a rövidtávú kapcsolatok létrejöttét is [Sie96a]. Ha az Internetet,
mint olyan technológiát tekintjük, mely általában minden vállalkozás számára biztosítja a
hálózati kommunikáció lehetõségét annak minden elõnyével (és hátrányával), a verseny élezõdésével kellene számolnunk. Ha azonban felismerjük, hogy nem önmagában a technológia,
hanem annak felhasználási módja számít, az Internetet a verseny színhelye helyett elsõsorban
a kooperatív felhasználás platformja lesz. [Kle95].
4.3.3.2.
Az Internet támogatásból származó elõnyök a virtuális szervezetek háromdimenziós fejlõdésének tükrében18
Az Internetnek, mint szervezeten belüli és szervezetek közötti információs rendszerplatformnak, valamint a szervezetek közötti kapcsolatok támaszának használata jelentõs mértékben támogatja a virtuális vállalkozások háromdimenziós fejlõdését (ld. 3.4.3. rész). Az Internetes támogatás olyan virtuális struktúrát hoz létre a vállalkozások között, melynek segítségével azok három területen érhetnek el fejlõdést: kiterjeszthetik kompetenciáikat, a fejlett
információs rendszerek által javíthatják a folyamatok konfiguráltságát, s a nagy szakértelmet kívánó szolgáltatásokon keresztül jobb fogyasztói kapcsolatokat alakíthatnak ki a piacon. A 16. táblázat az Internet e három területen kifejtett hatását mutatja be néhány példán
keresztül – a fejlõdés három-három lépcsõjének megfelelõen. A táblázat összeállítása során a
Pascal Sieber Die Internet-Unterstützung Virtueller Unternehmen [Sie96a] címû cikkében
megjelent példákat használtam fel.
18

A háromdimenziós modell és a virtuális szervezetek fejlõdésének három fázisa részletesen a 3.4.3. részben
olvasható.
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kapcsolatok lehetõvé
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A fix költségektõl a
változó költségek
felé történõ elmozdulás
Összemérhetõség a
versenytársakkal
Gyorsabb adatcsere
Az Internet kiválthatja a helyi hálózatokat, így költséget
takarít meg a kisvállalatoknak (adminisztrációs hatékonyság)
Adatbázis rendszerek
platformja
Távoli alkalmazások
használatát teszi lehetõvé
A kliens-szerver architektúra technikailag lehetõséget biztosít az IT kapacitás
kiajánlására
A szervezeten belüli
és a szervezetek közötti információs
rendszerekkel szembeni követelményeket is kielégíti.
Termékek és szolgáltatások globális
kínálata
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Eredmény
•
•
•
•

Példa

Átláthatóság
• Dr. Materna GmbH: helyenként 20%-os
Erõsebb verseny
költségmegtakarítás a szakértõi és szoftAlacsonyabb árak
verfejlesztési területen, Interneten elérMagasabb minõséhetõ külsõ erõforrások használatával
gi színvonal
[Mat]

• A Technology Partners Inc. erõforrás
katalógus információt ad a lehetséges
outsourcing partnerekrõl [TPI]
• A SUN-Microsystems támogatja az Internetes know-how fejlesztést és terjesztést
• A KnowledgeNet tanácsadó cégeket és
privát tanácsadókat köt össze világszerte

•
•
•

•

Jobb információ
• A Federal Express WWW alapú nyomellátottság
követõ rendszerével évente 2 millió
Hatékonyabb foUSD-t takarít meg, s belsõ bevezetéségyasztói szolgálvel hasznos eszközt találtak a döntéshotatások
zatal decentralizálásához [Fed]
A döntéshozatal
decentralizációja (a • A költségmegtakarítás és hatalommegosztás hasonló példáit találhatjuk az
társadalmi kapElectronic Arts, AT&T, Levi-Strauss.
csolatok elmozdu3M, Compaq, Ford, Silicon Graphics
lása)
eseteiben is
Lehetõvé válik a
magánszemélyek
és kisvállalkozások
rövidtávú integrációja (szociális
kapcsolatok újradefiniálása)

• A Freihofer AG (könyvterjesztõ) Internetre lépésével és irodalomkutatási szolgáltatásával új fogyasztókat nyert meg
[Fre]
•
• Az Amazon.com Inc. (könyvterjesztõ)
átfogó IT támogatású irodalomkutatási
•
szolgáltatáscsomagot kínál [Ama], [Ver]
• A Sony honlapján más cégekkel közös
termékindítást kezdeményezett
• A Dr. Materna GmbH Internet alapú
szövetséget szervezett, s támogató tevé•
kenységeit ki kívánja helyezni az Internetre
• A Sun Microsystems új termékét egy
héttel a tervezett bevezetés elõtt nyilvánosságra bocsátotta, 7 órával az elsõ fo•
gyasztói igény beérkezése után.
16. táblázat Az Internet használatából származó elõnyök
•

Az Internet a fogyasztói kapcsolatok ápolására alkalmas médium
Jobb vásárlást követõ szolgáltatások
Jobb információs
rendszer (FAQ –
Frequently Asked
Questions és
egyénre szabott információk)
Fogyasztói interakció lehetõsége a
szállító cég legjobban informált
munkatársával
Gyors
reagálóképesség

Az Internet technológia a vállalkozásoknak számos lehetõséget biztosít a kompetenciák
körének bõvítésére. A kompetencia koordináció fejlesztésének elsõ lépését, a hatékony erõforrás keresést a világhálón keresztül elérhetõ tágabb földrajzi környezet által biztosított erõforrások támogatják. Az Internet számára nem léteznek földrajzi határok, s az idõ elõrehalad103
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tával egyre több cég, illetve velük kapcsolatosan egyre több információ válik elérhetõvé a
hálón.
Az outsourcing új alternatívái lehetõvé teszik olyan tevékenységek kihelyezését is,
melyeket eddig a szervezeten belül végeztek el, lehetõvé téve ezzel a magkompetenciákra
való nagyobb mértékû koncentrálást (egyensúlyteremtés az eszközkihasználásban). A kompetenciateremtés szintje a leginkább kényes kérdés, s az, hogy milyen mértékben valósul meg
a szervezetek közötti tudástranszfer, függ egyrészt a bizalmi kultúrától, másrészt az ágazat informatikai ellátottságától (mint technikai lehetõségtõl).
A kompetencia koordináció vektora mentén zajló fejlõdés a nagyobb ágazati átláthatóság, erõsebb verseny, alacsonyabb árszínvonal és magasabb minõségi követelmények irányába mutat. Ennek jelentõségét az mutatja, hogy az Internetes kompetencia katalógusok száma,
s az ily módon felajánlott erõforrásszerzési lehetõségek kihasználtsága folyamatosan növekszik. Erre vonatkozó példákat találhatunk a 16. táblázat negyedik oszlopában.
Az Internet segítségével zajló folyamatkonfigurálás legfõbb jellemzõje a folyamatok
virtualizációja, vagyis a szervezeten kívüli munkaerõ és információs források aktív bevonása.
Az Internet könnyen elérhetõ és viszonylag olcsó hálózati eszköz, mely lehetõvé teszi a
drága helyi hálózatok kiváltását is. A kis és középvállalatok számára is gyors és hatékony
kommunikációs lehetõségeket, s az elektronikus dokumentumok könnyû cseréjét biztosítja (email) (adminisztrációs hatékonyság).
Az e-mail az Internet legegyszerûbb alkalmazása, de azok a felhasználók, akik felismerik a hálózatban rejlõ lehetõségeket, általa egy gyors üzenetküldõ rendszernél sokkal tágabb
lehetõségeket is találhatnak. Az Internet módot ad ezen kívül az adatok olcsó és gyors elérésére a világ bármely pontján, gyakorlatilag bármely idõpillanatban. A Java és más interfészek
segítségével különbözõ rendszerû alkalmazások kommunikálhatnak egymással. Ily módon az
Internet a távoli alkalmazások mûködtetésére is alkalmassá válik. A közös adatbázisokhoz és
funkciókhoz való hozzáférés segítségével az AT&T, McDonnel Douglas, Mobile stb. a korábbinál költségtakarékosabb információcsere megoldásokat találtak, s meglevõ rendszereiket
is integrálni tudták [Net]. A helyi szakértõk (egyének vagy szervezetek) személyes elérhetõsége egyes ágazatokban (pl. a szaktanácsadók között) nem feltétele többé a közös munkának.
A szervezeti határok feloldódása azáltal járul hozzá jelentõs mértékben a társadalmi referenciák elmozdulásához, hogy az Interneten számos lehetõség nyílik a szervezeti határokon
túlmutató vitafórumoknak, trendekrõl, termékekrõl és szolgáltatásokról szóló információknak.
Ha a szabadúszók, vagyis független szaktanácsadók, elemzõk, programozók, jogászok stb. lehetõséget kapnak kompetenciáik felajánlására a nemzetközi üzleti körforgásban, s a kisvállalatok és magánzók hátrányos pozíciója eltûnik, akkor beszélhetünk a társadalmi referenciák
újjáalakításáról.
Miközben az adminisztratív hatékonyság növelése egyértelmû költségmegtakarítást
eredményez, a Federal Express, AT&T, 3M és néhány más cég azt is felfedezték, hogy e célból bevezetett Web alapú információkeresési rendszereik az alkalmazottakat további belsõ és
külsõ információk utáni kutatásra ösztönözték. A döntéshozatalban ily módon megvalósuló
decentralizálás azt mutatja, hogy a megszokott feladatkörök újradefiniálása nem olyan rendkívüli feladat, s ezt mutatja az Interneten keresztül szolgálataikat kínáló szabadúszók egyre
növekvõ száma is.
A fejlesztés harmadik területe a piaci tapasztalatszerzés. Az szinte magától értetõdõ,
hogy az Internet tökéletesen megfelel a piaci csatornákhoz való hozzáférés feladatának. A
világháló egyik legvonzóbb tulajdonsága a napi 24 órás heti 7 napos elérhetõség (mely jelenti
mások elérhetõségét és saját elérhetõségünket is), függetlenül a földrajzi helyzettõl. A gyors
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reagálóképesség és a partnerek közötti közvetlen kapcsolatok lehetõsége elõször a marketingeseket vonta az Internet közelébe, akik természetesen elsõdlegesen marketingeszközt láttak
benne. A szállító és fogyasztó között kialakítható Web alapú interfészek azonban a reklámcélú felhasználásnál kifinomultabb lehetõségeket is biztosítanak, például a szolgáltatási interakció területén. Példa erre az Amazon.com, s néhány más könyvterjesztõ, melyek az ecommerce mellett régóta ajánlanak Internetes szakirodalom kutatási eszközöket is. A piaci
kapcsolatok legmagasabb szintjét azonban az jelenti, amikor a vásárlót közvetlenül is bevonják valamely termék vagy szolgáltatás kialakításába (megoldásteremtés). Ez történt például
akkor, amikor a San Jose Mercury News elõször közölt híreket a Java-ról, s a vásárlók rohama arra kényszerítette a fejlesztõ Sun Microsystems-t, hogy a terméket egy héttel a kitûzött
határidõ elõtt elérhetõvé tegye a nagyközönség számára.
4.3.3.3.

„Plug and play” rendszerek a virtuális vállalkozásokban

A virtuális szervezetek partnerstruktúrájában bekövetkezõ folyamatos változás rugalmas informatikai rendszerek használatát kívánja meg, hiszen a gyors csatlakozás és leválás
csak így biztosítató. [Fai96], [AFHS95]. A szabvány információs és kommunikációs megoldások ezen a területen azt jelentik, hogy az újonnan érkezõt nem gátolják komoly technikai
akadályok az azonnali belépésben. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy az egyedi
rendszerek kifejlesztése rendszerint költséges, míg a standard megoldások általában mindenhol viszonylag elfogadható árszínvonalon elérhetõek. Ugyanakkor a modern szabvány IT alkalmazások paraméterezhetõsége lehetõvé teszi az egyedi igényeknek való megfelelést is.
Vegyük példaképpen a Microsoft termékeit: ahogyan a 26. oldalon már említettük, a
cég szoftverei gyakorlatilag szabvánnyá váltak az irodai (és a magán) felhasználók körében.
Annak ellenére történt ez így, hogy a Microsoft operációs rendszerének és alkalmazásainak
minõségét, megbízhatóságát számos kritika érte és éri. A piacon elérhetõ versenytárs termékek közül nem egy megbízhatóbb, gyorsabb mûködést, vagy adott feladatra specializált eszközöket biztosít. Mindezek ellenére a Microsoftnak olyan stabil szerepet sikerült kivívnia a
piacon, hogy a korábban nem általa uralt Internet-böngészõ piacot is meghódította. Ez azáltal
vált lehetõvé, hogy amikor a cégnek már számottevõ részesedést sikerült megragadnia, monopolpozíciójával visszaélve összekapcsolta termékeit (operációs rendszer + böngészõ), s a
hardvergyártókkal szövetséget kötve jó ideje már az új számítógépek legnagyobb részét is
elõre installált Microsoft rendszerekkel árusítják. A felhasználói oldalon ez úgy jelentkezik,
hogy mivel az irodában, üzleti partnereknél, versenytársaknál, stb. már amúgy is MS programok futnak, a kompatibilitás elvesztésétõl való félelem részben még a cég kritikusait is Microsoft programok használatára kényszerítette. A közelmúlt érdekes fejleménye, hogy az
Egyesült Államok trösztellenes törvényei alapján a Microsoftot valószínûleg két (vagy több)
részre oszlásra kötelezik. Az eset tanulsága, hogy a szabványosodás, mely alapvetõen a felhasználók érdekeit lenne hivatott szolgálni, akár ilyen szélsõséges, törvénybe ütközõ formát is
ölthet.
Arnold, Faisst, Härtling és Sieber [AFHS95], [Fai96] véleménye szerint a folyamatosan
változó partner-összetételû vállalkozásoknak olyan IT megoldásokat kell alkalmazni, melyeknek standardizált kapcsolódási pontjai (interfész) a „plug and play” elv alapján mûködnek. Ez az angol kifejezés utal egyrészt a modulokból álló hifi rendszerek egyszerû kapcsolódására, de talán még inkább elterjedt az elmúlt években a számítógépes hardver és szoftver
fogalomkörben. Szervezeti viszonylatban azt jelenti, hogy a kooperációs struktúra változásait
az informatikai rendszerekben és folyamatokban szükséges változások kvázi automatikusan
követik. A modulárisan felépülõ szabvány szoftverek és a célorientált programozás növekvõ
mértékû elterjedése elõsegítik ezt a rugalmasságot. Az ennek ellenére fennálló különbségek
áthidalásához garantálni kell a kompatibilitás bizonyos alapvetõ szintjét, a szükséges filterek
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és fordítóprogramok rendelkezésre állását. Az információs rendszerek kompatibilitása azonban nem merül ki az adatátvitel problematikájában, vagyis a különbözõ alapon mûködõ információs rendszerek különbségeiben, hanem annál is fontosabb eleme az üzleti logika, az IT
alkalmazások tulajdonképpeni alapja. A rendszerek szinkronizálása tehát sokkal szélesebb körû feladat, mint a technikai konverterek megalkotása. Ha ugyanis valamely adatbázis konverziója egyik rendszerbõl a másikba technikailag megvalósítható, az még nem jelenti azt, hogy
az információtartalmat a fogadó ugyanúgy értelmezi, mint a küldõ.
A harmonizációt igénylõ rendszerekre néhány példa: termékkonfigurációk, kalkulációs
módszerek, teljesítmény-elszámolás a szervezeti együttmûködésben, projektirányítási rendszerek, CAD rendszerek, stb. A különbözõ szemantikai és szintaktikai háttérrel rendelkezõ
rendszerek összefûzésénél különösen fontos tehát ún. adat-szótárak és eset-érzékeny szemantikai magyarázatok beépítése. Azokon a területeken, ahol a virtuális vállalkozások IT támogatása fontos szerepet játszik, ezeket a szabványokat már évek óta fejlesztik [Fai96].
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5. fejezet A VIRTUÁLIS STRUKTÚRÁK KRITIKUS
TÉNYEZÕI
Az informatika ugrásszerû fejlõdése által lehetõvé tett virtualizálódás számos lehetõséget, s ugyanakkor számos veszélyt rejt a vállalkozások számára. A virtuális szervezetek speciális strukturális, folyamatszervezési, munkakörülményekre vonatkozó és egyéb jellemzõik
által a dinamikusan változó környezet kihívásaira reagálva próbálnak a elõnyt kovácsolni a
XX. és XXI. század fordulójának piaci és technikai adottságaiból.
„A virtualitásban rejtõzõ lehetõségek bámulatos erõt és rugalmasságot kölcsönöznek a
technológiát alkalmazó vállalatoknak és magánszemélyeknek…”, s e technológia elég olcsó
és hatékony ahhoz, hogy segítségével a „…kisvállalatok is legyõzhessék a komoly háttérrel
rendelkezõ nagyokat.” [Nis97b]
A felgyorsult globális információáramlás lehetõvé tette az irodán kívüli munkát, gyakorlatilag megszûnt a munkavégzés helyhez kötöttsége. A külsõ munkaerõ, speciális kompetenciák bevonása a korábbinál jóval kisebb korlátokba ütközik, legyen szó egyes emberek,
vagy komplett cégek szolgáltatásainak bekapcsolásáról. Nem vitás, hogy az Internet elsõsorban a szellemi munka kihelyezését könnyíti meg, de a távolságok legyõzhetõek, ma már a fizikai munka kihelyezése sem okoz igazi problémát. Globális szervezeti kapcsolatok kialakítására, vagyis a vállalkozások kompetenciáinak nemzetközi piacosítására nyílik lehetõség, s ez
megkönnyíti a nagyvállalatok virtualizálódását valamint a kicsik közös föllépésébõl szervezõdõ hálózatok térnyerését egyaránt. A határok eltûnése leginkább az Interneten érzékelhetõ:
„A Weben nincsen belföld, amikor valamit megjelentetünk egy weboldalon, azt automatikusan az egész világ számára publikáljuk” [Nis97b].
A felgyorsult tempójú fejlõdést meglovaglók számára a virtualizálódás jelentõs elõnyökkel járhat. Az elõnyök mellett természetesen vannak olyan kihívások is, melyek korábban nem, vagy más formában jelentkeztek, s melyeknek megválaszolása nélkül a virtuális
szervezetek elõnyeit sem lehet kihasználni. Ilyen kritikus tényezõnek számít az emberi tényezõ, az elektronikus adatforgalom védelme, vagy a virtuális hálózatok jogi háttere. Külön említést érdemel mindezek mellett az internetes cégek tõzsdei felemelkedése és bukása, ami átalakíthatja sokaknak a virtuális cégek jövõjérõl alkotott elképzeléseit.

5.1. Az emberi tényezõ
A virtuális struktúrák egyik legszélesebb problématerülete a humán tényezõhöz kötõdik. Az emberi-munkatársi kapcsolatok szorosságának lazulása, az ellenõrzés és az elszemélytelenedés veszélye nem elhanyagolható. A technológiai háttér a lehetõségek széles körét
biztosítja a szervezetek számára, s módot a körülményekhez való rugalmas alkalmazkodásra.
Az ember azonban nem gép, s mindezek az elõnyök csupán lehetõségek maradnak, ha nem
tudjuk õket megfelelõképpen kiaknázni. E témával foglalkozik 3. szemelvényünk.
A virtualitás szervezeti értelemben a „…teljes vállalati struktúrára vonatkozik, s célja a
tapasztalatok és a szaktudás megosztásának képességét fejleszteni” [Geu96]. A megfelelõ
hatékonyság elérése érdekében az ideális virtuális szervezet egymástól távol esõ vállalatok
magkompetenciáit is összegyûjti, s a modern információtechnológia eszközeivel köti õket
egybe. Így azonban nem csak a résztvevõ szervezetek vannak egymástól földrajzi értelemben
is távol, hanem a szervezetek tagságai is, nem beszélve azokról a szabadúszókról, akik szervezettõl függetlenül vesznek részt a virtuális vállalatokban. A szervezetek közötti kommuni107
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káció jelentõs részben személyeken keresztül (is) bonyolódik, így akármennyire is igénybe
vesszük az elektronikus médiát (telefon, videokonferencia, számítógépes kommunikációs
eszközök), a személyes kapcsolatokat nem lehet megkerülni.
A szervezetek közötti és személyek közötti kapcsolatok relációja számos kérdést vet fel
a virtuális hálózatok irányításával kapcsolatosan. P. Geursten így fogalmazta meg az egyik
kérdést a „Virtual and Networked Organizations” címû Internetes vitafórumon [Geu96]:
„vajon a kommunikációnak a virtuális szervezetekben rendelkezésre álló szûk körû formái
nem korlátozzák túlságosan a gyorsabb és jobb megoldáskeresést/döntéshozatalt?” Más szavakkal megfogalmazva, vajon a speciális kommunikációs lehetõségek nem jelentenek-e plusz
terhet a koordinációban?
A probléma részben egyszerû szervezeti intézkedésekkel megoldható. A hatékony koordináció érdekében a hálózatnak jól szabályozott (ellenõrzési) folyamatokra és hatékonyan
mûködõ szervezeti információs katalógusra van szüksége (ld. 4.3.1. rész). Ez azonban még
mindig nem jelent megoldást a kapcsolatok elszemélytelenedésére. Azok az informális kapcsolatok, melyek teljesen hétköznapiak a normális irodai munkában, erõsen korlátozottak a
virtuális szervezet egymástól távol levõ tagjai között, s noha a partnerszervezeteken belül van
mód „társadalmi életet élni”, a partnerek között hiányzik ez a kapocs. A hálózat mûködéséhez
elengedhetetlen szervezeti, és végsõ soron személyek közötti bizalmi kapcsolatot pedig nem
lehet pusztán elektronikus kommunikáció útján megalapozni. A virtuális környezetben végKedves Ulrich!
98.01.23 13:03:34 EST keltezéssel a következõket írtad:
„•
•

A partnerek gyorsan csatlakoznak egymáshoz, nincsenek hosszan tartó tárgyalások
A partnerkapcsolatok problémamentesen feloszlanak”

Én jelenleg egy virtuális szervezetet tanulmányozok, s el szeretném mondani, hogy a virtuális vagy hálózati szervezetek általad felsorolt „elõnyei” közül a fentiekben lemásolt kettõvel nem értek egyet. Noha
úgy gondolom, hogy ezek potenciális elõnyök, sokkal inkább a technika megszállottainak stilizált ígéretét /
vízióját / reményeit tükrözik, mint az emberi kapcsolatok realitását. Azt sem akarom állítani, hogy az általam tanulmányozott csoport jelenti a normát. Csupán úgy gondolom, hogy az „elõnyöket” érdemes lenne a
„lehetséges” jelzõvel ellátni, mint feltételezni feltétlen voltukat, s fel kellene térképezni azokat a tényezõket
is, melyek befolyásolják ezen elõnyök megvalósulásának szintjét.
Az általam tanulmányozott csoport nyolc és fél hónappal ezelõtt jött össze. Én éppen most tértem vissza
egy a résztvevõ szervezetek képviselõi közötti személyes találkozóról, s az volt az érzésem, hogy még mindig munkájuknak olyan elemeirõl tárgyalnak, mint a szándékok, célok, prioritások, s a projektben betöltött
szerepük. Ezen kívül a tagok közötti kapcsolatok megfigyelése és az interjúkban nekem adott magyarázatok
alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a „partnerkapcsolatok” nem oszlanak fel „problémamentesen”, mert a már kialakult kapcsolatok alakítják a jövõbeli interakciókat, jóban-rosszban, sokkal az után
is, hogy a formális partnerség már feloszlott.
A technológiát használó emberek tanulmányozása során úgy gondolom, fontos megkülönböztetni a
technológia könnyû „újraprogramozhatóságát” és egyedi tulajdonságait, valamint a tanuló, érzõ, emlékezõ személyeket, akik azt használják – az, hogy a számítógép el tud valamit végezni, nem jelenti azt, hogy
azt az ember is akarja.
Nem akarok tudálékoskodni. Csupán magam is észreveszem, hogy a népszerû technológiai retorika hogyan rágja be magát és formálja alattomosan az én gondolkodásomat is, elterelve a felhasznált technológia társadalmi realitásától.
Üdvözlettel:
Julie Rennecker
doktorjelölt
MIT Sloan School of Management, Organization Studies
3. szemelvény

VoTalk Newsgroup, 1998. január 26. [Ren98]
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zett munka a résztvevõktõl egyrészt nagyfokú autonómiát, másrészt a munkaadótól egyértelmû elvárások formájában (is) megnyilvánuló támogatást is kíván. Ha ezeket a körülményeket
tekintjük, szembe kel néznünk azzal, hogy az embereknek idõbe telik, amíg hozzászoknak a
„virtuális” körülmények közötti munkavégzéshez, ahol – szélsõséges esetben – még csak egy
fizikailag létezõ iroda sincsen, melyhez tartoznak [Yon96].
A szervezetek – és végeredményben a személyek – közötti fizikai kapcsolattartás lehetõségének korlátozottsága a virtuális vállalkozások problémáinak egyik lehetséges forrása. Ez
azonban nem megoldhatatlan probléma, csupán arról van szó, hogy a XXI. századi munkakapcsolatok kezelése új vezetési módszereket kíván. Ugyanúgy, ahogyan a multinacionális
divízionális szervezetet nem lehet irányítani a családi vállalkozás módszereivel, s mint ahogyan az utóbbinak sincs szüksége a multik eszközrendszerére, a virtuális vállalkozásban is
szükséges bizonyos speciális módszerek alkalmazása. E kérdésben egyrészt a hagyományos
humán erõforrás menedzsment elvei mérvadóak (amennyiben a virtuális szervezet tagjai
önálló entitások), másrészt figyelembe kell venni a távkapcsolatok jellegzetességeit. Ez utóbbihoz nyújt néhány megszívlelendõ tanácsot Richard Nissen, a Virtual Office Group elnöke.
Bár javaslatai eredendõen a távmunka, a virtuális iroda szervezeti kereteire vonatkoznak (tehát nem vállalkozások virtuális hálózatára), ajánlásai bizonyos fenntartásokkal alkalmazhatóak a szervezetek közötti kontextusban is [Nis97a], [Nis97b], [Nis97c], [Nis97d].
A napi informális találkozások pótlására a partnereknek rendszeres (és gyakori) találkozásokat kell szervezni. Valamely projekt során az elsõ ilyen találkozók témája az ismerkedésen túl a folyamatok, feladatok és felelõsségi körök meghatározása lesz. Ezt rendszeres ellenõrzést biztosító találkozóknak kell követni, melyek fõ témája a projekt strukturált mûködtetése, valamint a további személyes és csoportfeladatok meghatározása. A találkozóknak informális eszmecserére és személyes beszélgetésekre is lehetõséget kell biztosítani!
Nagyon fontos a virtuális szervezetben az információ megosztása. A technikai megvalósítás különbözõ szintjeit (alkalmazás kommunikáció, adatmegosztás, alkalmazás-megosztás
– ld. 3.4.4. és 4.3.3.1. rész) valamint annak bizonyos szervezeti aspektusait (4.3.2. rész) korábban már részletesen tárgyaltuk. Az információmegosztás lényege az, hogy a csapat minden
tagjának ugyanazokkal az információkkal kell rendelkezni. Nissen ezt szélsõségesen fogalmazza meg: „A szervezetben részt vevõ csoportoknak meg kell tiltani, hogy olyan információt birtokoljanak, ami másnak nem áll rendelkezésre” [Nis97d]. Ezt én annyiban finomítanám,
hogy a kompetencia-specifikus tudást nem kell megosztani, sõt nincs is erre szükség, hiszen a
virtuális vállalkozás vezérlõ ereje egymás szakértelmének felhasználása, nem pedig az, hogy
magunk is mûveljük azt. Mindazonáltal az állítás általában igaz minden más nem bizalmas információra, hiszen „…(az információt) meg kell osztani, mindenki számára elérhetõvé kell
tenni, mivel a kommunikáció hiánya ugyanúgy, mint a házasságban is, bizalmatlansághoz és
kudarchoz vezet.” [Nis97d]
5.1.1.

A távkapcsolatok irányítása

A földrajzi távolságokhoz, s a személyes kapcsolatok (legalábbis részben) IT kapcsolatokkal való helyettesítéséhez kötõdõ problémák jelentõs részét hatékonyan lehet kezelni a
megfelelõ vezetési módszerek (távmenedzsment – remote management) alkalmazásával. Ennek lényege, hogy segít megtalálni a virtuális folyamatokban az önállóság és a támogatás közötti kritikus egyensúlyt. Ahhoz, hogy hatékonyan mûködjön, figyelembe kell venni a szervezet és az érdekelt személyek érdekeinek kielégítését is. Richard Nissen [Nis97c] összegyûjtötte a távmenedzsment néhány fontos elemét, én ezeket a 4. szemelvényben mutatom be. Tanácsai ugyan nem nyújtanak egyértelmû receptet a sikerhez, de segítenek megvilágítani néhány kritikus területet. Az alábbiakban e szemelvény nyomán vizsgáljuk végig a humán erõ109
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forrás menedzsmentben fellelhetõ kritikus tényezõket, s jelezzük, ha az idézettekhez képest
valamely pont más interpretációra szorul a virtuális szervezetekben.
Ahhoz, hogy a 4. szemelvény virtuális irodára szóló tanácsait alkalmazhassuk a virtuális vállalatok személyi kapcsolataira is, néhány dolgot figyelembe kell venni. A munkavállalói kapcsolatok mindkét esetben eltérnek a hagyományos munkahelyeken tapasztalható személyes kapcsolatoktól, de nem ugyanabban a mértékben. A távmunkás elsõsorban közvetett
kapcsolattartásra utalt „kollégáival”, sõt nem is biztos, hogy találkozik velük. Hasonló kapcsolatban vannak a virtuális hálózat valamely tagjánál dolgozó munkavállalók a szövetség

1. Munkavégzés
• Mérjük az outputot, ne az inputot. Határozzunk meg közös célokat, prioritásokat, majd ellenõrizzük
azokat rendszeresen. Ha az informális kapcsolatok kevéssé megbízhatóak, a folyamatnak formálisabb jelleget kell öltenie.
• Gyõzõdjünk meg arról, hogy a munkatársak rendelkeznek a szükséges képességekkel. Példaképpen:
idõgazdálkodás, számítógép felhasználói ismeretek
• Gyõzõdjünk meg arról, hogy a munkatársak rendelkeznek a szükséges eszközökkel. Példaképpen:
rugalmasan alakítható irodai környezet mely követi birtokosainak változó igényeit, a mobilitást támogató technológia, mint például laptop számítógép és megfelelõ minõségû adatátviteli eszközök.
• Gyõzõdjünk meg arról, hogy a beszédkommunikációs rendszerek úgy mûködnek, hogy a kollégák,
ügyfelek, stb. a szolgáltatás érzékelt minõségének csökkenése nélkül tudnak kapcsolatot tartani. Példa: mûködik-e a telefonhívások automatikus átirányítása az aktuális elérhetõségnek megfelelõen.
• Gyõzõdjünk meg arról, hogy az üzleti folyamatokat a távmunka követelményeinek betartásával és
elõnyeinek kihasználására alakították-e ki. Példa: a team koordinátor szerepe rendkívül fontos, mint
a csapatmunka és kommunikáció központja. Olyasminek, hogy valaki csupán leveleket aláírni jöjjön
be az irodába, nyilván nem sok értelme van.
2. Karrier
• Az ellenõrzõ rendszereket úgy kell kialakítani, hogy az, ha valaki nem látható, ne jelentsen egyet azzal, hogy nem is foglalkoznak vele.
• Az egyes személyek látókörön belül maradása a személy és a csoportvezetõ közös felelõssége. Szélesebb értelemben véve, a marketinges attitûdre mindenkinek szüksége van.
3. Szociális igények
• A munka egyúttal társadalmi cselekvés. Az egyes személyeknek nagyon különbözõ szociális igényei
vannak. Gyõzõdjünk meg arról, hogy ezeket az igényeket megfelelõ társadalmi események, csoporttalálkozók, rendszeres hírlevelek, stb. formájában kielégítik-e.
4. Kultúra
• Legyünk tudatában annak, hogy a szervezet kultúrája (a mód, ahogyan mi a dolgokat tesszük) módosul ezáltal a munkavégzési mód által. Más lesz, nem szükségszerûen jobb vagy rosszabb.
• Az individualizmus és vállalkozó szelem magasabb szintje alakul ki. Ez természetes módon formálódik, de egyes vezetõk veszélyként érzékelhetik. Éppen ezért elõre fel kell rá készülni.
5. A vezetõk tapasztalata
• A vezetõ hatékonyabb lehet a távmunka menedzselésében, ha saját maga is rendelkezik gyakorlattal
az ilyen jellegû munkavégzésben. Általában célszerû a menedzser feladatkörébe valamilyen szintû
távmunkát beilleszteni.
6. Új munkavállalók és állásváltoztatók
• A távmunkánál nagy hangsúlyt kel fektetni a bevezetésre. Az, hogy valaki Juliska mellett ül, nem lehet véletlen, hanem tudatos tervezés eredménye.
7. Más készségek
• Projektirányítási és ülésvezetõi képesség szükséges. Ha valaki elutazik egy megbeszélésre, és számos
ilyen értekezleten kell egy nap részt vennie, annak jól szervezetnek és célra orientáltnak kell lenni. A
projektekben többnyire olyan tagok vesznek részt, akik általában nem ugyanott dolgoznak, s emiatt
az irányítási folyamatban is nagyobb mértékû formalitásra van szükség.
4. szemelvény

A távmenedzsment alapjai [Nis97c]
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más tagjánál dolgozókkal, nekik viszony ott van a saját vállalati egységük, melynek belsõ
munkatársi kapcsolatait a virtuális hálózatban való részvétel legfeljebb részben befolyásolja.
Noha a virtuális szervezetben való mûködés befolyásolja az „alsó” szinten elhelyezkedõ tagvállalatok kultúráját, folyamatait, a vállalkozás struktúráját és így a szervezetben dolgozó
személyek munkafeltételeit (ld. a „hagyományos” és az „agilis” vállalatok közötti különbséget a 79. és a 81. oldalon), az egyén szempontjából a hagyományos munkavállaláshoz mért
különbség nem olyan nagy, mint a hagyományos munkavállalás és a távmunka között. Jobban
hasonlít a távmunkás helyzetére annak a szakértõnek a virtuális szervezettel fenntartott relációja, aki egy személyben nyújtja kompetenciáját a virtuális szervezetnek, nem pedig valamely társaság tagjaként. A virtuális vállalat két szintjének megkülönböztetésébõl következik,
hogy az egyes cégek virtuális vállalatban való részvétele elsõsorban azokra a dolgozókra van
hatással, akik közvetlen részt vesznek a felsõ szint munkájában, így társszervezetekkel fenntartott kapcsolatok mûködtetési és irányítási folyamataiban. Egy kisvállalkozás esetében ez
közvetlen befolyást jelenthet akár a teljes munkaerõ állományra is, egy nagyvállalat esetében
viszont a virtuális hálózatba való belépést az alkalmazottak egy része nem is biztos, hogy észreveszi.
5.1.1.1.

Folyamatok

A formális ellenõrzés kapcsán már említettük a bevezetõ és a késõbbi rendszeres találkozások fontosságát. E tekintetben nincsen különbség a virtuális vállalat és a távmunka között. Fontos azonban rámutatni arra, hogy noha a formális folyamatszabályozásnak nagy jelentõsége van a virtuális struktúrákban, el kell kerülni a túlzott bürokráciát. A szabályok fontosak, mivel minden partnernek feladatai- és felelõssége tudatában kell lenni, s elõzetes megegyezést kell hozni az eredményelosztásról. A szabályok forrása azonban nem részletes eseti
elõírás, hanem tágan alkalmazható elõre kidolgozott keretrendszer kell, hogy legyen, mely
különbözõ szituációkban más-más feladat és tagösszetétel esetén is alkalmazható. Ez a kulcsa
az ellenõrzés biztosítása és a rugalmasság megõrzése közötti egyensúlynak.
A szükséges képességek kapcsán Nissen azokat tartja fontosnak, melyek a virtuális környezetben való munkavégzéshez elengedhetetlenek. Ilyen a PC felhasználási ismeret, amire
az IT megoldások gyakori használata miatt van szükség, vagy a megfelelõ idõgazdálkodás,
ami az önálló munkavégzés hatékonysága miatt elengedhetetlen. Igaz, hogy nem ettõl lesz
valaki sikeres szakember a virtuális vállalkozásban, hiszen ezek csupán a személyes szaktudást kiegészítõ képességek, de elengedhetetlenek a speciális képességek hatékony kihasználásához. Számos esetben a virtuális hálózati eszközök használatának legnagyobb gátja nem
technikai jellegû, hanem az, hogy (fõleg nem informatikával foglalkozó nagyvállalatoknál) a
fõnök nem tudja kezelni a számítógépet. Így aztán nem tudja kihasználni az IT nyújtotta lehetõségeket, nehéz vele közvetlen kapcsolatot felvenni távoli helyszínekrõl, stb. [Sie96b]. Az,
hogy külön számítógép specialistát (vagy akár titkárnõt) szerzõdtessünk az e-mailek megírására és a bejövõ posta kinyomtatására, nem igazi megoldás. A hatékony munkamegosztás és a
munka lehetõ legalacsonyabb szintre delegálása (vagyis hogy a fõnöknek ne kelljen jelentéktelen apróságokkal törõdni) nem jelenti azt, hogy a top menedzsernek nem érdemes megtanulni a PC kezelését. Persze azt sem akarom állítani, hogy a vezetõnek magának kellene gépelni minden levelet, de egy-egy pár soros e-mail elküldése és fogadása nem szabad, hogy
nehézséget okozzon.
Amellett, hogy rendelkezésre állnak a megfelelõ mobil kommunikációs eszközök, az
egész környezetnek a virtuális szervezethez kapcsolódó munkamódszer kihasználására kell
épülni. Ez jelenti egyrészt a partnerekével kompatibilis operációs rendszerek használatát, a
dolgozók pozitív hozzáállását a virtualitással kapcsolatos feladatokhoz, rugalmas munkaidõt,
megfelelõ színvonalon karbantartott és frissített technológiát (számítógépek, telefonhálózat,
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szoftverek), a szervezeti információs rendszer folyamatos aktualizálását (pl. szervezeti Web
honlap), stb. Az IT támogatás csak megfelelõ technológiai színvonalon lehet hatékony. Nem
várhatunk gyors és pontos reakciókat a munkatársaktól, ha azok eközben az elavult hardver és
szoftverfeltételek miatt frusztráltak.
A 4. szemelvény 1. pontjában szó van a beszédalapú kommunikációs rendszerek hatékony használatáról is. Természetesen a virtuális szervezetek tagjai sincsenek csupán e-mail
kapcsolatra korlátozva, s a telefonbeszélgetéseknek is megvan a maguk kultúrája. Mivel a
helyhez kötöttség a virtuális szervezetben nem szükséges és nem is jellemzõ, az elérhetõséget
másképpen kell biztosítani. Lehetséges megoldás a telefonhívások átirányítása az aktuális
tartózkodási helyre, üzenethagyás, vagy manapság egyre inkább természetes módon a mobil
telekommunikáció. Az elsõ esetben az a kritikus tényezõ, hogy a hívás fogadója (pl. titkárnõ)
tudja-e, hol tartózkodik a keresett kolléga. Üzenetrögzítõ esetében elengedhetetlen, hogy az
érdekeltek rendszeresen meghallgassák üzeneteiket, s ezt szükség esetén távolról is megtehessék. A mobiltelefonokkal kapcsolatosan azok kultúrált használata a legkritikusabb. Érthetjük
ezalatt egyrészt azt, hogy bizonyos helyzetekben (étterem, színház, üzleti tárgyalás, stb.) nem
illik a telefonokat bekapcsolva hagyni, másrészt azt is, hogy az ember személyes életterébe
sem illik beavatkozni, vagyis el kell fogadni, ha valaki nem 24 órában elérhetõ. Ennek megsértése az érintett személy (vagy családtagjai, s végsõ soron ismét az érdekelt munkatárs)
frusztráltságához vezet, ami az alkalmazónak sem lehet érdeke.
E kérdéssel kapcsolatban még ki kell egészítenünk az idézetben írtakat. A virtuális vállalatban ugyanis nem elég a beszédalapú kommunikációs rendszerek hatékonyságáról beszélni, hanem az információs rendszer egészét kell tekinteni. Ebben a 4.3.2. részben bemutatott
katalógusrendszernek fontos szerepe van. Nem elég a személyek elérhetõsége, valamely képesség, tudás, vagy egyéb kompetencia megtalálása ennél fontosabb. Amennyiben tehát egy
bizonyos kompetenciát birtokló személy nem elérhetõ, tudni kell, hogy ki képes helyettesíteni, s õ hol van. Az elérhetõség kérdését egy másik szempontból megvizsgálva azt találjuk,
hogy ha valamely partnerkapcsolatban a kapcsolattartó személy (esetleg többször is) változik,
az jelentõs fennakadásokat okozhat a szervezetek kapcsolataiban. Ez a veszély különösen
nagyvállalatoknál fordul elõ [Sie96b]. Az ilyen rendezetlenséget kerülni kell.
A virtuális környezetben zajló folyamatok megfelelõ hatékonyságát akkor tudjuk biztosítani, ha a kommunikációt valaki megfelelõképpen koordinálja. A távmunka esetében Nissen
a team koordinátort említi, de hasonló szerep a virtuális vállalatoknál is létezik, a hálózati
brókeré. A koordinációs szerep nem annyira felettesi, mint inkább moderáló feladatot jelent.
Õneki kell biztosítani a szabályok betartását, támogatni a kommunikációt, de többnyire nem õ
alkotja a szabályokat, és nem ad utasításokat. Vannak kivételek is, egyes esetekben a hálózati
bróker szerepét nem független személy (vagy csoport) tölti be, hanem egy központi szerepet
játszó vállalkozás – a kezdeményezõ. A Dual esetében például egy szûk menedzseri csoport
kezében van a szabályalkotás, ellenõrzés, koordináció, feladatkiadás, stb., viszont e csoport a
termelésbõl effektív módon nem veszi ki a részét. Az õ kompetenciájuk a hálózat mûködtetésében van. Mindenképpen fontos azonban az, hogy a koordinátor szerep betöltõje iránt megfelelõ bizalommal legyenek a partnervállalkozások, hiszen õ segít megteremteni a kapcsolatokat, õ ad referenciákat a többi cégrõl és mûködteti a hálózatot.
5.1.1.2.

Az visszacsatolás fontossága

A 2. pontban a karrierrel kapcsolatos kérdésekrõl olvashatunk. Ebben párhuzamot fedezhetünk fel a már említett folyamatellenõrzési rendszerrel, hiszen a feladatvégzés nyomon
követése alapvetõ feltétele a megfelelõ (személyes) értékelésnek. Mivel a virtuális vállalkozásban részt vevõ partnerek gyakran egymástól jelentõs távolságra vannak, fontos olyan el112
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lenõrzési rendszer kialakítása, mely nem függ a fizikai kontaktustól. A bizalomnak hatalmas
szerepe van ebben. Ennek nem mond ellent, sõt a bizalmi kapcsolatot erõsíti, hogy a közös
projekthez adott minden hozzájárulást pontosan regisztrálni kell, s az együttmûködésbõl
származó eredményeket ennek arányában kell elosztani. Nagyon fontos, hogy az elosztás elveit elõre lefektessék. A kétszintû szervezeti modellnek ebben azért van fontos szerepe, mert
a vállalkozási partnerek nyereség- vagy veszteségrészesedését a felsõ szinten, vagyis közösen
kell szabályozni, az egyes dolgozók bérezését, jutalmazását (az egyéni karrier támogatását)
azonban az alsó szinten, vagyis a szervezeten belül.
A rendszeres ellenõrzés és jelentéstétel a virtuális szervezet minden tagjának felelõssége. Ez a vállalkozási kapcsolatok és a partnerek közötti bizalom egyik alapja.
5.1.1.3.

A társadalmi kapcsolatok fontossága

A 3. pontban említett személyes kapcsolatok ápolása nem csak a virtuális irodában, hanem a virtuális vállalkozás hálózati rendszerében is fontos. Különösen hangsúlyos ez a virtuális szervezethez kapcsolódó szabadúszó szakemberek esetében, a személyes kapcsolatok
ápolása azonban nem csak miattuk fontos. A partnervállalatok is (részben) személyes képviselõiken keresztül érintkeznek egymással, s a közöttük kialakuló kapcsolatok jelentõsen befolyásolják az institucionális kapcsolatokat. A társadalmi kapcsolatok iránti igény kielégítésérõl a hálózatnak kell gondoskodni, s nem csupán formális találkozások formájában. A informális összejövetelek hihetetlen hozzáadott értéket képesek teremteni a kapcsolati tõke ápolásán keresztül.
5.1.1.4.

Kulturális kihívások

A virtuális szervezetben végzett munka nem hagyja érintetlenül a szervezeti kultúrát
sem. A rugalmas munkaidõ, és az esetenként irodától távol végzett munka nem ugyanaz, mint
naponta reggel nyolctól délután négyig az irodában ülni. A virtuális vállalkozás azonban,
ahogyan azt a 2. fejezetben definiáltuk, nem jelenti feltétlenül azt, hogy az alkalmazottak
megszabadulhatnak az irodától, mint a munkavégzés helyétõl. A kulturális változások inkább
abban jelentkeznek, hogy a vállalkozás, mint a virtuális hálózat része, új kihívásoknak van
kitéve, melyek ugyanakkor a belsõ folyamatokban is változásokat eredményezhetnek. A
pontosság, alaposság, innovativitás, vállalkozó szellem, s olyan most már „hagyományosnak”
mondható filozófiák, mint a TQM vagy a „just in time” a virtuális vállalkozásban felértékelõdnek. Az elvárások változnak – nem lesz feltétlenül jobb vagy rosszabb, de más lesz. Az új
körülményekhez való alkalmazkodás azonban a legritkább esetben zökkenõmentes.
A virtuális szervezetben részt vevõ vállalkozás kultúrájához elsõsorban a saját kulturális
háttér, a saját ideálok, hõsök, szervezettörténet, célok, stb. adnak alapot. A vállalkozás dolgozói is elsõsorban ehhez a céghez tartoznak, s csak másodlagosan a virtuális szervezethez. Ebbõl következõen a munkatársakkal kapcsolatos elvárásokat, kezelésük módját, közvetlen
munkakörülményeiket az õket alkalmazó cég alapvetõ értékei befolyásolják. Ezzel a feltételezéssel nem zárjuk ki a virtuális hálózat hatását az egyénre, de ez a befolyás csak közvetetten,
a partnervállalaton mint szûrõn keresztül érvényesül. Az indirekt hatás mértéke addig terjed,
amennyire a VSz befolyásolni képes a partnerek „stílusát”. Végül is a tagvállalatok kultúrája
két tényezõtõl függ: saját vállalati kultúrájuk elemei, s a virtuális környezetben, illetve az
adott virtuális vállalkozásban való részvétel. A virtuális környezetben hosszabb ideje végzett
munka eredményeképpen az ahhoz kapcsolódó kulturális elemek a saját kultúra részeivé válhatnak.
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5.1.1.5.

Egyéb elvárások

A 4. szemelvény 5-7. pontjai, de különösen az 5. és 6. fõleg a távmunkát alkalmazó
szervezetekre vonatkozik. A távmunkában szerzett gyakorlat nem elengedhetetlen a virtuális
vállalkozás vezetõje számára, az azonban számára is fontos, hogy hatékonyan tudja koordinálni a hálózatban zajló folyamatokat. Éppen ezért a virtuális vállalkozás menedzserének is
szüksége van projektmenedzselési és értekezletvezetési képességekre. A virtuális irodához
képest azonban fontos különbség az, hogy az üléseken részt vevõk nem saját magukat képviselik, hanem vállalkozásaikat.

5.2. Biztonsági kérdések
Az Internet olcsó és egyszerû megoldást kínál a személyes és üzleti információáramlás
lebonyolítására. Nem szabad azonban elfeledkeznünk az adatvédelem kérdésérõl, mely az
elektronikus kommunikációban különösen kényes téma. Általánosan elterjedt vélemény, hogy
az Interneten a biztonsági kérdések még nem teljesen megoldottak, s a bizalmatlanság önmagában is gátja az elektronikus kommunikációra nagyban építõ virtuális vállalkozások terjedésének.
A személyes adatok felhasználását szinte mindenütt törvény szabályozza, s bizalmas információ illetéktelen felhasználása elleni védelem általában központi kérdés minden olyan
helyen, ahol ezeknek az információknak a használata szükséges a zökkenõmentes üzleti adminisztrációhoz. Az információs rendszerek egyik kulcskérdése ezért az, hogy hogyan védjük
adatainkat az illetéktelen külsõ és belsõ (!) felhasználástól. Korábban, a papíralapú nyilvántartási rendszerekben az adatok elõállítása, tárolása, feldolgozása, szállítása során egyszerûbben lehetett a védelmet biztosítani: a dokumentumok eredetiségét aláírással és pecséttel viszonylag egyszerûen igazolhatták, s az illetéktelen hozzáférés ellen is alapvetõen fizikai eszközökkel védekeztek; széfek, lakatok, szükség esetén fegyveres õrök vigyázták az iratokat.
Az információs forradalom korában mindezek már nem alkalmazhatók. Az adatokat
elektronikus módon állítják elõ, dolgozzák fel, tárolják és továbbítják. A bizalmas információk másfajta természete másfajta biztonsági intézkedéseket is igényel. Nem írhatunk alá egy
Excel táblázatot közönséges golyóstollal, s nem rendelhetünk biztonsági õrt az üzleti partnerünknek e-mailben elküldött csatolt dokumentumok mellé sem. A nyitott rendszerek esetében
a külsõ behatolás, illetéktelen felhasználás, károkozás elleni védekezés különösen nagy feladatot jelent, de talán még nehezebb a jogosulatlan belsõ hozzáférés ellen védekezni, ami
nyílt és zárt számítógépes rendszerekben egyaránt lehetséges probléma. Hasonlóan fontos védekezni az elektronikus információ technikai, szoftver vagy hardver eredetû, számítógép vírus
által okozott zavarai elleni. Az adatvédelem azonban nem csak az Internetes kommunikációban jelent feladatokat, hiszen például a hagyományos és mobiltelefonokat ugyanúgy le lehet
hallgatni, mint ahogyan az e-mailekhez is hozzáférhet a hozzáértõ.
5.2.1.

Az Internetes tranzakciók biztonságtechnikai kérdései

Noha ez a dolgozat elsõsorban a virtuális vállalatok szervezeti és vezetési kérdéseivel
foglalkozik, nem kerülhetem el, hogy ne beszéljek az elektronikus kommunikáció biztonságáról. Az üzleti folyamatok virtualizációja feltételezi az IT egyre intenzívebb használatát: az
üzleti adatok elektronikus továbbítása, az elektronikus fizetés elterjedése egyaránt megfelelõ
szintû elektronikus azonosítási eljárást kíván. Minden ilyen tranzakció ki van téve az illegális
hozzáférés és/vagy a technikai problémák veszélyének. A következõ alfejezetekben az elektronikus adatvédelem néhány fontos kérdését tekintjük át. [Höf99].
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5.2.1.1.

Védelem a külsõ behatolás ellen

Az Interneten bonyolított üzleti tranzakciók védelme érdekében komoly megelõzõ intézkedéseket kell hozni. Csak a többszintû, hardver- és szoftvertechnikai eszközökkel, víruskeresõk és vírusirtók használatával, speciális kódolási mechanizmusokkal és az adatátvitel
programtechnikai jellegû biztosításával bonyolított védelem jelenthet elegendõ biztonságot az
adatlopás, hamisítás és technikai károkozás ellen. 100%-os adatbiztonság azonban így sem
létezik.
Mindez pénzbe kerül, méghozzá nagyon sok pénzbe. Jürgen Höfling véleménye szerint
egy 1 000 felhasználót kiszolgáló biztonsági rendszer évente átlagosan 153 000 DM-be
(78 230 €) kerül. Az üzleti tranzakciók területén felmerülõ számos támadási felület figyelembe vételével véleménye szerint ez a költség elkerülhetetlen. A hálózatok elleni illegális támadás módjai is számosak:
•
•
•
•
•

jelszó feltörés,
a hibás konfiguráció és alkalmazások kihasználása,
az IP címek hamisítása (spoofing),
az adatok tartalmának illetéktelen felhasználása,
érvényes hálózati jelszó rosszhiszemû felhasználása („potyázás”).

Az ilyen jellegû támadások elleni védekezés re sokféle lehetõség van, de az is nyilvánvalónak tûnik, hogy bizonyos jellegû támadások (mint például érvényes jelszó illetéktelen
felhasználása) esetén a tûzfalak elérik technikai lehetõségeik határát. Az IP címek hamisítása
ellen a legtöbb védelmi rendszer szintén tehetetlen.
A biztonsági rendszerek többségének lényege a bizonytalan nyílt hálózat (az Internet)
és a védeni kívánt belsõ hálózat (Intranet) elválasztása egymástól. Ezt a célt szolgálják az
úgynevezett tûzfalak (firewall). A jól mûködõ tûzfal két komponensbõl áll: egy „csomagszûrõ” mechanizmusból, mely a beérkezõ IP (Internet Protocol) csomagok szûrésére való, valamint egy alkalmazásorientált szûrésbõl (application gateway), ami a csatlakozásokat az alkalmazásokhoz igazított speciális szempontoknak megfelelõen ellenõrzi. Ennek az összeállításnak a saját (vagy saját rendszerhez tartozó) számítógépen kell futnia, egy speciális kezelõprogram („security management”) felügyelete alatt.
5.2.1.2.

Védelem a technikai problémák ellen

A tranzakciókat nem csak külsõ behatolás ellen kell védeni, hanem technikai problémák
ellen is. Ezt a gyakorlatban például úgy megvalósítható, ha a fogadó fél minden tranzakciót
(adattranszfert) visszaigazol a küldõ félnek. Így a kimenõ oldali ellenõrzéssel együtt kétfázisú
ellenõrzési mechanizmust kapunk. Az elküldött és archivált adatoknak megfelelõ szinkronizálásra van szüksége, s arra az esetre, ha a rendszerhiba miatt valamely dokumentum sérülne
vagy hozzáférhetetlenné válna, (az adatok konzisztenciáját biztosítandó) megbízható másodpéldányokról (back up) is gondoskodni kell.
A technikai problémák egyik lehetséges forrása a számítógépes vírus. A külsõ behatolásnak ez a formája kevésbé irányított, mint a gép elleni közvetlen támadás. A vírusok általában az adatforgalmazás során terjednek a különbözõ adathordozókon, hálózati kapcsolatokon
keresztül, s gyakorlatilag bármely számítógépet megtámadhatják, amit elérnek. A vírusok lehetnek rosszindulatúak, amelyek kárt tesznek a megfertõzött számítógép adatállományában,
lehetnek játékosak, amelyek tréfás üzenetet közvetítenek, s olyanok is, amelyek „csak” átmenetileg tesznek mûködésképtelenné gépeket és rendszereket. Kötõdhetnek dátumokhoz vagy
várhatnak egy bizonyos mûvelet végrehajtására; mindenesetre naponta százával gyarapodik a
számuk. Készítõik általában ismeretlenek maradnak, ám elõfordul, hogy lenyomozhatóak.
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Mivel a vírusok száma és károkozó képessége is folyamatosan növekszik, az ellenük folytatott harc jelentõsége igen nagy. A védekezés alapvetõ elemei: rendszeresen frissített vírusinformációs adatbázissal rendelkezõ vírusirtó programok, és a fontos információkról biztonsági
változat mentése, tárolása. A hálózati tûzfalak szintén jelentenek némi vélelmet a vírusok ellen, de ez csak részben elegendõ (például azért, mert az adatforgalmat nem csak a hálózatokon, hanem egyéb adathordozókon is bonyolítjuk).
A technikai problémák harmadik fajtája a hibás szoftver. A programgyártás felgyorsult
üteme következtében a gyártók néha olyan gyorsan jelennek meg új verziókkal, hogy már
nincsen elegendõ idejük az alapos tesztelésre. Ennek eredményeképpen az új változatok sokszor még számos hibát tartalmaznak. Bizonyos esetekben egy szoftver problémái az egész
rendszert instabillá tehetik, s amennyiben hálózatba kötve dolgozunk, ez nem csak egy személy munkájára lehet hatással.
A meghibásodásoktól eltekintve, vagy éppen azért is, korunk egyik komoly problémája
az egyre inkább eluralkodó számítógépfüggés. Nem kis félelmet keltett nemrégiben az úgynevezett Y2K (Year 2 Kilo) probléma, a számítógépek dátumváltása a 2000. év beköszöntével.
Mivel az elmúlt évtizedekben a programozók a dátumot csak az évszám utolsó két jegyével
jelölték, ez a váltás a számítógépek egy része számára értelmezési problémát jelentett, és
pesszimista elõrejelzések szerint ez akár katasztrófahelyzethez is vezethetett volna néhány
stratégiai fontosságú terület (pl. hadászat, áramellátás, stb.) komputereinek meghibásodása
miatt. A világvége elmaradt, de hogy ez a dátumváltást megelõzõ alapos (és rengeteg pénzt
felemésztõ) felkészülésnek volt köszönhetõ, vagy a probléma jelentõségét túlozták el, még
vitatott.
A számítógépektõl való függés azonban ennél „hétköznapibb” szituációkban is okozhat
jelentõs átállási költségeket. Ilyen például az Euro (€) küszöbön álló bevezetése, mely a bankok, pénzintézetek, de gyakorlatilag minden Euro övezetbe tartozó vállalkozás nyilvántartási
rendszereit érinti, sõt közvetetten a velük üzleti kapcsolatban álló nem EMU tagországbeli
vállalatokat is. Az átállás az IT rendszer szempontjából kétféleképpen történhet: vagy átalakíthatóak a meglevõ alkalmazások az Euro elszámolásra, vagy ha nem, akár a teljes IT infrastruktúra is cserére szorulhat.
5.2.1.3.

Az Interneten zajló pénzforgalom védelme

Különösen érzékeny téma az Interneten zajló fizetési folyamatok megfelelõ védelme
(pl. az „e-commerce”, a virtuális áruházak esetében). A Meta Group [Höf99] átfogó felmérése
szerint a német vállalkozások többségének Internetes kereskedelmi forgalmában még 2001ben is utánvéttel vagy számla alapján fizetnek. Ez a becslés arra utal, hogy az Interneten zajló
pénzforgalommal szemben még mindig rengeteg a bizalmatlanság.
A bizalmatlanság azonban egyre kevésbé megalapozott. A pénzforgalom biztonságosabbá tételét számos szabványban rögzített eljárás hivatott biztosítani. Ilyen a „secure electronic transaction” vagy a német HBCI szabvány, melyeknek készítõi azt állítják, hogy az
ezek által nyújtott biztonság aligha elérhetõ a nem elektronikus fizetések esetében.
5.2.1.4.

Elektronikus azonosítás

A modern asszimetrikus kódolási folyamatok (a kétszintû jelszórendszer), a digitális
aláírás valamint a speciálisan kialakított bizalmi központok, meghatalmazási és hitelesítési
folyamatok eredményeképpen olyan biztonsági színvonalat kell elérni, mely többszörösen
meghaladja a konvencionális papírra írt aláírás, a nem elektronikus transzfer biztonságát.
Különösen a chipkártyák új kripto-processzoros, beépített biometrikus azonosítási elemeket
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tartalmazó (ujjlenyomat érzékelõ) generációja, mely most érte el a gyártáshoz szükséges
érettségi színvonalat, teszi majd az Internetes fizetéseket olyan biztonságossá, hogy a sikeres
csalások egyre inkább ellehetetlenülnek.
5.2.2.

A hálózati biztonság emberi oldala

Az illetéktelen külsõ behatolás elleni védekezés elsõsorban technikai kérdés, s a probléma ebbõl fakadóan technikai eszközökkel többnyire meg is oldható. Létezik azonban fennmaradó kockázat, mely a hálózat kifele való viszonylagos védettsége miatt elsõsorban belsõ
tényezõkre vezethetõ vissza.
Az Ernst and Young [Höf99] tanulmánya szerint az adatokat ért támadások – illetéktelen betekintés, manipuláció – 75%-a a vállalkozáson belülrõl jött. Ezt a becslést támasztja alá
a Dr. Materna GmbH [Sie95] esete is, amelynek dolgozói által készített becslés szerint 80%
valószínûsége annak, hogy a belsõ hálózat adatait illegálisan használják. Az adott esetben
10% kockázatot képvisel a partnerek részérõl történt illegális belépés, valamint további 10%ot a külsõ, nem azonosított Internet felhasználó által elkövetett illegális hozzáférés. Ezek a
becslések persze csak akkor állják meg a helyüket, ha a védelmet megfelelõ színvonalú aktuális szoftverek szolgálják. A jogtalan belsõ hozzáférés (a hozzáférési jogosultsággal való
visszaélés) hátterében olyan személyek állnak, akik jól ismerik a vállalatot, s joguk van a
biztonsági kódokhoz, mechanizmusokhoz való hozzáférésre. A hagyományos védelmi módszerek (tûzfal, víruskeresõ, stb.) ezekkel szemben mit sem használnak. Megoldás egy többszintû kódrendszer kidolgozása melynek elemei a folyamat minden egyes szintjén jelen vannak, s amelyhez kapcsolódó kódolási rendszer mint biztonságpolitika a teljes rendszert áthatja. A személyes kódokhoz jól definiált jogosultságok kell, hogy tartozzanak, s ami már nem
technikai kérdés: a jogosultságok birtokosai csak megfelelõ bizalom megléte, illetve ellenõrzés elvégzése után juthatnak kódjaikhoz.

5.3. Jogi keretek
Az elektronikus kereskedelem szabályozására már számos próbálkozás történt, úgy a
fejlett országok nemzeti jogrendszerén belül (pl.: USA: Framework for Global Electronic
Commerce, Németország: Informations- und Kommunikationsdienste Gesetz), mint az egyes
közösségek szintjén (pl.: ENSZ: Model Law on electronic commerce with Guide to Enactment, az OECD 1998. októberi ottawai konferenciájának dokumentumai, vagy az Európai Bizottság 1997-es A European Initiative in Electronic Commerce c. közleménye) [HoT99]. Az
Internetnek megvannak ugyan a maga „törvényei” (netikett), erre mégis szükség van, ugyanis
a hagyományos jogalkotás már nem képes megbirkózni a területiséghez nehezen köthetõ, halandó ember számára követhetetlen részelemekbõl és folyamatokból összetevõdõ Internetes
jogügyletek kezelésének feladatával, valamint a szerzõi jog, büntetõjog, alkotmányos jogok
feloldatlannak tûnõ ellentmondásaival. A szabályozás egyik fõ kérdése, hogy alkalmazhatóak-e a létezõ jogi doktrínák, vagy új szabályozást kell alkotni, illetve mennyire hagyatkozhatunk az Internetes kereskedelem önszabályozó folyamataira. Az említett országok és közösségek jogalkotói többnyire azon a véleményen vannak, hogy az Internet biztonságát nem elsõsorban a jogászoknak kell megteremteniük, hanem technikailag kell biztosítani azt. Az államnak figyelemmel kell kísérnie a mûszaki fejlõdést és a legújabb eredmények és fejlesztések
közül legalizálnia kell és elõnyben kell részesítenie azokat, amelyek az elektronikus kereskedelem minél nagyobb biztonságát szolgálják (például szoftverek, titkosító rendszerek).
Ezek a jogszabályok a következõ életviszonyokra tartalmaznak rendelkezéseket [HoT99]:
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• a kereskedelmi szolgáltatás távközlési hálózatok igénybe vételével történõ biztosításának feltételei;
• a távollévõk között kötött szerzõdések megkötése;
• az elektronikus fizetés egyedi szabályai;
• az elektronikus úton történõ kereskedéssel kapcsolatos adózási, könyvvezetési, nyilvántartási normatívákat, ezek anyagi és eljárásjogi elõírásai;
• a szerzõdõ partnerek személyiségvédelmével és a másik szerzõdõ partner tudomására
jutott adatok védelmével kapcsolatos külön elõírások, az elõírások megsértõivel szemben alkalmazható jogkövetkezmények;
• a nem ugyanazon ország természetes vagy jogi személyei közötti szerzõdések és jogügyletek sajátos jellegéhez kötõdõ nemzetközi magánjogi elõírások, jogok összeütközése esetén a kollízió feloldását lehetõvé tevõ rendelkezések.
Mindazonáltal az elektronikus kereskedelem viszonyainak rendezése még korántsem
jelenti a virtuális szervezetek jogi státusának egyértelmûsítését. A jogi keretek bizonytalansága valószínûleg a leggyengébb pontját jelenti a virtuális szervezeteknek. Nemzetközi viszonylatban kérdéses lehet az alkalmazandó jogrendszer, de legalább ekkora problémát jelent
az is, hogy az egységes megjelenéssel rendelkezõ, de közös struktúrával nem rendelkezõ
szervezetre adott jogrendszerben milyen szabályok érvényesek. A jogász felteheti a kérdést:
„…a virtuális vállalkozás egyáltalán cég-e?” [Som96]. Klaus W. Sommerfeld, véleménye
szerint a virtuális vállalakozásokat jogi oldalról nagyon nehéz meghatározni, s jogi kérdésekben számos tisztázatlan kérdés teszi õket aknamezõhöz hasonlóvá.
Sommerfeld a következõ problématerületeket azonosította:
•
•
•
•
•
•

valamely létezõ jogi kategóriába való besorolás,
a belsõ struktúra határozatlansága,
a trösztellenes szabályokba ütközés lehetõsége,
munkajogi kérdések tisztázatlansága,
a problémás helyzetek kezelésének szerzõdéses szabályozása,
tennivalók szerzõdésszegés esetén.

Az elsõ kérdés az, hogy – jogi értelemben véve – a virtuális vállalatot egy kalap alá vehetjük-e valamilyen más, létezõ szervezeti struktúrával. Ahogyan a 3.2. részben is szó volt
róla (ld. még [WüPh97]), a virtuális vállalatot nehéz egzakt módon definiálni. Nem csak
azért, mert a szervezeti virtualitásnak számos különbözõ szintje lehetséges, hanem azért is,
mert nem homogén struktúráról, hanem vállalkozási szövetségrõl van szó. A virtuális vállalat
nyilvánvalóan nem jogi forma, s nem is lehet könnyedén besorolni valamilyen létezõ kategóriába. A rugalmasság, a piaci változásokra való gyors reagálóképesség, és a gyors feloszlásátalakulás lehetõsége azt jelentik, hogy a partnerek nem érdekeltek egy jogilag megalapozott
– s így hosszú távra szóló – vállalkozási struktúra kialakításában.
A virtuális szervezetek mindig változó, rugalmas struktúrája felveti a hatáskörök, ellenõrzési és felelõsségi körök pozicionálásának kérdését. Ki vezeti a vállalkozást, ki jogosult annak képviseletére (szükség esetén hivatalos fórumokon is, pl.: bíróság)? Hogyan koordinálják
a partnerek a hálózatot, milyen jogosítványaik vannak az ellenõrzésben, s milyen jogokkal
rendelkezik a hálózat a tagok felett? Hogyan szabályozzák a tulajdonjogokat (materiális és
immateriális), vagy a nyereség/veszteség elosztását? Amíg a virtuális vállalkozások jogi státusa nem tisztázódik, fokozottan fontos, hogy a VSz létrehozásakor mindezeket a kérdéseket
legalább irányadó keretszerzõdés szintjén tisztázzák. A másképpen nem szabályozott kérdésekben általános jogi normák a mértékadóak.
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A következõ probléma a trösztellenes szabályokkal való esetleges konfliktus. Feltételezve azt, hogy az együttmûködõ szervezetek tevékenysége a trösztellenes szabályokba ütközik, a virtuális szervezetet, illetve tagjait ugyanúgy kell kezelni, mint bármely más piaci
résztvevõt. Az a tény, hogy az együttmûködés virtuális alapokon nyugszik, s nem formalizált,
ebbõl a szempontból teljesen irreleváns.
A munkaügyi törvényekkel kapcsolatban is felmerülhetnek tisztázatlan kérdések. A bizonytalanság oka a vállalat egyértelmû körülhatárolhatóságának hiánya. Vegyük példaképpen
a jogtalan elbocsátás esetét. Az ez elleni törvények alkalmazásához a német jogrendszerben
például szükség van egy konkrét cég létezésére. Hasonló problémák adódhatnak például a
kollektív szerzõdéssel kapcsolatban, hiszen az sem rendelhetõ egy szervezethez. Az ilyen
jellegû problémák valamilyen szintû feloldását jelentheti, ha a dolgozókat nem a virtuális
vállalkozás, hanem az annak részeként tevékenykedõ partnerintézmény alkalmazottjának tekintjük.
Számos probléma adódhat a kapcsolattartás és szerzõdések elektronikus formájából. A
kérdés itt is az, hogy milyen jogszabályi háttér alkalmazható. Amennyiben a vállalkozás
nemzetközi kapcsolatokat is tartalmaz, az idegen országokból származó partnerek közötti viták esetében ez különösen is problémás. Számos jogrendszerben ugyanis sem az elektronikus
formában létezõ szerzõdések, sem az elektronikus aláírás nem teljesíti a jogszabályban elõírt
követelményeket – fõleg, mivel az errõl szóló törvény megalkotása egyelõre sok helyen még
folyamatban van. Az elektronikus dokumentáció manipulálhatósága önmagában is megkérdõjelezheti azok jogi értelemben vett bizonyítékként való felhasználhatóságát. Igaz, hogy a
papír alapú dokumentumokat is tökéletesen lehet hamisítani, s az elektronikus védelem megközelítheti vagy meghaladhatja a hagyományos hamisítás és illetéktelen felhasználás elleni
védekezés szintjét, de mivel a számítógépen tárolt adatok nem olyan kézzelfoghatóak, mint
egy darab papír, a bináris rendszerben tárolt adatok nem olvashatóak úgy mint a kézzel írt
vagy nyomtatott szövegek, itt a pszichológiai korláttal is egyértelmûen szembe kell néznünk.
Még kritikusabb a helyzet, amennyiben a „szerzõdés” még elektronikus formában sem
létezik, csupán bizalmi alapon létrejött informális megállapodások („gentleman’s agreement”)
szabályozzák a partnerkapcsolatot, ahogyan azt a virtuális szervezetek irodalmának számos
szerzõje feltételezi (pl. [Byr93], [DaMa93]). Az ilyen, a jelenleg adott jogi keretek között
nem, vagy csak nehezen értelmezhetõ megállapodásokban a résztvevõ szervezetek érdekvédelme hagyományos módon nem oldható meg, azt más szabályokkal kell rendezni.
Amíg a vállalkozás zökkenõmentesen mûködik, senkit nem érdekelnek a fent említett
kérdések, s a tagok élvezhetik a virtuális struktúra lazaságából, rugalmasságából eredõ elõnyöket. Ha azonban probléma merül fel, a megfelelõ dokumentáció, bizonyítékok és a jogi
követelmények teljesítésének hiánya rendkívüli nehézségekhez vezethet. Ennek szemléltetésére tekintsünk meg két példát:
Tételezzük fel, hogy egy just in time rendszerben mûködõ termelõ hálózat utolsó tagjának ügyfele kompenzációt kér a vállalkozástól a késedelmes szállítás miatt, s tételezzük fel
azt is, hogy a késés a virtuális szervezeten belül a lánc utolsó tagja szállítójának hibájából
ered. Ha ez a szállító megtámadja a határidõre vonatkozó egyezséget, bizonyíték híján a lánc
végén levõ vállalatnak – mely a virtuális vállalat kapcsolódási felülete a külvilággal – kell viselnie a konzekvenciát, és fizetni. Más példa: ha a virtuális szervezet egy tagvállalata számítástechnikai hibából eredõen téves rendelést ad le a VSz-en belüli partnerének, ha a vásárló az
adásvételi szerzõdés hiányára hivatkozik, a szállító nem tudja értékesíteni az árut. A probléma
mind a két esetben ott van, hogy a törvény kézzel foghatóan (papíron) dokumentált folyamatokról szól, s nem vonatkozik a virtuális történésekre.
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A jogi alkalmazások rendre a piaci realitások mögött járnak. Említettük az adatvédelem
problematikáját: léteznek technikailag mûködõképes biztonsági intézkedések, melyek alkalmazását az érvényes jogszabályok gátolják (pl. legfeljebb 64 bites, helyenként csak 32 bites
kódolás engedélyezett). Az elektronikus tranzakciók (adat, pénz, szerzõdések, stb.) jogi szabályozása csak idõ kérdése, s ebben Magyarország számára – ahol részbe még hiányoznak
azok az átfogó szabályozást megvalósító hírközlési és informatikai jogszabályok, amelyek az
elektronikus kereskedelem piaci szereplõinek helyzetét szabályoznák – iránymutatóul szolgálhatnak az uniós irányelvek és ajánlások.
A jogi szabályozás útján megtett jelentõs lépésként értékelhetjük az elektronikus aláírásról szóló, 2001. szeptember 1-én életbe lépett új törvényt. Ez háromféle elektronikus aláírást különböztet meg: az egyszerû, hitelesítés nélküli gépelt aláírást, illetve kétféle biztonságtechnológiai követelményrendszernek megfelelõ, nyilvántartott hitelesítési szolgáltatók
által hitelesített aláírást19. Az e-kereskedelem, illetve az elektronikus pénzintézeti tevékenység elvárt robbanásszerû fejlõdésének feltétele mindazonáltal a megfelelõ technikai felkészültség, az elektronikus aláírás ugyanis nehezen elképzelhetõ szoftverekkel jól felszerelt
számítógép és Internet-hozzáférés nélkül. [Origo01b]
Addig azonban, amíg a jog „utoléri” a piaci realitást, a fent említett bizonytalansági tényezõk a virtuális szervezeteket esetleges szerzõdésszegések esetén nagyon sebezhetõvé teszik. Elmondhatjuk, hogy a virtuális szervezeteknek nemcsak a struktúrája, hanem a belsõ és
külsõ jogi viszonyai is nehezen meghatározhatóak. A megfelelõ jogi szabályozás híján ezeket
a hiányosságokat leginkább a virtuális szövetség tagjai közötti kölcsönös bizalom oldhatja fel
– noha meg kell jegyezni azt is, hogy a bizalom jogilag nem értelmezhetõ kategória. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy virtuális hálózat keretszerzõdésében szabályozzák a feladat, felelõsség és hatáskörök, konfliktuskezelés, alkalmazotti és tulajdonosi jogok, nyereségmegosztás, stb. kritikus kérdéseit. A formális feltételrendszer megléte, valamint a késõbbi rendszeres
ellenõrzés jelentõsen csökkenthetik a peres ügyek valószínûségét. Mindazonáltal a piac tényekkel áll elõ, s ezek jogi következményeinek is elõbb vagy utóbb meg kell jelenni a törvényekben.

5.4. Piaci kockázatok
Az 1990-es évek elsõ felére-közepére tehetõ internetes „õsrobbanással” egy idõben
megjelenõ, s hasonlóképpen villámgyorsan elterjedõ internetes vállalkozások minden várakozást felülmúló gyorsaságú és volumenû felemelkedése, s a 2000. harmadik negyedévében
csúcsosodó látványos tõzsdei zuhanása a virtuális vállalkozások jövõjével kapcsolatban is
kétségeket vethet fel. Noha a tõzsde jelzései egyértelmûen azt mutatják, hogy a korábbi eufória túlzott volt, úgy gondolom, korai volna megkongatni a vészharangot a virtuális szervezetek felett. Ezt a véleményemet két gondolattal szeretném alátámasztani:
• A disszertáció elején rögzítettük, hogy a virtuális szervezetek nem azonosak az
internetes cégekkel, s legkevésbé azokkal, melyek virtualitása az internetes kereskedelemben merül ki. A 2.2.7 alfejezetben megfogalmazott definíció szerint az információ19

A hitelesítés során a viszonylag nagy biztonságú aszimmetrikus kódolást alkalmazzák a hitelesítésszolgáltató vállalatok. Ilyen például a nyilvános és magánkulcsból álló Public Key Infrastructure - PKI. A
PKI-rendszerek alapjául a véletlenszerûen generált aszimmetrikus kulcspárok szolgálnak: ezek egyike az
úgynevezett magánkulcs, a másik pedig a nyilvános kulcs. A magánkulcs fizikai formája többféle lehet, így
például egy intelligens kártya vagy egy titkosított file. A nyilvános kulcs viszont tetszõlegesen átadható bárkinek ugyanúgy, mint az e-mail cím. A kulcspár generálásakor megbízható matematikai algoritmusok teszik
lehetõvé, hogy a nyilvános kulcs ismeretében ne fejthessék vissza a hozzátartozó magánkulcsot, és ne lehessen a nyilvános kulcs ismeretében hamisítani az aláírást.
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technológia (az Internet) használata csupán egy a virtuális szervezetek hat lényegi jellemzõje közül.
• A tõzsdei bessz elsõsorban arra a túlhevített várakozásra adott reakció, melynek során a
befektetõk minden olyan vállalat részvényeire vevõk voltak, melyeknek valamicske közük is volt az Internethez. Az úgynevezett „blue chipek” azonban nem váltották be a
hozzájuk fûzött reményeket, mivel a cégek többsége az ugrásszerûen megnövekvõ konkurencia miatt képtelen volt nyereséget produkálni. A tõzsdére jellemzõ módon aztán a
gyors felemelkedést követõ elsõ bukások lavinaszerûen rántották magukkal az iparág
többi cégét is.
A szervezeti virtualizálódás, mint általános tendencia, várhatóan az Internetes cégek
krachja után is folytatódik. Ahhoz, hogy errõl meggyõzõdhessünk, érdemes röviden áttekinteni, mi is vezetett az események ilyetén alakulásához.
„Amikor a 32 éves Jeffrey P. Bezos egy sikeres befektetésialap-menedzseri állást otthagyva 1994-ben New Yorkból Seattle-be települt, kollégái a Wall Streeten nemcsak azért
tartották habókosnak, mert az esõs éghajlatú városba költözött, hanem azért is, mert a fejébe
vette, hogy az akkor még az õsrobbanás elõtt álló Interneten könyvet fog árulni, amire szerintük csak számítógépõrültek lesznek vevõk. Azóta az általa alapított cég, az Amazon.com a
világháló legnagyobb könyvkereskedõje – sõt minden internetes kereskedõcég mintája – lett,
Bezos pedig a Forbes gazdasági magazin legutóbbi listáján 4,7 milliárd dolláros vagyonával
az USA 48. leggazdagabb személyeként szerepelt, s a Time amerikai hetilap 1999-ben az év
emberének választotta.” [Nagy00]
Az úgynevezett „.com” (ejtsd: dotkom) cégek legtöbbet emlegetett, sok szempontból
példaképnek tekintett „õspéldányának” sikere elsõsorban arra épül, hogy a világhálón keresztül óriási mennyiségû könyvet kínál, amelyekbõl minimális mennyiséget tart raktáron, ám
kiváló logisztikai szervezéssel a megrendeléseket az Egyesült Államokon belül általában három napon belül (felárért pedig másnapra) teljesíti. A kereskedelmi lánc közvetítõit kiiktatva
pedig általában 20-40 százalék kedvezményt ajánl a könyvekre, miközben a hagyományos
könyváruházak csak a sikerlistákon szereplõ mûveket adják olcsóbban.
Ugyanígy az internetglóbusz legismertebb vállalkozásai azok a csõd szélére sodródott,
vagy idõközben már felszámolt cégek is, melyek az online zenepiac (pl. Listen.com,
Musicmaker.com), online játékkereskedelem (pl. eToys), elektronikus média (pl.
News Corp), vagy az online aukciós bolhapiacok (pl. eBay) sztárjai voltak. Az
internetmániának áldozatul esett befektetõkrõl szóló amerikai tanmesék leggyakoribb elrettentõ példája a Connecticut állambeli Norwalkban mûködõ Priceline.com. A cég új üzleti
modellt kínált, amelyben a vevõ megjelölhette, mennyit hajlandó fizetni a kívánt termékért –
az elsõ idõkben repülõjegyekért –, s a Priceline megpróbálta megkeresni az árat elfogadó eladót. A kezdeti eufória a vállalkozás részvényének az árát az 1999. áprilisi 16 dolláros kibocsátási árfolyamról 160 dollárra emelte, tavaly december közepén azonban a csúcstechnológiai cégeknek otthont adó Nasdaq elektronikus tõzsdén a papír már csak 1,85 dollárt ért
[HVG01].
Az amerikai internetes iparág összeomlásáról a CNNfn.com internetes szolgáltatás felkérésére 2000. végén a Birinyi Associates piacelemzõ cég végzett felmérést. A kutatók számításai szerint a Bloomberg US Internet Index 280 részvényének összesített értéke az egyes
részvények megelõzõ 52 heti legmagasabb értékéhez képest 2,948 billió (!) dollárról 1,193
billió dollárra esett vissza. Az 1,755 billió dolláros csökkenés döntõen március és szeptember
között következett be [Origo00].
Az internetes cégek léggömbjének kipukkanását mértékadó intézetek, mint az IDC, a
Gartner vagy a Forrester vészjósló jelentései már jóval korábban elõre jelezték. 1997. január121
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jában kezdõdött az õrület, amely idõponttól kezdve a befektetõk bármely cég részvényeit
hajlandóak voltak megvenni, amelyeknek akár a legkisebb mértékben közük volt az Internethez. A befektetõk ebben az idõszakban ügyet sem vetettek a cégek pillanatnyi veszteségeire,
és képesek voltak például a 2002-re tervezett bevételeknek akár százszorosára értékelni azokat.
Az elemzõk a helyzetet természetesnek tartják, mivel valamennyi gyorsan fejlõdõ piac
iránt a tõzsdéken megjelenõ cégek számához és nagyságához képest fokozott befektetõi érdeklõdés mutatkozik. A legtöbb gyorsan növekvõ piac esetében elõször a legfelkészültebb
vállalatok bocsátják tõzsdére papírjaikat, majd a piacot a további körökben a kevésbé tõzsdére
érett vállalatok részvényei felhígítják. Ugyanígy történt az internetes cégek esetében is, ahol a
Yahoo! 1996. áprilisában az elsõk között ment tõzsdére, mint ahogy a legnagyobb online áruház, az Amazon.com is még az úttörõk közé tartozott 1997. májusban. Ezt követõen azonban
robbanásszerûen nõtt a részvénykibocsátások száma, illetve értéke: 1997-ben 34 nyilvános
részvénykibocsátás történt 1 milliárd dollár, egy évvel késõbb 45 kibocsátás 2 milliárd dollár
értékben; 1999-ben pedig 292 amerikai internetes cég ment tõzsdére 24,1 milliárd dollár értékben. Azok a befektetõk jártak legjobban, akik a legkorábban vásároltak be: az elsõ körben
tõzsdére került cégek még a piac összeomlását követõen is átlagosan 330 százalékkal érnek
többet kibocsátáskori értéküknél.
A történtekbõl kitûnik, hogy az Internetes cégek gyors felemelkedésének és bukásának
fõszereplõi elsõsorban kiskereskedelemmel (B2C – business-to-customer) foglalkozó, konkrét hozzáadottérték-termelést sok esetben nem végzõ cégek voltak. Azok a vállalatok, melyek
nem az internetes mizéria nyomán nõttek ki a semmibõl, s kevésbé látványosan használják fel
az információtechnológia nyújtotta lehetõségeket, illetve az általuk alkotott hálózatok – a definíciónk szerinti valódi virtuális vállalkozások – kevésbé voltak érintve a nagy bukásban.
Magának az e-kereskedelemnek az igazi ereje is a vállalatok közötti (B2B – business-tobusiness) kereskedelemben mutatkozik meg. Példa erre a Listen.com, mely 2001. január 3-án
alkalmazottai egynegyedét volt kénytelen elbocsátani, s bár továbbra is fenntartja az
internetezõknek szánt zenei szolgáltatását, marketingeszközeikkel a jövõben inkább a céges
ügyfeleket igyekszik majd megnyerni [Origo01].
Amíg korábban úgy tûnt, hogy az internetes cégek felforgatják a hagyományos iparágak
mûködését, egyre inkább úgy látszik, hogy a legtöbbet azok a „hagyományos” cégek nyerik,
amelyek képesek lesznek kihasználni a világháló nyújtotta lehetõségeket, és így képesek
lesznek lefaragni költségeikbõl. A CNNfn elemzése szerint az fordítva is igaz: azok az
internetes vállalatok bizonyultak sikeresnek, amelyek képesek voltak hagyományos vállalati
szerkezetet kiépíteni. Mindez igazolni látszik a virtuális vállalatok szerkezetérõl a 2.4.2. részben (2. ábra) valamint a 4.3.1. részben (21. ábra), leírtakat. Eszerint a virtuális hálózatok két
szintje közül az „alsó” szint gyakorlatilag hagyományos struktúrájú vállalkozásokból áll,
melyek egy látszólag létezõ, gyakorlatilag azonban önálló (jogi) személyiséggel nem rendelkezõ „logikai” szinten egyesülnek virtuális szervezetként. A nem magtevékenységeket kihelyezõ, a beszállítókat ily módon virtuális szövetségbe összeterelõ virtualizálódó nagyvállalatnak, vagy a közös fellépés érdekében virtuális hálózatban összefogó kisvállalkozásoknak, vagyis a vállalatok közötti (B2B) viszonyokat optimalizáló virtuális szervezeteknek viszonylag
kevés közük van az Internetes fellendülésen gyorsan meggazdagodni kívánó szerencselovagokhoz.
Az Internet-gazdaság elõretörése mindenesetre megállíthatatlan: a hagyományos amerikai cégek a következõ években is dollár-milliárdokat fognak költeni az elektronikus kereskedelmi megoldások átvételére, illetve költségeik további kurtítására. Az internetes gazdaság az
Egyesült Államokban 650 ezer munkahelyet biztosított tavaly, a bevételek pedig meghaladták
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az 500 milliárd dollárt; ezek a számok várhatóan a közeljövõben is rohamosan emelkednek
majd.
A néhány bekezdéssel korábban már hivatkozott információtechnológiai kutatóintézet,
az IDC 2001. július 9-én kiadott jelentése [IDC01] szerint az elektronikus kereskedelem értéke a visegrádi országokban (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország) is jelentõsen növekszik – a 2000. évi 100 millió dollárról 2001-ben várhatóan 650 millió dollárra.
Az IDC beszámolója arra is rámutat, hogy az „e-commerce” volumenének túlnyomó részét
(2/3-át) várhatóan a B2B végfelhasználói forgalma teszi ki, vagyis azok a vásárlások, amikor
valamely üzlet végfelhasználóként vásárol egy másik üzlettõl. Az értéklánc folyamatában,
nem végfelhasználói céllal vásárolt termékek és szolgáltatások arányát a teljes mennyiség
egyötödére taksálják, míg a fogyasztói vásárlások (B2C) csupán a fennmaradó kevesebb, mint
egyhetednyi forgalomért felelõsek. A jelentés konklúziója szerint az elektronikus kereskedelmet elsõsorban a vállalkozások közötti adásvétel dominálja majd, így joggal feltételezhetjük, hogy a „blue chipek” tõzsdei visszaesésébõl nem kell a virtuális vállalkozásokra vonatkozó borúlátó következtetéseket levonni.

123

Következtetések

6. fejezet KÖVETKEZTETÉSEK
A virtuális szervezetek koncepciójában számos, a modern szervezés és vezetéselmélet
fókuszában fellelhetõ gondolattal találkozhatunk Ilyenek az outsourcing, a lean management,
a just in time, projekt szervezetek, tanuló szerveztek. A szervezeti virtualizáció újdonságértékét azonban nem ezek adják, de még a magkompetenciákra koncentrálás, a mellérendelt kapcsolatok, projekt orientáció, vagy az IT támogatás sem, forradalmi újdonságot jelent viszont
ezeknek a disszertációban leírt módon való összekapcsolása. A virtualizáció jóval több, mint
szervezeti kérdés. Sokkal inkább az értékrendszer, kompetencia- és tudásmenedzsment újszerû látásmódja. A strukturális, tervezési és irányítási változások ezt a szemléletbeli átalakulást
tükrözik.
A kompetitív környezet kihívásai a vállalkozások vezetése és szervezése területén új
megoldásokat kívánnak, s a technológiai fejlõdés számos új gondolat megvalósítását lehetõvé
tette már. E kihívások közé tartozik a világpiacon felismerhetõ, két látszólag egymásnak ellentmondó tendencia. Egyrészt igény van a kis munkaegységekben megvalósuló erõteljes
specializációra, melynek során a vállalkozások megkülönböztetõ kompetenciáikra koncentrálnak, s igyekszenek egyszerû, jól átlátható szervezeti megoldásokat kialakítani. Másrészt a
méretgazdaságosság iránti igény eredményeképpen ezzel ellentétes trend, a globalizáció
érezteti hatását (globális márkák, világot behálózó multinacionális vállalatok, globális hálózatok). A vállalati gyakorlat logikus válasza az elsõ kihívásra a tevékenységek kiszervezése,
az outsourcing, és ilyenformán a mamut méretû struktúrák lebontása. A második kihívásra
adott válasz eredményeként azonban ma a világgazdaságot multinacionális vállalatok egyre
csökkenõ számú csoportja uralja, meghatározva sok kisebb cég mozgásterét, sõt sokszor a
politika alakulását is.
A kétfajta igény kielégítésére, a látszólagos ellentmondás feloldására sorban születnek a
vállalkozási szövetségek, hálózatok, melyek azáltal kívánják magukban egyesíteni a két kérdésre adott válaszokat, hogy a résztvevõ partnerek számára szélesebb piaci bázist kínálnak,
ugyanakkor úgy egészítik ki egymás kompetenciáit, hogy közben fokozottan tudnak a saját
képességeikre koncentrálni. A hálózat irányításának és koordinációjának sokrétû és bonyolult
munkáját egyre gyakrabban támogatja a modern információtechnológia eszköztára.

nagy
a vállalkozási tevékenység
átalakításának mértéke

5. A tevékenységi kör átalakítása
4. A vállalkozási hálózat átalakítása
3. A vállalkozás folyamatainak újraalakítása
2. Belsõ integráció
1. Egyedi belsõ megoldások

kicsi
kicsi
23. ábra

a potenciális haszon

nagy

A vállalkozások újrakonfigurálásának öt szintje [Ven91]
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A klasszikus „make or buy” (létrehozni vagy megvenni) döntési szituációban a virtuális
vállalkozások a harmadik alternatívát képviselik, az együttmûködést. A piac egyre növekvõ
kihívásainak eredményeképpen a vállalatok folyamatosan új megoldások keresésére kényszerülnek. Az egyszerûbb problémákra egyedi belsõ megoldások, vagy a belsõ folyamathálózat
jobb koordinálása elegendõ választ adhat. Nagyobb mérvû kihívásokra a folyamatrendszer
teljes újraalakítása, (Business Process Reengineering) a megfelelõ reakció. Amennyiben
azonban a belsõ erõforrások és kompetenciák nem elegendõek, vagyis a saját kivitelezésû
(make) problémamegoldás nem kielégítõ vagy nem kivitelezhetõ, külsõ kapacitások után kell
nézni. A külsõ megoldások egyszerû megvásárlása (buy) sem mindig járható út, például a
megfelelõ financiális háttér hiányában. Ezzel rokon, de mégis jól elkülönülõ megoldás a más
vállalkozásokkal végzett kölcsönös elõnyökön alapuló együttmûködés. Amennyiben a kérdéses vállalkozás nem kíván megszûnni, vagy tevékenységi körét teljes mértékben átalakítani, a
külsõ teljesítmény kooperáción keresztül történõ bevonása lehet az egyetlen megoldás. A kooperatív megoldások egyik formája a virtuális hálózat létrehozása, melyet az egyéb vállalkozási szövetségektõl a szervezetek közötti kapcsolatok minõségi átalakítása különböztet meg
(ld. 23. ábra).
Ennek a minõségi átalakulásnak markáns kifejezõje a hálózat tagjainak magkompetenciáira koncentrálás, az erõteljes folyamatorientáltság, az IT támogatottság. Az így kialakított
vállalkozás nem sorolható be szervezeti formaként a funkcionális, divízionális, mátrix és
egyéb struktúrák mellé. Szervezeti tulajdonságai sokkal inkább a vállalkozásokban, illetve az
azokat összefogó hálózatban zajló folyamatok eredményei. Éppen folyamatorientáltságának
eredménye a szerkezeti lazaság, a projektek idõtartamához kötõdõ ideiglenesség, valamint a
rugalmasság és alkalmazkodóképesség.
A disszertáció elején a fogalom újdonságtartalmát vizsgáltam. Nem tagadva a virtuális
vállalkozások innovatív szerepét, észre kell vennünk azt is, hogy a virtuális szervezetek nem
hoztak gyökeresen új elemeket az üzleti struktúrákba és folyamatokba. Sõt, éppen ellenkezõleg, innovativitásuk abban rejlik, ahogyan a összegyûjtik a modern menedzsment elmélet palettájának legjeit. Ahogyan Frank Zimmermann írta: „A virtuális vállalkozás koncepcióját ne
tekintsük teljes újdonságnak, hanem inkább, az IT által indukált üzleti átalakítás konzekvens
fejlesztésének.” [Zim97]
Néhány fontos, a VSz mögött megbújó gondolat:
• A virtuális szervezet projektekben gondolkodik, a résztvevõket pedig általában valamilyen projekt élettartamára fogja össze – a projekt mindazonáltal ismételhetõ, kiterjeszthetõ.
• Az outsourcing fogalma szorosan hozzátartozik a virtuális szervezetekhez, hiszen a
hálózat erõforrásait jórészt külsõ kompetenciákból meríti.
• A lean management gondolata a hálózatban mindenütt jelen van: a partnervállalatok
szintjén a magkompetenciákra koncentrálás a szervezet karcsúsításának legszignifikánsabb jele, s ugyanakkor a projekt köré csoportosuló virtuális hálózatban is csak a legszükségesebbek vannak jelen, a hierarchikus viszonyok pedig elvesztik a jelentõségüket.
• A virtuális szervezet, mint vállalkozásokból összeállt speciális, a saját szakterületükön
legjobb cégek gyûjteménye, a hálózati együttmûködésben rejlõ szinergia potenciál kihasználását tûzi ki feladatul.
• A virtuális szervezetben a tudástranszfer egy speciális formája valósul meg; a külsõ
kompetenciák bevonása által a képességek és tudás a virtuális struktúra részeivé válnak,
felhasználhatók egy-egy projekt céljainak eléréséhez, de megmaradnak az õket birtokló
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társaság tulajdonában. Mindazonáltal bizonyos mértékben jelen van a szervezetek közötti tudásátadás is.
• A VSz adaptív, tanuló szervezet. Rugalmas struktúrájának köszönhetõen a kihívásokra
új szervezeti megoldásokkal, valamint a kompetenciák megfelelõ elrendezésével tud
válaszolni.
Noha a szervezetek virtualizációját az információtechnológia rendkívüli mértékben felgyorsult fejlõdése tette lehetõvé – sõt, részben indukálta (!) – az IT extenzív használata a vállalat folyamataiban nem jelent egyet a virtuális szervezettel. Egyedül az e-mailezéstõl, vagy a
Web használattól nem lesz egy vállalat sem virtuális. Az IT ehelyett rugója, mozgatója a vállalkozásnak, s feladata, hogy segítsen a nagyobb hatékonyság és eredményesség elérésében.
„A virtuális szervezeti architektúra elképzelhetetlen, vagy nem hozható létre hatékonyan az
IT jelentõs hozzájárulása nélkül.” [VeHe98] Az IT végül is a hatékony szervezeti architektúra
mûködtetéséért felelõs, mely architektúra megosztottságánál, alacsony hierarchizáltságánál
fogva egyébként mûködésképtelen lenne.
A virtuális szervezetekre vonatkozó funkcionális és institucionális megközelítéseket ötvözve elfogadhatjuk azt az állítást, hogy a virtuális szervezetet jellemzik bizonyos alapvetõ
szervezeti tulajdonságok, de legalább olyan fontos az is, hogy a VSz stratégiai orientációt
testesít meg. A virtuális szervezet tehát több mint divatos szervezeti fogalom; a virtualizáció
egyrészt általános jelenség, mely minden vállalkozásra jellemzõ lehet, trend amely mindanynyiunkra hatással van, másrészt a virtualitásra jellemzõ látásmód és munkamódszerek alkalmazása elõbb utóbb az institucionális megközelítés szerinti szervezeti struktúrát eredményezik.
Lehet, hogy a virtuális szervezet nem maga a bölcsek köve mely a globalizáció, piaci
telítettség, a kis és középvállalatok lemorzsolódása, növekvõ specializáció, stb. minden
problémáját megoldja. Rendelkeznek azonban számos olyan elõnyös tulajdonsággal – ilyen a
változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodóképességük, agilis változékonyságuk, a
legjobb módszerek és a legelõnyösebb kompetenciák összegyûjtése – melyek segítségével a
virtuális hálózat eszköze lehet annak, hogy az azt alkalmazó valódi vállalkozások eredményesebbé és hatékonyabbá váljanak.
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7. fejezet ESETTANULMÁNYOK
Az 1-6. fejezetekben a virtuális szervezetek definiálásával, kialakulásuk és belsõ fejlõdésük körülményeivel, strukturális kérdésekkel, a virtuális szervezõdés kritikus tényezõivel,
végül a legfontosabb következtetések levonásával foglalkoztunk. E disszertáció azonban nem
lehetne teljes, ha nem vetnénk egy pillantást a virtualizálódás gyakorlati folyamataira is: arra,
hogyan alakulnak a különbözõ szervezetek, vállalkozások kapcsolatai, hogyan alakulnak ki
virtuális hálózatok a valóságban. Ennek érdekében alább két esettanulmányt olvashatunk,
melyekben két – egymástól jelentõsen eltérõ környezetben mûködõ – szervezeti csoportosulást veszünk górcsõ alá. Az elsõ tanulmányban egy non-profit szférába tartozó szervezeti hálót ismerhetünk meg, mely az információtechnológia eszközeit felhasználva hatékonyan kapcsolja össze a területfejlesztésben érdekelt szereplõket egy adott régión belül, a második tanulmányban pedig a jóval tradicionálisabbnak mondható építõipari szektor virtualizálódó
szervezeti kapcsolataival ismerkedhetünk meg. A két példában – a nyilvánvaló különbségek
ellenére – közös az, hogy:
•
•
•
•
•

független szervezeteket kapcsolnak hálózatba,
feladatvégzésükben jól lehatárolható projektekre koncentrálnak,
alacsony fokon hierarchizáltak,
nagymértékben építenek az egyes szervezetek magkompetenciáira,
külsõ szereplõk számára egy szervezet képviseli a hálózatot, egy identitással rendelkeznek,
• szervezeti kapcsolataikban mûködtetésében jelentõs – ha nem is egyformán erõs, de
mindenképpen növekvõ – szerepet játszik az információtechnológia alkalmazása.
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7.1. Intelligens Régió
Integrált Regionális Információs Rendszer kialakítása a Nyugat-Dunántúlon
7.1.1.

Bevezetés

A szervezetek (és magánszemélyek) kapcsolati hálóinak fejlõdése, a virtuális szervezõdések kialakulása, mint már többször rámutattam, olyan tendencia, mely túlnyúlik a vállalatok közötti kooperációkon. Ebben az esettanulmányban olyan példát mutatok be, melyben a
különbözõ kommunikációs eszközök segítségével közigazgatási intézmények, közhasznú
szervezetek, vállalkozások különleges összefonódása jön létre. A Nyugat-Dunántúli Régióban
– jelentõs részben hazánk uniós csatlakozására való felkészülésének eredményeképpen – egy
ilyen információs hálózat kialakulása van folyamatban. A kialakulóban levõ „Intelligens Régió” különbözõ területeken mûködõ, ám egymáshoz is kapcsolódó virtuális szervezõdései között említhetjük a készülõ regionális fejlesztési információs rendszert, munkaügyi információs rendszert vagy a Regionális Fejlesztési Ügynökség jelenleg is már mûködõ információs
struktúráját. A kialakítás alatt levõ és már mûködõ rendszerek számos országos és nemzetközi
hálózatba kapcsolódva alkotnak sokszínû, közös virtuális hálózatot.
Magyarország Európai Uniós csatalakozásra való felkészülése számos feladat elé állította az országot. Az elõkészületek egyet jelentenek a gazdasági és politikai felzárkózással, az
EU elvárásainak való megfeleléssel. Speciális helyzetben van ebbõl a szempontból a NyugatDunántúl, mely közvetlenül határos Ausztriával, s így az Unióval, ezért a csatlakozásra való
felkészülésben, az uniós szabályok átvételében a felkészülés kezdete óta egyfajta mintaterületnek számít. Mivel a területfejlesztéshez kapcsolódó feladatok nagyon tág spektrumot ölelnek fel, s az ebben résztvevõ állami, és magánszektorbeli szervezetek köre is nagy, közöttük
szövevényes kapcsolatrendszer alakult ki, melyet egyre inkább támogatnak a korszerû kommunikáció eszközei is. Azáltal, hogy a területfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátása közben számos szervezetet és sokféle feladatot kell koordinálni, egyre inkább kialakul egy virtuális hálózat, melyben domináns szerepet kap a felhalmozott speciális tudás, annak gyors elérhetõsége, az információ gyors és megbízható áramlása. Annak érdekében pedig, hogy az információrengeteg átlátható legyen, egyre több törekvés mutatkozik a strukturált rendszerek
kialakítása, az átlátható információtömeg megteremtése irányába.
7.1.2.

A területfejlesztés szervezetei és kapcsolatrendszerük

Az uniós csatlakozásra való felkészülés fõszereplõi a régiók. Magyarországon hét ilyen
régió van, s ahogyan említettem, a Nyugat-Dunántúli Régió szerepe kiemelkedõ ebben a tekintetben. A régió három megyét (Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala) ölel fel. A határon átnyúló hatású programokban e három megye partnere Ausztriában Burgenland, és a közvetlen
magyar határszakasszal nem rendelkezõ Alsó-Ausztria déli része, valamint Bécs városa. Regionális szinten területfejlesztéssel két szervezet foglalkozik, a VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális Képviselete, valamint a Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség. Munkamegosztásuk szerint elõbbi a Phare CBC (Cross Border Cooperation, azaz határon átnyúló hatású) programokkal foglalkozik, vagyis EU források menedzselését végzi, utóbbi pedig a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) munkaszervezeteként a különbözõ egyéb (nemzeti) források összegyûjtésén, pályáztatáson, valamint konkrét projektek menedzselésén keresztül a Nyugat-Dunántúli Régió Területfejlesztési
Programja végrehajtásáért [MTA00] felel. A két szervezet szoros együttmûködésben mûkö128
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dik egymással és a társszervezetekkel, irodáikon keresztül pedig területileg is behálózzák a
régiót. Noha eben az esettanulmányban elsõsorban velük kívánok foglalkozni, meg kell említeni a területfejlesztés egyéb szereplõit is, mint például az elõbb márt említett RFT-t, a megyei területfejlesztési tanácsokat, a kistérségi területfejlesztési társulásokat, kistérségi menedzsereket, de nem szabad kihagyni a megyei munkaügyi központokat sem.
Annak érdekében, hogy a területfejlesztés e szervezeteinek mûködését megérthessük,
röviden meg kell vizsgálnunk felépítésüket, egymáshoz, s a társszervezetekhez való kapcsolódásukat.
Az uniós csatlakozást elõsegíteni hivatott Phare program menedzselésére vidéken elõször Sopronban hoztak létre regionális Phare irodát 1995-ben, akkor a KTM (Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) felügyelete alatt. A soproni iroda természetesen
nem volt egyedül az országban; a késõbbiekben alakult, többi határmenti programot vezénylõ,
valamint a nemzeti támogatási keretbõl gazdálkodó, úgynevezett Phare tükörrégiók vidéki
irodáival és a budapesti központtal együtt alkották a KTM Phare Területfejlesztési Programirányító Irodát. A Phare program irányítása 1998. után a földmûvelési tárca (FVM – Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium) fennhatósága alá került (így lett FVM Phare Területfejlesztési Programirányító Iroda), mely szervezetileg a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Közhasznú Társaság (VÁTI Kht.) részeként tevékenykedett. A 2000. õsz-tél
fordulóján lezajlott szervezeti változások eredményeképpen a Phare Területfejlesztési Programirányító Iroda a VÁTI Területfejlesztési Igazgatósága lett.
A történeti háttér bemutatása mellett fontos tudni azt is, hogy a VÁTI Területfejlesztési
Igazgatóság Nyugat-Dunántúli Regionális képviselete (az egyszerûség kedvéért nevezzük
csak továbbra is Phare Irodának) nem csupán a soproni irodából áll (4 fõ), hanem alirodákkal
rendelkezik Zalaegerszegen (1 fõ) és Szombathelyen (1 fõ) is. A régióban való munka a képviselet munkatársaitól nagyfokú mobilitást és rugalmasságot követel meg, hiszen egymással,
a budapesti központtal, számos ügyféllel (pályázókkal, projektek kedvezményezetteivel, vállalkozókkal), az Európai Unió Bizottságának Budapesti Delegációjával, s természetesen a
határon átnyúló programok kapcsán külföldi partnerekkel (osztrákokkal, szlovákokkal és
szlovénekkel) kell tartani a kapcsolatot. A naprakész informáltság, a folyton változó dokumentumok legutolsó verzióinak elérhetõsége, a rengeteg utazás elengedhetetlenné teszik a
mobiltelefon, és az elektronikus levelezés használatát.
A régió másik jelentõs területfejlesztéssel foglalkozó szervezete, a Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (RFÜ) 1999-ben alakult, a Nyugat-Dunántúli RFT munkaszervezeteként.
Érdekességképpen meg kell említeni, hogy az RFÜ létrehozásában és megszervezésében vezetõ szerepet játszó Gyõrffy Gábor, aki az Kht. ügyvezetõ igazgatói tisztét is betölti, korábban a soproni Phare iroda vezetõje volt, annak alakulásától az Ügynökség beindulásáig. Az
Ügynökség szintén behálózza irodáival az egész régiót, s soproni központja (3 fõ) mellett
Szombathelyen (4 fõ), Gyõrben (1 fõ), Zalaegerszegen (2 fõ) és Nagykanizsán (1 fõ) is jelen
van, s 2001. nyarának végén jelentõs létszámbõvítésbe kezdett.
Az, hogy az Ügynökség a Nyugat-Dunántúli Régión belül nem egyetlen központot tart
fenn, hanem a központon kívül négy területi irodát is mûködtet, részben abból a szándékból
fakad, hogy a potenciális ügyfelek számára az RFT a régióban mindenütt elérhetõ legyen,
részben pedig abból, hogy az Ügynökség is jelen lehessen a régió minden területén, építve
kapcsolatrendszerét és információs bázisát. Az egyes irodák viszonylag önálló arculattal rendelkeznek.
Annak ellenére, hogy az RFÜ jogilag egységes szervezet, földrajzi megosztottsága és a
külsõ kapcsolatokban egységes központi iroda képviseleti szerepe alapján az Ügynökségre a
virtuális vállalkozások több lényeges tulajdonsága jellemzõ, így legelsõsorban az informá129
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ciótechnológiai eszközök dominanciája a kapcsolattartásban, de ugyanígy a hierarchikus formalizáltság hiánya, a munkatársak kompetenciáira építés, és a projektorientáltság is.
Amint láthatjuk, mindkét szervezet munkamódszereiben fellelhetõek a virtualizálódás
bizonyos elemei. Mindkét szervezet rendelkezik egy sajátos kompetenciacsomaggal, melynek
elemei közé tartozik a területfejlesztési források ismerete, azok kezelésével kapcsolatos feladatok, a pályázatok lebonyolításában szerzett több éves tapasztalat, illetve a területfejlesztés
hazai és partnerországok képviselõibõl álló fentebb már említet kapcsolatrendszer. E tulajdonságok alapján egyre világosabban kezd kirajzolódni egy olyan hálózati kapcsolatrendszer
a regionális területfejlesztés szereplõi között, melyre a virtuális szervezetek legtöbb jellemzõnek tartott tulajdonsága [Hor99] illeszkedik. Pontról pontra áttekintve ez a következõket jelenti:
• A virtuális szervezet független vállalkozások hálózata.
A fentiekben felsorolt szervezetek – bár munkájukban számos ponton szorosan
együttmûködnek egymással, s amint láttuk, az RFÜ jelenlegi igazgatója és a Phare
iroda volt vezetõje személyében személyi kapcsolódás is felismerhetõ – jogilag és
szervezetileg is egymástól függetlenek, jól elkülöníthetõk.
• A virtuális szervezet projektorientált.
A területfejlesztés feladatai egymástól jól elkülöníthetõ (különbözõ pályázati forrásokon keresztül megvalósuló) projektek keretében zajlanak. A regionális területfejlesztési hálózat munkája ezekhez a projektekhez kapcsolódik.
• A virtuális szervezetben aktívan használják a korszerû információtechnológia eszközeit.
A Phare Iroda és a Fejlesztési Ügynökség egyaránt aktívan használják mind az Internetet, mind a mobiltelefonokat, ezek munkájuk elengedhetetlen részei. Amint késõbb
tárgyaljuk, az elektronikus levelezésen kívül az Internet nyújtotta lehetõségek szélesebb körének felhasználására is törekednek, s ennek érdekében jelenleg is számos
fejlesztés van folyamatban.
• A virtuális szervezet nem hierarchizált.
A regionális fejlesztésben együttmûködõ szervezetek egymás mellé rendeltek, közöttük egy többé-kevésbé tisztázott feladatmegosztás érvényesül. Igaz, az RFÜ-nek
éppúgy, mint a regionális Phare Irodának megvan a maga felettes szervezete, de a
napi szintû feladatokban mindegyik viszonylagos önállósággal rendelkezik, egymáshoz képest pedig egyértelmû a mellérendeltségi viszony.
• A virtuális szervezet mûködése a tagok magkompetenciáinak felhasználására épül.
Amint a fentiekben már említettük, a regionális Phare Iroda és a Fejlesztési Ügynökség olyan, a területfejlesztési forrásokhoz, pályáztatáshoz kapcsolódó speciális kompetenciákkal rendelkezik, melynek birtokában koordinálni tudják a gazdasági, humán, környezetgazdálkodási, közigazgatási, turisztikai vagy egyéb szektorok kompetenciáit.
• A virtuális szervezet annak ellenére, hogy független tagokból álló hálózat, kifelé
egységes szervezetként jelentkezik.
A fentiekben bemutatott szervezetekre ez jellemzõ legkevésbé. Amennyiben kiemeljük külön az RFÜ-t, vagy a külön a Phare irodát, elmondható ugyan, hogy a területileg szétszórt alirodákat egy kifelé egységes szervezet fogja össze. A virtuális
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szervezetek egymásra épülõ szintjeinek logikáját követve azonban (ld. disszertáció
4.2. fejezet) már hiába keressük az akár informális, akár formalizált módon való közös megjelenést, a magasabb szintû koordinációt végzõ közös fejszervezetet, különösen, ha nemcsak ezt a két szervezetet szeretnénk „egy tetõ alá hozni”. Ha azonban
megelégszünk a két általunk kiemelt regionális területfejlesztési szervezettel, különös módon mégis megvalósulni látszik ez a feltétel is. Ennek magyarázata abban keresendõ, hogy a külsõ közvélemény egy részében a Fejlesztési Ügynökség alapítása
óta sem tudatosult a két különálló szervezet léte, még kevésbé a közöttük fennálló
feladatmegosztás. A két intézmény összemosódását tovább erõsíti, hogy soproni
központi irodájuk közös épületben, közös titkársággal mûködik, valamint erre mutat
az a nem elhanyagolható tény, hogy sokan vannak, akik még ma is mindegyiket
egyetlen karizmatikus, energikus személyiséggel (Gyõrffy Gáborral) kapcsolják öszsze, annak ellenére is, hogy a soproni Phare irodát egy ideje már nem õ vezeti. Így ha
nem is szándékosan, de megvalósul a hatodik feltétel is.
A területfejlesztés regionális szereplõinek közös, egységes megjelenését tovább erõsíti az egyes szervezeteknél fejlesztés alatt álló internetes honlapok kialakítása, hiszen mindegyiknél alapszempont a kapcsolódó honlapokkal való linkek kialakítása.
7.1.2.1.

A területfejlesztési szervezetek meglevõ információs rendszerei

A területi megosztottságból eredõen a munkatársaknak nincsen lehetõsége az egymás
közötti rendszeres napi kapcsolatok személyes ápolására, ehelyett az elektronikus kommunikáció (telefon, fax, e-mail) dominál. Az e-mailes kapcsolat jórészt fennakadások nélkül mûködik, ugyanez mondható el a telefonról, faxról is, bár a mobiltelefon esetében meg kell említeni az ügynökség igazgatójának nehéz elérhetõségét. Az információáramlás támogatására a
Phare Iroda és a Fejlesztési Ügynökség egyaránt rendelkezik Internetes honlappal
(http://www.pharereg.hu és http://www.westpa.hu), melyek egyrészt kifele szolgáltatnak információt (pl. pályázati felhívások, területfejlesztési dokumentumtár), másrészt a munkatársak számára biztosítanak egy közös, mindenki számára helytõl függetlenül elérhetõ munkafelületet (ilyennel egyelõre csak az Ügynökség rendelkezik).
A regionális Phare Iroda nem rendelkezik saját honlappal, a VÁTI Területfejlesztési
Igazgatóság többi tagjával együtt mûködtetett honlap pedig jelenleg külsõ megjelenésében és
tartalmában egyaránt elavult. Szerkezetében nehezen áttekinthetõ, számos aktualitását vesztett
pályázati felhívás és hibás adat és cím szerepel rajta, melyek közül legszembetûnõbb, hogy a
honlap nem követte a 2000. év végén lezajlott szervezeti és névváltozást. Ugyanakkor sok
esetben nem biztosítja az aktuális információkhoz való hozzáférést sem (pl. a pályázati felhívások várható ütemezésérõl szóló tájékoztatást). A frissítés elmaradásának legfõbb oka maga
a szervezeti változás, mely a Területfejlesztési Igazgatóság dolgozóit sokáig identitászavarban
tartotta. Amellett, hogy tevékenységükben viszonylagos önállósággal rendelkeznek, szervezetileg egyszerre tartoznak FVM-hez, a VÁTI-hoz, de amíg 2001 nyarán Brüsszelbõl utasítás
nem érkezett arról, hogy a Phare logo helyett az EU zászlaját kell mindenhol feltüntetni,
használták a Phare emblémáját is. A honlap tartalmi karbantartása a szétszórt információforrások összehangolatlansága és az összehangolásért felelõs személy hiánya miatt maradozott
el. Jelenleg mindkét probléma megoldásán dolgoznak. Az identitásproblémák leküzdésére a
VÁTI PR menedzsert vett fel, akinek feladata a kifelé mutatkozó kép megteremtése mellett a
belsõ azonosságtudat helyreigazítása is. A honlap tartalmi karbantartását új, átláthatóbb szerkezet, az új szervezeti formákhoz is igazodó megjelenés kialakításával igyekeznek megoldani.
A hálózati értekezletek többszöri felvetése nyomán ígéret született arra is, hogy a belsõ kommunikáció támogatására jelszóval védett közös felületet, egyfajta „elektronikus parafatáblát”
alakítanak ki.
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A soproni Phare iroda az Ausztria-Magyarország Interreg IIIA – Phare CBC program
kapcsán az osztrák partnerszervezetekkel is szoros kapcsolatban van, melyben az Österreichisches Institut für Raumplanung-gal (ÖIR) közösen alkotják a program közös technikai titkárságát („Joint Technical Secretariat”). Ez a reláció az (információs) kapcsolatok egy sajátos
szintjét jelenti, melynek menedzselése ugyancsak speciális feladatokkal jár – részben a nyelvi
vonatkozások miatt, részben mivel az osztrák-magyar kapcsolat közvetlenül továbbvezet
Brüsszel felé is – technikai szinten pedig már felvetõdött a közös (Webes) megjelenés igénye
is. Ennek megvalósítása a Területfejlesztési Igazgatóság honlapjának fejlesztése miatt egyelõre halasztódik, de szintén tervben van a két információs rendszer összehangolása, az Interreg
IIIA (az osztrák oldal Strukturális Alapok szabályai alapján mûködõ támogatási programja) és
a Phare CBC programok közös dokumentumtárának kialakítása (angol, német és magyar
nyelven való elérhetõvé tétele), a linkek cseréje.
Az Ügynökség ebben a tekintetben valamivel elõrébb jár, mint a Phare Iroda. A
http://www.westpa.hu cím alatt megtalálható honlap a szervezetre vonatkozó releváns információk mellett számos területfejlesztési dokumentumot és társszervezetek honlapjaira mutató
linket, valamint az Ügynökség dolgozói számára létrehozott, jelszóval védett közös munkafelületet is tartalmaz.
A „westpa.hu” oldalon elérhetõ az RFÜ egyik ambiciózus vállalkozása, a Pannon Gazdasági Kezdeményezés is, mely maga is egy kvázi virtuális hálózat létrehozására irányul. Ennek keretében össze kívánják kapcsolni a régió azonos ágazatban mûködõ vállalkozásait, így
például az autóiparban, elektronika területén, faiparban, gyümölcstermesztésben, termálturizmusban mûködõ szervezeteket. Ezek közül legelõrébb az úgynevezett autóipari klaszter kialakítása áll. A Pannon Gazdasági Kezdeményezés eredményeképpen létrejött klaszterek lényege az, hogy közös információs bázist alakítanak ki az azonos területen érdekelt szervezetek számára, szûkítve az informálatlanságból eredõ szûk keresztmetszeteket, adott esetben
közös érdekképviseletet biztosítanak, ezáltal is erõsítik a régió közös gazdasági potenciálját.
Hosszú ideig a Regionális Fejlesztési Ügynökség Web oldalán sem mûködött minden
az elvárások szerint. Elsõsorban éppen az interaktivitást biztosítani hivatott közös munkafelület használatával voltak problémák. Ez az Ügynökég munkatársai által szerkesztett interaktív WEB alapú eszköz azt a célt szolgálja, hogy a munkatársak egymásnak rendszeres tájékoztatást adjanak az Ügynökséget, illetve az egyes embereket szakmailag vagy személyesen
érintõ eseményekrõl, rendezvényekrõl, egymás munkáiról, elfoglaltságairól, ezeknek a munkáknak az eredményeirõl. A munkafelület tartalmaz egy rendezvénynaptárt, melyet a soproni
titkárság rendszeresen frissít, azonban ez a csoportmunka felület gyakorlatilag egyetlen mûködõ, rendszeresen aktualizált eleme, s ezt sem követik nyomon az érintettek. Szintén a közös
csoportmunka felületen található a dokumentumtár, melynek tartalmaznia kell a munkatársakat és a külsõ érdeklõdõket (területfejlesztési szakembereket, pályázókat) érintõ aktuális dokumentumokat, de gyakran itt is elmaradt a frissítés, maga a dokumentumtár pedig nem volt
kellõképpen áttekinthetõ. Ezeknek a problémáknak jelentõs részét orvosolta a tartalmában és
struktúrájában megújított honlap, mely a korábbinál jóval nagyobb információtömeget tesz
elérhetõvé, jelentõsen áttekinthetõbb szerkezetben.
A közös munkafelület hatékony használatának gátját a munkatársak maguk sem tudták
egyértelmûen meghatározni. Volt, aki arra utalt, hogy a böngészõ program bekapcsolása, az
oldal betöltése és kezelése nehézkes, lassú, s bár elismerték, hogy ez a rendszer bevezetése
óta javult, mégsem használják. További kifogásként merült fel, hogy a tevékenységlistára
megfogalmazni a saját feladatokat, azt rendszeresen aktualizálni, az eredményeket feltüntetni
olyan plusz munka, amire a jelenlegi túlterheltség mellett a többségnek nincsen kapacitása.
Ez persze technikai eszközökkel nehezen megoldható probléma, a kérdés megoldása elsõsor132
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ban attitûdbeli és a munkakörülményekben bekövetkezõ változásokat kíván. Mindazonáltal a
rendszer, a kezelõfelület finomítása, egyes feladatok automatizálása számos nehézséget áthidalhat.
A VÁTI Területfejlesztési Igazgatósághoz és az Ügynökséghez hasonló földrajzi tagoltságban mûködõ szervezetek információs rendszere számára elengedhetetlen, hogy az könnyen
és gyorsan használható, mindenki számára egyformán elérhetõ legyen, folyamatosan tájékoztatást adjon az aktuális eseményekrõl, figyelmeztessen az idõszerû feladatok elvégzésére,
mindenki által átlátható módon tájékoztasson a munkatársak elfoglaltságairól, ezzel együtt tehát esetleges szabad kapacitásairól is.
Elõreláthatólag ezeknek a követelményeknek is eleget tesz az Ügynökség új Exchange
Serveren alapuló rendszere, mely várhatóan hamarosan megkezdi mûködését. Kezelõfelületként a Microsoft Outlook program szolgál, s az így létrehozott rendszer képes lesz majd ellátni mindazokat a feladatokat, melyekre az Internetes csoportmunka felületet is létrehozták. A
rendszer elõnye, hogy integrálja a naptár, címjegyzék, elektronikus levelezés és közös dokumentumtár funkciókat, a rendszerben tárolt határidõs feladatok és események automatikus
megjelenítésével pedig mindig figyelmezteti a felhasználókat az aktuális tennivalókra.
Annak érdekében, hogy az új rendszer hatékonyan mûködjön, fontos hogy a használatával a munkatársak még a bevezetés elõtt megismerkedhessenek. Mivel az Outlook egyébként is elterjedt levelezõprogram, ennek várhatóan nem lesz nagy akadálya. Amennyiben a
rendszer lehetõvé teszi, felhasználói csoportokat kell generálni, melyeknek tagjait különbözõ
hozzáférési jogosultságok illetik meg. A feladatokról, eseményekrõl szóló értesítések, valamint az egyes dokumentumokhoz való hozzáférés ezekhez a felhasználói csoportokhoz (fórumokhoz) kell, hogy kapcsolódjon. Javasolt, hogy a levelek, hírek, információk egy mindenki számára elérhetõ helyen kerüljenek tárolásra, személyre szóló e-mail formájában azonban
csak azok kapjanak értesítést, akik felhasználói csoportjuk alapján valóban érintettek. Így
biztosítható, hogy az információból senkit ne zárjunk ki, ugyanakkor a kollégák lehetõleg ne
„zaklassák” egymást szükségtelen e-mailekkel.
További feladat a mindenki számára fontos dokumentumok egységes elérhetõsége, a
dokumentumtár feltöltése és folyamatos frissítése. Ez mindenkinek közös felelõssége, aki
valamilyen a többiek részérõl is érdeklõdésre számot tartó dokumentummal találkozik. Ki
kell azonban jelölni egyvalakit az Ügynökségen belül, aki külön ügyel arra, hogy a közös dokumentumtárba valóban az elérhetõ legfrissebb anyagok kerüljenek fel. A dokumentumtár
használhatóságát növelni fogja, ha a frissítésekrõl az érdekeltek e-mailben értesítést kapnak
[Hor01].
A két honlap rendbetétele önmagában még nem jelent áttörést. A két szervezet információs együttmûködése elsõsorban kifelé, de egymás között is alaposabb koordinációt igényelne. A régióban mûködõ vállalkozások, alapítványok, egyesületek, önkormányzatok, vagyis a
potenciális pályázók számára fontos lenne, ha egyetlen helyen (pl. egyetlen Internetes honlapon) megtalálhatnák a számukra nyitva álló pályázati lehetõségeket (megyei vagy regionális
szintû pályázatok, nemzeti illetve EU források). Ugyanott megfelelõ eligazítást kell kapniuk
arra vonatkozólag is, hogy kihez, hova milyen feltételekkel és milyen határidõre kell benyújtani a pályázatot, mely tanácsadó vagy egyéb szakmai szervezetek tudnak a formai és tartalmi
feltételeknek való megfelelésben segítséget nyújtani. A területfejlesztés virtuális szervezete
akkor válik teljessé, ha ez megvalósult, s a pályázóknak nem kell kistérségi menedzsertõl
SAPARD irodáig, Phare irodától Fejlesztési Ügynökségig futkosni.
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7.1.2.2.

Az „Integrált regionális információs rendszer” projekt

A Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a régió három megyei Munkaügyi Központjával karöltve a 2000. évi Phare CBC program keretében pályázatot nyújtott be
egy integrált regionális információs rendszer elkészítésére [Phare00]. A pályázat tágabb célkitûzése az osztrák-magyar határmenti régió kohézióját erõsíteni, különös tekintettel a foglalkoztatáspolitikára és a regionális fejlesztésre. Közvetlen céljai:
• Az információk és a szakmai know-how gyorsabb átadása az osztrák-magyar intézmények között a munkaerõpiaci politika és szolgáltatások terén.
• A határmenti régió kistérségeiben a lakosság, a gazdasági, adminisztratív és egyéb intézményi szereplõk jobb és koncentráltabb információ-elérése a regionális fejlesztéssel,
helyi gazdasági fejlesztéssel és közlekedéssel kapcsolatos területeken.
Az osztrák tartományokban már mûködnek integrált regionális információs rendszerek.
Egy ezzel kompatibilis magyarországi információs rendszer kialakításával létrejönnek az Internet és az IT eszközök határmenti feladatokban való alkalmazásának elõfeltételei. Külön
elõnye a projektnek, hogy együtt kezeli a regionális fejlesztés informatikai rendszerének
ügyét az integrált munkaügyi információs rendszerrel. Amennyiben ez a törekvés megvalósul,
a Nyugat-Dunántúli régió integrált információs rendszere valóban egy fejlett virtuális területfejlesztési hálózat alapját teremti meg.
A projekt háttere
Az osztrák-magyar Interreg IIIA – Phare CBC program Közös Együttmûködési
Vegyesbizottsága, a West Pannónia Eurégió és az osztrák-magyar kormányközi bizottságok
egyértelmûen kifejezték az igényt egy integrált munkaerõpiaci információs rendszert magában foglaló projekt komponens megvalósítására, mely elõsegít a munkaerõpiaci kérdések
jobb integrálását és kezelését.
A projekt a PHARE CBC Program 1998-as keretében már támogatást kapott, azonban
finanszírozási eszközök hiánya miatt megvalósítása 2000-re halasztódott. Így a nyugatmagyarországi munkaügyi központok megújították pályázatukat, és az osztrák partnerszervezetekkel szorosan együttmûködve felkarolják ezt a projektet, mivel az változatlanul aktuális,
sõt az információs társadalom kihívásai egyre sürgetõbbé teszik az integrált munkaerõpiaci
információs rendszert és a digitális információszolgáltatást érintõ fejlesztéseket.
Mivel a területfejlesztési információs alrendszer megvalósítása a Phare CBC allokációk
korlátozása miatt a munkaügyi információs alrendszerhez hasonlóan 1998-ban szintén nem
valósulhatott meg, így most jött el az ideje a folyamatban lévõ regionális fejlesztési információs rendszerek terén végrehajtott fejlesztések integrálásának és a szomszédos osztrák tartományokkal – vagyis Burgenlanddal, Alsó-Ausztriával és Béccsel – közösen egy összehangolt
regionális információs rendszer kialakításának.
Jelenleg 46 kistérségi fejlesztési társulás mûködik a Nyugat-Dunántúlon, ahol alapvetõ
fontosságú a foglalkoztatási és társadalmi biztonság, valamint a munkaerõpiaci esélyegyenlõség megteremtése. Nyugat-Dunántúlon a lakosság mobilitása rendkívül alacsony az Európai
átlaghoz képest, ebbõl következõen szükséges, hogy a határrégió perifériáján élõkhöz eljussanak az információk, támogatva a versenyképesség növelését és a helyi foglalkoztatás javítását. Az adminisztratív szolgáltatások jobb elérhetõsége javítja majd a határmenti régióban az
életminõséget.
A Regionális Információs Szükségletelemzés [Exc00] nemrégiben készült el a NyugatDunántúli régióban. A hiányosságok elemzése igazolta, hogy szükséges fejleszteni a kistérsé134
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gek számítástechnikai hátterét annak érdekében, hogy az EU regionális politikája a kistérségek és helyi szervezetek határain belül mûködõképessé váljon. Az elemzés kimutatta, hogy
nagy különbségek vannak a régión belül a kistérségi társulások számítástechnikai helyzetének
tekintetében. Néhányan közülük még személyi számítógéppel sem rendelkeznek, az Internet
használata nem elterjedt. A mûködésükhöz alapvetõen szükséges információhoz nehezen jutnak hozzá és azok sok esetekben elektronikus úton egyáltalán nem hozzáférhetõek.
Az elemzés azt is kimutatta, hogy ahol a kistérségi informatikai szolgáltatást a társulás
mûködteti, a regionális ügyek sokkal inkább elterjedtek a köztudatban így ezek a társulások
sokkalta sikeresebben mûködnek.
A nyugat-magyarországi régió elõkelõ helyet tölt be Magyarországon az információtechnológia azon alkalmazása terén, mely által a mindezidáig zárt regionális fejlesztési politika a régió szereplõi számára is elérhetõvé és hozzáférhetõvé válik – ezzel elõsegítve regionális politika átláthatóságát, kiszámíthatóságát és a regionális szereplõk részvételét annak kialakításában. Mind Magyarországon, mind a kelet-közép-európai országok nagy részében példaértékûnek számítanak a regionális internetes oldal (http://www.westpa.hu) és az elsõ
internetes napilap indítása terén az utóbbi idõben megvalósuló fejlesztések. A NyugatDunántúli Régió készen áll arra, hogy a kistérségeket és a közösségeket regionális információs hálózatába bevonja és biztosítsa a regionális fejlesztés szereplõi számára a szükséges IT
képzési lehetõségeket, mind a megyei, mind a helyi szinteken. Kialakulóban van a részvételen
alapuló regionális fejlesztés modellje, melyhez nagyban hozzájárul az ausztriai know-how átvétele a határ magyar oldalán.
A projekthez kapcsolódó tevékenységek és azok eredményei
A projekt révén létrejön a munkaerõpiaci és regionális fejlesztéshez kapcsolódó friss információt biztosító integrált regionális információs rendszer. Két alrendszer kerül kialakításra: a regionális munkaügyi információs rendszer és a regionális fejlesztési információs
rendszer. A projekt keretében mindkét rendszerhez kapcsolódóan hardver beszerzésére, szoftverfejlesztésre, képzésre és hirdetési tevékenységre is sor kerül.
A regionális munkaügyi információs alrendszer komponens várhatóan megkönnyíti az
EU-csatlakozás ideje alatt és azt követõen a munkaerõpiaci kérdésekkel kapcsolatos kooperációt. A projekt, a három munkaügyi központ által elvégzett szükségletelemzésre alapozva a
következõ fõ elemeket tartalmazza:
• Hardver beszerzés:
A Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyei Munkaügyi Központok és irodáik, valamint FIT-jeinek (Munkaügyi Információs Tanácsadó Szolgálat) felszerelése 25 szerverrel, 30 munkaállomással, 25 érintõképernyõvel és 3 adatkivetítõvel.
• Szoftver és kommunikációs fejlesztés:
− a célrégió Munkaügyi Központjai között megvalósuló belsõ, hatékony tudásbázisú
információáramlás kialakítása érdekében szoftverfejlesztés,
− specializált szoftverfejlesztés az adminisztratív munkaerõpiaci szolgáltatások elérhetõvé tétele érdekében, pl. ingázói munkavállalásra vonatkozó határmenti megállapodásokkal, munkalehetõségekkel, képzési lehetõségekkel, munkavállalással kapcsolatos projektekkel, rendezvényekkel, karrier tanácsadással és orientációs szolgáltatásokkal kapcsolatos információk.
− a munkaerõpiaci információk regionális elérését célzó szoftver és kommunikációs
fejlesztés, ideértve egy regionális munkaerõpiaci internetes oldal kialakítását.
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• Kapcsolódó szolgáltatások:
− „Best practice” módszerekre vonatkozó információk felkutatása, összegyûjtése, feldolgozása, rendszerezése, monitorozása.
− Egy „Best Practice projekt” adatbank létrehozása. Az adatok feldolgozásának módszere az Európai Unió Foglalkoztatási Direktívájának négy alappillérén nyugszik. A
„best practice” projektek összegyûjtésére a következõ négy fõ területen kerül sor:
− Fiatalok munkavállalása, tartós munkanélküliség megelõzése és kezelése, hátrányos helyzetûek, mozgássérültek és etnikai kisebbségek képzése és foglalkoztatása.
− Új munkalehetõségek megteremtése, pl. foglalkoztatási projektek a természetvédelem, kultúra, információs technológia és távmunka terén.
− A vállalkozások és dolgozóik alkalmazkodóképességének növelése.
− Nõk és férfiak esélyegyenlõsége.
− Az összegyûjtött best practice projekteket értékelik, megvalósíthatósági tanulmányokat készítenek. A kivitelezhetõ projektek végrehajtását a partner információs szolgálatok bevonásával, illetve úgynevezett a Partnercsere Mûhely kialakításával támogatják.
− A munkaerõpiaci szakemberek és a projektmenedzserek technikai segítségnyújtás
keretében képzést kapnak a „best practice” EU projektekrõl, hogy megfelelõ tudás és
tapasztalatok birtokában a projekteket a célrégió specifikus adottságainak megfelelõen tudják adaptálni.
− A workshopok sorozata kapcsolatteremtési lehetõségként szolgál az osztrák és magyar munkaerõpiaci szakemberek számára. E célcsoportnak 8 szeminárium és 2 háromnapos konferencia kerül megrendezésre.
− Az elért eredmények nyomtatott formában, CD-ROM-on, a kialakított regionális
munkaügyi információs oldalon és rendszeresen szervezett mûhelytalálkozók keretében is elérhetõek lesznek.
A regionális fejlesztési információs rendszer információkat fog biztosítani a lakosok,
a gazdasági és más intézmények szereplõi számára a határmenti kistérségekben a regionális
fejlesztéssel, a helyi gazdaságfejlesztéssel és közlekedéssel kapcsolatos területekrõl. A regionális fejlesztési információs rendszer elérhetõ lesz az FVM VÁTI Területfejlesztési Igazgatóság számára is, ezzel jelentõs lépést téve a területfejlesztési rendszerek integrálása felé. A Regionális Információs Szükségletelemzés [Exc00] eredményei alapján, a regionális fejlesztési
információs rendszer a következõ elemekbõl fog állni:
• Hardver beszerzés:
Ennek eredményeképpen a következõ berendezések fognak rendelkezésre állni:
− a célrégió kistérségeiben:
− 46 hálózati kapcsolódási pont négy terminállal, szoftverrel, nyomtatóval, szkennerrel, hálózati perifériákkal, aktív elemekkel, fénymásolóval és telefaxszal pontonként.
− a régió három Megyei Fejlesztési Ügynökségén:
− 3 hálózati kapcsolódási pont két terminállal, szoftverrel, nyomtatóval, szkennerrel, hálózati perifériákkal, aktív elemekkel, fénymásolóval és telefaxszal pontonként.
− a Regionális Fejlesztési Ügynökségnél
− 5 hálózati kapcsolódási pont, két terminállal, szoftverrel, nyomtatóval, szkennerrel, hálózati perifériákkal, aktív elemekkel, fénymásolóval és telefaxszal pontonként.
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−

5 nyilvános érintõképernyõs terminál.
1 Web szerver, szoftverrel, routerrel és kábelekkel.
5 videó-konferencia csomópont.
10 személyre szóló digitális adapter.
14 személyes regionális képzési és gyakorló központ felszerelése (1 szerver 14
munkaállomással és adatkivetítõvel).
A Phare támogatás a célterület kistérségeiben a hálózati csomópontok kialakításához járul hozzá, míg a három Megyei Fejlesztési Ügynökség és a Regionális Fejlesztési Ügynökség
hardverfejlesztése nemzeti társfinanszírozásból történik.
• Szoftver és kapcsolódó szolgáltatások:
− Széleskörû kistérségi információs szolgáltatás indítása, kistérségi adatbázis kialakítása, digitális nyilvánosság létrehozása, a regionális fejlesztéshez kapcsolódó elektronikus szolgáltatások támogatása, a karbantartási rendszer kialakítása.
− Az információs társadalom kialakításához kapcsolódó szolgáltatáscsomag kidolgozása és partnerekkel együtt történõ beindítása a távoktatás, a távmunka, a távgyógyítás,
a távügyintézés és távkereskedelem területein.
− A kiépített (kistérségi és városi) információs pontok munkatársainak (kb. 150 fõ), fiatalok és a hátrányos helyzetû csoportok képzése, korszerû tananyagok kidolgozása,
a képzést végzõk képzése (14 fõ), tutorálási rendszer kialakítása.
Miután az osztrák-magyar Phare CBC program Közös Együttmûködési
Vegyesbizottságának 2000. május 8-án megtartott ülésén a projektet elfogadták, s azt Brüszszelben is jóváhagyta a Phare Management Committee, a program nyertes pályázatainak zöld
utat adó Finanszírozási Memorandum elfogadása (2000. év vége) után elkezdõdhettek a tenderkiírás elõkészítését szolgáló tárgyalások. A 2001. õsz során elkezdõdõ tendereztetés után a
projektben meghatározott tevékenységek megvalósítása elõreláthatólag 2002. év végéig tart.
7.1.3.
ban

Az informatikai fejlesztések szerepe az Intelligens Régió kialakításá-

Amint láthatjuk, az Fejlesztési Ügynökség, karöltve a Munkaügyi Központokkal és a
projektet menedzselõ, illetve annak területfejlesztési információs alrendszerében haszonélvezõ VÁTI Területfejlesztési Igazgatósággal, nagyszabású informatikai fejlesztésbe fogott,
mely megvalósulása esetén egyedülálló lehetõséget biztosít egy Intelligens Régió kialakításához.
Az integrált regionális informatikai rendszer példájából láthatjuk, hogy virtuális szervezetet nem csak gazdasági vállalkozások formájában lehet elképzelni, fõleg nem szûkíthetõ le
a virtuális vállalkozások köre az internetes kereskedelemmel foglalkozó, úgynevezett
„dotcom” cégekre. Az integrált regionális információs rendszer, amennyiben megvalósul, lehetõvé teszi, hogy a területfejlesztésben érdekelt személyek és szervezetek egy átfogó informatikai rendszerben minden releváns területfejlesztési és munkaügyi információhoz hozzájussanak, s a konkrét lépések megtétele érdekében pedig a megfelelõ kompetenciával rendelkezõ szervezethez forduljanak.
A virtuális szervezetek kialakítása a közigazgatásban nem újdonság, amint azt egy
1997-es konferencia-elõadásban [Hor97] is említettem már. A példa szerint egy spanyol
kisvárosban, Villenában „virtuális városházát” alakítottak ki. E program keretében az önkormányzat segítségével 1997 nyár elejére a 30 000 lakosú városkában 2200 helybéli polgár juthatott fele áron hálózatba kötött PC-hez, szoftverhez, kezelõi tanfolyamhoz és három éves
karbantartási szerzõdéshez. Ha villenai „cyber-polgár” beüti kódját az otthoni gépbe, válogathat a helyi intranet szolgáltatások, így például a virtuális városháza ügykezelései, a telekvá137
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sárlás vagy a telebank szolgáltatások között, bejelentkezhet klinikai szakrendelésre, könyvet
rendelhet a helyi könyvesboltból, gyógyszert kérhet a patikustól, válogathat kulturális programok között, stb. Tehát nem is csupán a városháza, hanem a helyi szolgáltatók jelentõs része
jelentkezik egy közös intranet felületen. Az önkormányzat ily módon próbálja
polgárbarátabbá tenni a bürokráciát, s átültetni az információs társadalom remélt áldásait a
gyakorlatba.
A Nyugat-Dunántúli Régió kezdeményezése sokban hasonlít a vilennai virtuális városházához, bár földrajzilag jóval tágabb, tematikailag viszont szûkebb körben biztosítja az információhoz való hozzáférést. Természetesen a projekt keretében nem biztosíthatnak a régióban mindenki számára számítógépet és Internet hozzáférést, de ez nem is cél, hiszen a potenciális kedvezményezettek nem egyének, hanem elsõsorban szervezetek. Az viszont alapos
tervezést igényel, hogy a kistérségekben elhelyezett számítógépes végpontok pontosan hová
kerülnek: teleházakba, önkormányzatokhoz vagy egyéb helyekre, a mûködtetõtõl és a hozzáférhetõségtõl ugyanis nagyban függ a projekt eredményessége. Ugyancsak sok figyelmet igényel annak kialakítása, hogy milyen adattartalommal töltik fel az integrált információs rendszert. A meglevõ adatbázisok (pl. a munkaügyi információs rendszer alprojekt esetében a
munkanélküliek és a munkát ajánlók névsorai, vagy a fejlesztési információs alprojekt esetében a területfejlesztési dokumentumok) elektronikus formába öntése nem jelentene minõségi
változást. Valódi ugrásra akkor lehet számítani, ha a projekt eredményeképpen létrejövõ
rendszer interaktív lesz, s a munkaügyi illetve területfejlesztési információs rendszer kialakításán túl más rendszerekhez is kapcsolódik, így lehetõséget biztosít a folyamatos bõvítésre.
Ennek mintegy elõképei a már mûködõ, a virtualizálódás különbözõ szintjén található
formációk, mint a területfejlesztési szervezetek hálózata, a Pannon Gazdasági Kezdeményezés, vagy a kialakítandó, Interreg IIIA – Phare CBC partnerségre épülõ közös osztrák-magyar
technikai titkárság. A meglevõ szervezetek összekötésével és újak bevonásával virtuális szervezeteknek olyan piramisa jön létre, melyben a magasabb szintek a virtualizálódás magasabb
szintjét is jelentik, ugyanakkor egyre bõvülõ, mégis átlátható kapcsolati hálózat és információtömeg áll rendelkezésre. Így válhat a Nyugat-Dunántúl Intelligens Régióvá, mely a gazdaság és közélet szereplõinek virtuális hálózatát kialakítva méltó partnere az Európai Unióban
levõ társainak, s mintául szolgálhat a többi magyarországi régiónak.
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7.2. Virtuális szervezet az építõiparban
7.2.1.

Bevezetés

Ahogyan korábban már többször rámutattam, a szervezetek virtualizálódása nem csupán a vállalkozások valamely csoportjára (pl. elektronikai, számítástechnikai ipar) jellemzõ
tendencia, vagy egy jól elkülöníthetõ és pontosan leírható szervezeti forma (mint amilyen a
lineáris, funkcionális, divízionális szervezet), hanem olyan általános tendencia, mely a
globalizáció és a szervezeti összefonódások, vállalkozási szövetségek terjedése nyomán egyre
többeket érint kisebb vagy nagyobb mértékben. A virtuális szervezetek definíciójában kiemelt
hat tényezõ (ld. 2.2 fejezet) valamilyen kombinációja mind több és több vállalkozásban ismerhetõ fel a szolgáltató és termelõ szektorban egyaránt. Éppen ezért az alábbi esettanulmányban a virtualizálódásnak egy olyan példáját kívánom bemutatni, mely nem kötõdik közvetlen módon a csúcstechnológiai iparágakhoz, éppen ellenkezõleg, egy hagyományosnak tekinthetõ ágazat, az építõipar területérõl merít.
A virtuális vállalkozások gyakorlati megvalósulásának bemutatása mellett további célom egy ezzel kapcsolatban gyakran használt fogalom, a bizalom, vagy a bizalom kultúrája
szemléltetése. A bizalmi elv érvényesítése megmutatkozik a partnerkapcsolatok teljes folyamatában, a kiválasztástól a kapcsolatfelvételen, (informatikai) együttmûködésen és a közös
fellépésen keresztül a projekt eredményeinek elosztásáig. Amint az esettanulmányból látni lehet, ez az építõipari együttmûködések esetében is így van.
A mai magyar (és nemzetközi) építõipari projektek körében nem jellemzõek az egyetlen
fõvállalkozó által lebonyolított beruházások. Egy-egy építkezés mögött fõ- és alvállalkozók
bonyolult szövevényébõl álló hálózatokat találhatunk, melyek folyamatosan, projektrõlprojektre átalakulnak illetve újraszervezõdnek. Különösen jellemzõ ez azokra az esetekre,
ahol egy komolyabb beruházás megfelelõ tõkeerõvel rendelkezõ generálkivitelezõt, ugyanakkor a speciális feladatok ellátása megfelelõ szakértelemmel rendelkezõ (helyi) szakembereket,
vállalkozásokat igényel. Így alakultak ki azok a cégek, melyek magszervezetekként képesek
megfelelni a vállalkozási pályázatokban meghirdetett követelményeknek, rendelkeznek a követelményeknek megfelelõ szakmai és anyagi háttérrel, valamint a szükséges szervezõi kapacitásokkal, hogy a konkrét projektek követelményeinek megfelelõ hálózatot hozzanak létre.
Mellettük kisebb vállalkozások széles köre áll rendelkezésre annak érdekében, hogy a projektekhez kapcsolódó speciális feladatokat partnerként/alvállalkozóként elvégezze.
Azok az építõipari projektek, melyek a fent vázolt séma szerint mûködnek virtuális
vállalkozásnak tekinthetõk, hiszen:
• A projekt több vállalkozás szövetségének eredményeként valósul meg (hálózat).
• Az együttmûködõ feleket a megrendelõvel szemben egy vállalkozás (fõvállalkozó, vagy
generálkivitelezõ) képviseli (egységes identitás).
• A fõvállalkozó és az alvállalkozók szövetségét egy adott építõipari projekt elvégzése
érdekében, annak idõtartamára hozzák létre (adott esetben a fõvállalkozói feladatra is
létrehozható egy több cégbõl álló konzorcium) (projektorientáció).
• A projektben való részvétel alapjául az egyes vállalkozások magkompetenciái szolgálnak (magkompetenciának tekintem pl. a szakmai tudást, gépekkel, berendezésekkel
való rendelkezést, személyes kapcsolatokat, szervezõi kapacitást, vagy a tender elnyeréséhez szükséges anyagi fedezet birtoklását) (magkompetenciákra koncentrálás).
• A szoros határidõk és a széles alvállalkozói kör koordinálása megkövetelik a folyamatos kapcsolattartást; ennek eszközei a személyes találkozások mellett a (mobil)telefon,
139

Esettanulmányok
fax és ma már egyre inkább elterjedt az e-mail használata is. Jellemzõ a dokumentáció
elektronikus formátumban való elkészítése, tárolása és cseréje is (IT felhasználás).
• A szervezeti hierarchizálatlanság kritériumát két szinten vizsgálhatjuk:
– A fõvállalkozó(k) irányító szerepe az alvállalkozókkal szemben is elsõsorban a koordinációt és a feladatvégzés optimalizálását szolgálja, azok függelmi értelemben
nem válnak a fõvállalkozó(k) alárendeltjeivé.
– Abban az esetben, ha a fõvállalkozói feladat ellátására több vállalkozásból álló konzorciumot hoznak létre (ahogyan az a példánkban is történt), megvalósulhat a felek
közötti egyenlõség kritériuma azáltal, hogy a szerzõdõ felek a megrendelõvel szemben egyetemleges felelõsséget vállalnak, rendszeres konzultációkat tartanak, közösen
értékelik az elvégzett munkát, folyamatosan tájékoztatják egymást és egyenlõ (illetve
elõre
meghatározott)
részben
részesülnek
a
projekt
eredményébõl
(hierarchizálatlanság).
Az alábbi példa egy valós projekt bemutatásán keresztül kívánja szemléltetni a virtuális
szervezeteket. A leírásban szereplõ valamennyi cég és személy valóságos, az események
megtörténtek, azonban az érdekeltek kérésére megváltoztattam a neveket, helyszíneket és
egyéb adatokat, hogy az itt leírtak más beruházásoknál ne legyenek a szereplõk kárára felhasználhatóak.
7.2.2.
7.2.2.1.

A projekt
Konzorciumi pályázat

Az egyik magyarországi kisvárosban épülõ – Giant üzletlánchoz tartozó – áruház kivitelezõi munkáira kiírt pályázatot egy három építõipari cégbõl álló konzorcium nyerte el. A három cég együttmûködése nem egyedülálló eset az építõiparban, annak ellenére, hogy a konkrét építkezés megvalósításához elvileg bármelyikük kapacitásai elegendõek lehetett volna. Az
egyébként konkurensnek számító vállalkozások együttmûködésének oka a közös érdek, hogy
tapasztalataikat, helyismeretüket, fedezetüket, személyes kapcsolataikat egyesítve ne egymás
ellenfeleiként lépjenek fel a tender során, hanem együtt elõnyösebb szerzõdési feltételeket érhessenek el.
Abban, hogy egy (építõipari) projektre kiírt pályázatot mely vállalkozó nyeri el, két tényezõ játszik meghatározó szerepet: szakmai-gazdasági szempontok, és személyes ismeretség.
Noha a kiválasztásnál az elõbbi a döntõ, a kapcsolat létrehozásában, olajozott mûködtetésében nem elhanyagolható, ha a megbízónak valamely vállalkozóval (vállalkozókkal) a korábbi
együttmûködésre vonatkozó jó tapasztalatai annak. Jóllehet a kiválasztásnál a kapcsolat nem
helyettesíti a szakmai tudást és a feltételeknek való megfelelést, az azonos területen érdekelt
vállalkozások kapcsolatrendszere alapját képezi egy olyan (formális vagy informális) adatbázisnak, melybõl konkrét megbízások esetén a megrendelõ kiválaszthatja a tenderre meghívandókat. Amennyiben a múltbeli együttmûködés tapasztalatai okot adnak a bizalomra, az
adott vállalkozás nagyobb eséllyel számíthat újabb megbízásokra is. A partnerkeresés fázisában a formálisan dokumentált múltbeli kapcsolatoknál jóval fontosabbak az informális viszonyok, melyek elsõsorban a vállalkozások vezetõinek, és a különbözõ posztokon dolgozó alsóbb vezetõi szinteknek a kapcsolataiban érhetõek tetten, s melyek jórészt korábbi együttmûködések tapasztalataiból táplálkoznak. A vállalkozási szövetség életciklusa során ez az elsõ
pont, ahol kiemelt fontossága van a bizalomnak.
A pályázatot a Giant Áruházak Rt. (a késõbbiekben Giant), mint megrendelõ írta ki
1999. május elején, a kisváros peremén, egy üres telken épülõ új Giant áruház építésének fõvállalkozói munkáira. A pályáztatás két fordulóban történt. A pályázat benyújtására az elsõ
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fordulóban két építõipari céget hívtak meg: a helybéli KENTAUR Építõipari és Kereskedelmi
Kft-t (a késõbbiekben Kentaur), és a közeli nagyvárosban székhellyel rendelkezõ Sablon Kft-t
(a késõbbiekben Sablon). Elõbbinek nem volt elõzetes tapasztalata hasonló áruházi
építkezésben, a Sablon viszont a székhelyén felépült Giant egyik fõvállalkozója volt. Személyes kapcsolatai révén nem sokkal késõbb a MESTER Mérnöki, Építõipari és Kereskedelmi
Kft. (a késõbbiekben Mester) – mely a Sablon Kft. partnere volt az említett építkezésben –
szintén tudomást szerzett a pályázati lehetõségrõl és elérte, hogy a második fordulóban õ is
meghívást kapjon a tenderre.
A három vállalkozás konzorciumi együttmûködése ugyancsak két lépcsõben jött létre:
• A Mester javaslatára elõször a Mester Kft. és a Kentaur Kft. hoztak létre konzorciumot,
és adtak be közösen vállalkozási ajánlatot a felhívás megjelenése után egy hónappal a
Giant áruház építésének fõvállalkozói munkáira. Az együttmûködést elsõsorban az motiválta, hogy a pályázás során a Kentaur helyismerete miatt (székhelye az építkezés
helyszínéül szolgáló városban van), a Mester Kft. pedig a Giant áruházak építésével
kapcsolatosan szerzett korábban tapasztalatai miatt számíthatott elõnyös elbírálásra. A
konzorciumot az együttmûködési megállapodás értelmében a Mester Kft. képviselte,
mint fõvállalkozó (pl. a pályázás, szerzõdéskötés, stb. során).
• A Mester és a Kentaur még a szerzõdéskötés elõtt belátták, hogy a Sablon, mint vetélytárs ronthatja a konzorcium piaci pozícióját, ezért úgy döntöttek, hogy kibõvítik az
együttmûködés kereteit és bevonják a Sablon Kft-t is. A konzorcium a Giant Áruházak
Rt-vel kötött szerzõdéssel egy napon (1999. július végén) aláírt együttmûködési megállapodásnak megfelelõen – a Sablon bevonásával – háromtagúvá bõvült. Az így létrehozott konzorcium a Giant ajánlatkérésére, kizárólag a helyi áruház felépítésének idejére jött létre.
Az így létrehozott konzorcium legnagyobb erõssége az volt, hogy három olyan a régióban érdekelt építõipari céget egyesített, melyek konkurensekként jelentõsen ronthatták volna
egymás esélyeit és piaci érdekérvényesítõ képességét, együttmûködve azonban kölcsönös
elõnyökhöz jutottak.
7.2.2.2.

Az együttmûködés szabályozása

A konzorcium, melynek „egyszemélyi” képviselõje a Mester Kft. volt, a projekt megvalósítása során számos alvállalkozót bízott meg a konkrét feladatok elvégzésével. Az így létrejött vállalkozási szövetség tehát kétszintû volt: felsõ szintjén a konzorciumi tagok, akik
szakértelmükkel, vezetõi kapacitásukkal, tõkeerejükkel és egyes kompetenciakörükbe esõ
konkrét feladatok elvégzésével vettek részt a feladat elvégzésében, alsó szintjén pedig az alvállalkozók, melyek a konkrét, szakterületük körébe esõ feladatok elvégzésére szerzõdtek.
A partnerkeresést és kiválasztást követõ együttmûködés szabályozására elméletileg három lehetõség van.
• A virtuális szervezetekkel kapcsolatban gyakran emlegetik, hogy a partnerek közötti bizalmi kapcsolat képes helyettesíteni a formális szerzõdéses kapcsolatokat. Ezt a fajta
„gentlemen’s agreement”-et én inkább elméleti lehetõségnek tekintem, mivel jogi
szempontból túlságosan támadható. Az elektronikus aláírásról szóló törvény hatályba
lépését megelõzõen az ily módon hitelesített szerzõdések is kvázi informális megállapodásnak számítottak, hiszen az elektronikus dokumentumok hitelesítése jogilag nem
volt szabályozva.
• A formális szerzõdéskötést látszólag nélkülözõ együttmûködések hátterében gyakran
olyan írásban rögzített keretszerzõdés áll, mely kielégítõ mértékben szabályozza a (vir141
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tuális) „pool” (érdekszövetség) tagjai közötti viszonyokat. Ezt legfeljebb az adott esetre
vonatkozó kiegészítésekkel kell ellátni.
• Harmadik lehetõségként a hagyományos együttmûködési szerzõdés kínálkozik, mely a
projekt idõtartamára szabályozza a szerzõdõ felek feladatát, felelõsségét és egyéb viszonyait. Ezt a célt ma már elektronikus módon hitelesített dokumentumok is szolgálhatják.
A Giant áruház építésére szerzõdött konzorcium tagjai között megkötött, alábbiakban
bemutatott szerzõdés hagyományos megállapodás. A konzorcium három tagja képviselõik (az
ügyvezetõ igazgatók) által aláírt együttmûködési megállapodásban rögzítette a tagok feladatés felelõsségi körét, kötelezettségeit. Noha a puszta „gentlemen’s agreement”-tel szemben ez
formális szerzõdés, bizonyos értelemben szintén a felek közötti bizalmi kapcsolat megerõsítését (intézményesítését) szolgálja. Az alábbiakban az ebben foglalt megállapodások és nyilatkozatok néhány fontos elemét emelem ki:
• A szerzõdõ felek a fõvállalkozói szerzõdés teljesítéséért a megrendelõvel szemben
egyetemleges felelõsséget vállaltak, ugyanakkor megállapodtak abban, hogy az ajánlatot
a fõvállalkozó (Mester Kft.), mint a cégtársulás vezetõje (gesztora) írja alá és adja be
partnerei elõzetes egyetértésével.
• A felek a fõvállalkozói szerzõdés teljesítése érdekében kiemelt feladatként jelölték meg
a kölcsönös együttmûködést és tájékoztatást. Megállapodtak arról, hogy a kivitelezési
munkákat közösen értékelik, az eredményekrõl és akadályokról egymást tájékoztatják, s
ezt rendszeres konzultációk keretében egymással megvitatják. Ennek témáját, eredményeit a felek jegyzõkönyvben rögzítették. A fõvállalkozónak külön feladata volt a megrendelõvel és a többi partnerrel folytatott tárgyalásokról és azok eredményérõl való írásos tájékoztatás.
• A felek kötelezettséget vállaltak a szerzõdésben foglaltak maradéktalan és kiváló minõségû elvégzésére, s a kölcsönös minõségellenõrzésre.
• A felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy az esetleges szerzõdésszegés következményeiért a szerzõdésszegõ fél tartozik helytállni.
• A fõvállalkozó kötelezettséget vállalt arra, hogy a megállapodásban foglalt együttmûködésre vonatkozó rendelkezéseket az alvállalkozói szerzõdések keretében is maradéktalanul érvényesíti.
• A partnerek közötti elszámolás érdekében az együttmûködõ felek külön szervezetet
hoztak létre, melynek feladata a mûszaki elõkészítés, anyagrendelés, alvállalkozói,
szállítási szerzõdések megkötése, ütemtervek elkészítése, munkák irányítása, ellenõrzése, számlázás, fedezeti terv elkészítése, annak betartása, munka- és tûzvédelmi elõírások betartása és betartatása. Ennek a szervezetnek a személyi állományát a szerzõdõ
felek közösen delegálták, s megállapodtak arról, hogy a vitás kérdéseket az együttmûködõ felek elsõ számú vezetõi közvetlenül rendezik.
• Az alávállalkozói és szállítói szerzõdések megkötésének fõbb elveiként a biztonságot,
minõséget és az alacsony árat határozták meg.
• A felek megállapodtak, hogy a munkák befejezésekor a garanciális költségek figyelembevételével és betervezésével, az elõzetes költségterv szerint felmerült költségek levonásával fennmaradó fedezetet 1/3-1/3-1/3 arányban osztják el egymás között. A közös
elszámolásra létrehozott szervezet mûködése szigorúan a projekthez kötõdött, annak
utolsó napja a garanciális igazolások kiadásának, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatok
lezárásának napja.
A Mester Kft., mint gesztor feladatai és jogosultságai:
• a munka szervezése, irányítása,
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• döntési jog olyan esetekben, ahol a generál kivitelezés érdekeit látja sérülni,
• megrendelõvel, képviselõivel, szállítókkal és alvállalkozókkal való kapcsolattartás
(szerzõdéskötés, kifizetések),
• nyilvántartás, adminisztráció, adatbázisok, árbevétel nyilvántartás,
• fõvállalkozói, gesztori feladataiért a szerzõdéses összeg 1%-a illeti meg.
A konzorcium mûködési további fontosabb alapelvei:
• A konzorciumi tagok által delegált fõmérnökök a döntésekben 1-1 szavazattal rendelkeznek.
• Az alvállalkozói szerzõdésekre mindhárom konzorciumi tag tehet javaslatot (konzorciumi tag saját fizikai kapacitásra vonatkozó ajánlata azonos ár és egyéb feltételek esetén
elõnyben részesül).
• A felek részletesen szabályozták a teljesítmény pénzügyi elszámolását (ez a fõvállalkozó számlavezetõ bankjánál e célra nyitott alszámlán keresztül történt).
• Amennyiben valamely szerzõdõ fél tartósan, vagy szembetûnõen elhanyagolja építkezési, vagy a konzorciumi megállapodásból eredõ kötelezettségeit, a többi szerzõdõ fél köteles meghozni az adott helyzetnek legmegfelelõbb intézkedéseket a fõvállalkozói szerzõdés leggazdaságosabb teljesítése érdekében.
• Amennyiben a pénzügyi lebonyolítást végzõ gesztor csõdbe jut, vagy vétkesnek bizonyul, köteles a fõvállalkozói szerzõdés folytatásához szükséges minden jognyilatkozatot
megtenni.
• A felek megegyeztek abban, hogy a létesítményt meglátogató városi, országos vezetõk,
médiák elõtt, rendezvényeken hangsúlyozzák a közös vállalkozást, s a létesítményt a késõbbiekben mindegyikük megjelölheti referenciaként.
• Amennyiben a felek a vitás kérdéseket nem tudják békés úton egymás között rendezni,
úgy jogviták esetén a közeli megyei jogú város Városi Bírósága illetékes.
A három vállalkozás az ily módon megkötött konzorciumi szerzõdéssel – mivel az mind
a három lehetséges pályázót magába foglalta – elnyerte a Giant áruház építésének jogát.
7.2.2.3.

Az alvállalkozók rendszere

A fõvállalkozói szerzõdés megvalósításában a konzorciumi tagokon kívül az alvállalkozóknak két csoportja vett részt. Az egyik csoporthoz tartozó vállalkozásokat a konzorciumi
tagok jelölése alapján választották ki a három együttmûködõ fél képviselõi. Ezek a Mester
Kft-vel, mint fõvállalkozóval álltak közvetlen szerzõdéses viszonyban. A lehetséges alvállalkozók körét a Mester, Kentaur és Sablon Kft-k a vállalkozási ajánlatban megjelölték, ezt a
Giant áruház jóváhagyta. Az alvállalkozói kör kijelölése a legtöbb esetben természetesen korábbi munkakapcsolatokon, tapasztalatokon nyugodott, vagyis azok a vállalkozások kerültek
kijelölésre, melyek elõzõ együttmûködések során megalapozták a bizalmi viszonyt. Az
együttmûködési megállapodás alapján a konzorciumi tagoknak is lehetõségük volt saját fizikai kapacitás felajánlására, de a feladatot csak akkor kaphatták meg, ha legalább olyan fizetési és egyéb feltételeket ajánlottak, mint más lehetséges alvállalkozók. Az egyes alvállalkozók
kiválasztásának kritériumrendszerét a projektmenedzserek szakmai szempontok alapján állították össze.
Az építkezésben részt vevõ cégek egy másik része a megbízó (a Giant Áruházak Rt.)
közvetlen alvállalkozójaként dolgozott. A megbízó õket olyan speciális feladatok elvégzésére
alkalmazta, mint a bevásárló kocsik tárolóinak megépítése, gyengeáramú hálózatok egy részének (pl. számítógép és telefonhálózat, kártyaleolvasó rendszer, biztonságtechnikai beren-
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dezések, stb.) kialakítása, technológiai szerelések (hûtéstechnika, polcrendszerek, pékség,
egyes konyhai berendezések, eladótéri szerelvényezési munkák, ATM, stb.).
A Giant-direkt alvállalkozókkal való koordináció külön feladatot jelentett a fõvállalkozónak a következõ területeken:
• A fõvállalkozónak az átadás-átvételi bizonylat kiadásának idõpontjáig mindenkor díjmentesen biztosítani kellett a közvetlen alvállalkozók számára bizonyos dolgokat (pl.:
állványzat és felvonók részbeni használata, energiaellátás, biztonsági õrzés, takarítás,
ideiglenes utak használata, anyagtárolási lehetõség).
• Egyeztetés a közvetlenül megbízott alvállalkozókkal a munkák összehangolásáról, valamint az együttmûködéssel kapcsolatos alvállalkozói igények tisztázása érdekében. Ez
az egyeztetés az esetleges határidõcsúszásoknál, de bizonyos esetekben a határidõk elõrehozatalánál is koordinációs problémákat eredményezett a fõvállalkozó és a Giantdirekt alvállalkozók között.
Igazgatótanács
képviseli: MESTER Kft.

MEGRENDEL Õ
(GIANT Áruházak Rt.)

– Mérnök
– Tervez õ
– Költségellenõr

MESTER KFT. ügyv. ig.
KENTAUR Kft. ügyv. ig.
SABLON Kft. ügyv. ig.
Mester Kft.
létesítményfelel õs f õmérnök.

Mester Kft.
f õépítésvezet õ

Közös elszámoló egység
Mester Kft.
–el õkészít õ
–adminisztrátor

Munkahelyi
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A Giant áruház építésére létrehozott vállalkozási szövetség szervezeti felépítése

Az ábra a megbízó, a fõvállalkozó, a konzorciumi partnerek és az alvállalkozók kapcsolatrendszerét szemlélteti. Amint látható a konkrét munkák irányításában a három partner
teljesen egyenrangú egymással, de a közös képviselet, bizonyos speciális feladatok ellátása és
a vitás kérdések eldöntése elsõsorban a Mester Kft-n keresztül valósul meg.
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7.2.2.4.

Szerzõdésben nem szabályozott tényezõk

A partnerek közötti harmonikus együttmûködésnek a fentiekben vázolt konzorciumi
megállapodás csak az egyik garanciája. A szerzõdés rögzít bizonyos együttmûködési elemeket (közös képviselet, kölcsönös tájékoztatás, minõségellenõrzés, közös ellenõrzõ szervezet, a
felelõsség és az eredmények megosztási elveinek rögzítése), a formális feltételek megteremtése mellett azonban szükség van olyan szerzõdésben nem rögzíthetõ emberi tényezõk meglétére, melyek hiánya a közös munkát megnehezítheti szélsõséges esetben ellehetetlenítheti.
Ilyen a hasonló vezetõi felfogás, együttmûködési készség, pontosság, melyek elmélyíthetik
vagy szétrombolhatják a partnerek közötti bizalmat.
A helyi Giant áruház építésére létrejött konzorciumban a Sablon Kft. számított kakukktojásnak. A Kentaur és a Mester vezetõi között végig megvolt a jó viszony, de harmadik
partnerükkel meglevõ kapcsolataikat – noha a létesítményt veszélyeztetõ ellentmondás a felek
között egyébként nem volt – néhány súrlódás árnyékolta be. Ezek közül itt kettõt említünk.
Az elsõ összeütközésre akkor került sor, amikor a Sablon az együttmûködési megállapodás és a Gianttal megkötött fõvállalkozói szerzõdés létrejötte után (biztosítottnak látva a
munkát, és valószínûleg az abból rá esõ hasznot is) hetekig elhanyagolta a projekttel kapcsolatos kötelezettségeit. Az építkezés indításához szükséges feladatok elvégzése így a másik két
vállalkozásra hárult.
Ebben az esetben a Sablon nem tett eleget szerzõdéses kötelezettségének, de amint a
következõ példából látható, szerzõdéses jogaival sem élt. A vezetõi felfogásban (a projekt
fontosságának megítélésében) mutatkozó eltérést mutatja az egyik lényeges személyi kérdés
megoldása. A projekt irányítására mindhárom vállalkozás projektvezetõt delegált, ezek a
döntések során az együttmûködési megállapodás értelmében 1-1 szavazattal rendelkeztek. A
Mester és a Kentaur Kft-k delegáltja mindkét esetben az illetõ vállalkozás második embere
volt, a Sablon Kft. azonban ezt a kérdést nem tartotta annyira fontosnak, s csak harmadik vonalbeli képviselõjét delegálta.
Mivel a Sablon Kft. végül bekapcsolódott a projekt feladataiba, s a döntéshozó testület
összetétele sem befolyásolta jelentõs mértékben a projekt irányítását, nem került sor szakításra a konzorciumban. Az eset azonban tanulsággal szolgált az érintettek számára: a Mester és a
Kentaur egy esetleges következõ együttmûködés során olyan konzorciumi megállapodás
megkötésére törekszik majd, melyben a kötelezettségek el nem látása komoly anyagi következményekkel jár majd a szerzõdésszegõ számára. Biztosítandó az is, hogy a projekt irányítása megfelelõ szakmai színvonalon és megfelelõ hatáskörrel rendelkezõ személy által történjen.
7.2.2.5.

Információs rendszer

A projekt megvalósításának folyamatban az információs központ szerepét az együttmûködési megállapodásnak megfelelõen a fõvállalkozó (Mester) látta el. Az õ eszközeivel történt az építkezéssel kapcsolatos adatok tárolása, feldolgozása. Itt tartották nyilván a szerzõdéseket, a különbözõ pénzügyi mozgások adatait, a költséghelyek beosztását, a partnerekkel
folytatott levelezést. Az elektronikus adatfeldolgozás céljaira a Mester Kft. egyrészt standard,
kereskedelmi forgalomban bárki számára elérhetõ irodai szoftvereket alkalmazott, másrészt a
pénzügyi nyilvántartás céljaira speciális, a cég igényire (nem a konkrét projektre) szabott
programot vásárolt az egyik magyarországi szoftverfejlesztõ- és forgalmazó cégtõl. A szoftvert a számítástechnikai cég egy korábban általuk készített alapprogramnak a Mester Kft.
igényeihez igazított átdolgozásával készítette.
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A gyors információcseréhez, a fõvállalkozó, a konzorciumi tagok és az alvállalkozók
közötti együttmûködés hatékony koordinálásához szükséges a hatékony kommunikáció. Annak ellenére, hogy az építõipar nem tartozik jellemzõen az úgynevezett high-tech ágazatok
közé, ma már nemcsak hogy természetes az élõbeszéd, telefon, levél, fax alkalmazása mellett
az elektronikus levelezés, de e-mail nélkül is elképzelhetetlen a gyors információcsere. Igaz
volt ez a példában szereplõ Giant áruház építésére során is a konzorcium tagjai között.
A projektben alkalmazott információfeldolgozásra jellemzõ az erõteljes központosítás:
az adatok nyilvántartása a fõvállalkozó feladata, aki a konzorciumi partnereket és az alvállalkozókat rendszeresen tájékoztatta az õket érintõ kérdésekben. A dokumentumok cseréje a papír és elektronikus formában vegyesen történt. Mivel a nyilvántartásban részben mindenki
számára elérhetõ „szabvány” szoftvereket (Word, Excel) is használtak, az ezekkel készült dokumentáció mindenki számára elérhetõ volt elektronikus formában is. Zártláncú információáramlási rendszert kiépíteni ilyen volumenû (nem ismétlõdõ) projektek esetében nem éri meg,
de a konzorcium tagjainak informatikai rendszere még arra sem volt felkészülve, hogy az Internetre kapcsolódva biztosítsa a partnerek számára az adathozzáférést. A partnereknek tehát
nem volt közvetlen hozzáférésük a Mester Kft. számítástechnikai rendszeréhez, s az elektronikus információ elsõdleges eszköze egyelõre az e-mail volt. A disszertáció 3.4.4 fejezetének
megfelelõen ezt alkalmazás kommunikációnak nevezzük. Figyelembe véve azonban, hogy a
speciális alkalmazás (a pénzügyi nyilvántartás szoftvere) ráadásul csak az egyik partnernek
állt rendelkezésére, az alkalmazás kommunikáció is korlátozottnak tekinthetõ. Az ily módon
elektronikus formában el nem érhetõ információk partnereket érintõ alap- és feldolgozási
adatait a felek a Mester Kft-tõl rendszeres tájékoztatás formájában megkapták.
Az elektronikus médiák felhasználása más tekintetben is viszonylag korlátozott volt, hiszen a projektben részt vevõ vállalkozások egyike sem rendelkezik például internetes honlappal. Ez az építõiparban ma még nem jelent hátrányt.
A projekt során a felek közötti koordináció támogatására, az idõterv elkészítésére, betartatására, a csúszások, egyes részfeladatok elõrehozatala miatti aktualizálások céljaira nem
használtak speciális workflow programot, hálótervet. A projekt ütemterve ugyan számítógépen készült (Gantt-diagramm), errõl azonban nem készült számítógépes aktualizálás. A szûk
határidõk betartása érdekében fontos volt a részfeladatok idejének minimálisra szorítása és a
határidõk pontos betartása úgy, hogy az semmiképpen ne menjen a minõség rovására. Az átfutási idõk csökkentésére azonban általában elegendõ volt a megfelelõ munkafeltételek, hangulat megteremtése, a gépesítés, prémiumok.
7.2.3.

Következtetések

Az építõipar virtualizálódásához nagymértékben hozzájárult a nagy építõipari vállalatok
1990-es évek eleji megszûnése, feloszlása. A nyomukban létrejövõ kisebb Kft-k, Bt-k megszabadultak a nagy szervezetbõl, magas fix költségekbõl, rugalmatlan struktúrából eredõ hátrányoktól, viszont többségük képtelen lenne a Gianthoz hasonló nagyobb projektek egyedüli
lebonyolítására. Ez a lebontó fejlõdés volt a kezdete annak a folyamatnak, melyben az egységes szervezeteket fokozatosan felváltották a feladatokhoz kötõdõ alkalmi szövetségek. Ahogyan az egy vállalathoz tartozás jelentõsége idõvel elhalványul, a fennmaradó személyes kapcsolatok és újabb ismeretségek nyomán ma már a független szervezetekbõl induló, építkezõ
fejlõdés jellemzõ a vállalkozási szövetségekre.
A Giant áruház építése kapcsán létrehozott vállalkozási szövetség a mai magyar építõiparban nem egyedülálló jelenség. Amint azt az esettanulmány bevezetõjében is említettem, a
hasonló együttmûködéseket a piaci szükségszerûség hozta létre, a különféle szakterületek
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helyi specialistáiból, mint modulokból így bárhol összeállítható a lehetõ leghatékonyabb
szervezet.
Az itt leírt együttmûködésre – és a hasonló építõipari projektekre – a virtuális szervezetek kapcsán megállapított kritériumok többsége részben vagy egészben jellemzõ. Olyan
szövetségrõl van szó, mely egy konkrét projekt idõtartamára jön létre, a résztvevõket a projekt elvégzéséhez szükséges, általuk birtokolt kompetenciák alapján választják ki, és egyre
inkább jellemzõ az információtechnológiai eszközök használata is. Kritikus pontként a következõket említhetjük:
• A vállalkozási szövetség képviselete: míg az institucionális definíció szerinti klasszikus
virtuális szervezet rendelkezik egy olyan virtuális „személyiséggel”, mely független az
azt alkotójogi és természetes személyektõl, s mely mögött nincsen fizikailag megjelenõ
egységes vállalkozás. A jelen példában ez a virtuális személyiség hiányzik. Az egységes képviselet itt az egyik partner személyében valósul meg.
• Ahogyan korábban már említettük, az információtechnológiai fejlõdés, az információtechnológiai eszközök alkalmazása – noha a virtuális szervezetek létrehozásában a lehetõségek megteremtése szintjén nagy a jelentõsége – szintén viszonylag korlátozottan
valósult meg ebben az esetben, ez azonban a feladat igényeibõl is következik.
• Részben kritikus pont a hierarchia hiányának feltétele, ez ugyanis megvalósult a konzorciumi tagok között, de nem vonatkoztatható az alvállalkozókkal fenntartott kapcsolatra.
Ezek alapján, noha a projektet nem tekinthetjük tipikus virtuális vállalkozásnak, s az
ennek kapcsán létrejött együttmûködés nem nevezhetõ minden elemében „klasszikus” virtuális szervezetnek, a virtualizálódás számos eleme felismerhetõ. Az institucionális megközelítésbõl elsõsorban a kulcskompetenciák alapján létrehozott projektorientált szervezetet tekinthetjük megvalósultnak. A funkcionális megközelítés három dimenziója alapján hasonló következtetésre juthatunk: a projekt a kompetenciák koordinációja terén jutott legmesszebbre a
virtualizálódásban, amennyiben az erõforrások összetételét és koordinációját elsõsorban a
hatékony feladatvégzés szempontjainak rendelte alá. A fogyasztói interakció, az igényeknek
megfelelõ testre szabás az építõipari projektek jellegébõl következõen magas szintû, azonban
a folyamatos kapcsolattartás, interakció inkább csak a lehetõségek szintjén tetten érhetõ. A
virtualizálódás harmadik vektorán a mélyebb tudásmegosztást gátolja ugyan a közös adatbázis hiánya, így a partnerek elsõsorban az adminisztratív hatékonyságra törekedtek. A szervezeti tanulás olyan formában valósulhat meg, hogy a projekt tanulságait referenciamodellként
használják fel, s azt késõbbi projektek megvalósítása során hasznosítják.
A projekt során jól felismerhetõek a virtuális szervezet életciklusának fázisai:
1. A kezdeményezés a megbízóhoz (Giant) kötõdik, s ez részben összefonódik a harmadik fázissal is, hiszen a pályázati felhívással részben kijelölték azokat is, akik részt
vehetnek a megvalósításban.
2. A vázlatos tervezés az ajánlattételi dokumentáció összeállításával valósult meg.
3. A partnerválasztás több részbõl áll: egyrészt az ajánlattétel alapján a megbízó kiválasztja a fõvállalkozót, valamint jelen esetben a konzorcium tagjai megállapodnak
egymással az együttmûködésrõl, s végül kiválasztják az alvállalkozói kört az
együttmûködõ felek ajánlásai alapján.
4. A finomtervezés során a konzorcium tagjai szabályozzák az együttmûködés kereteit
az együttmûködési megállapodásban, s elkészül a kiviteli dokumentáció, melyet a
konzorcium nevében a fõvállalkozó ad be a megbízónak.
5. A megvalósítás a tulajdonképpeni építkezés, melyben részt vesz a fõvállalkozó partnereivel, az alvállalkozókkal, a megbízó által alkalmazott közvetlen alvállalkozókkal
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együtt. A munkavégzés koordinációja és az ahhoz szükséges információcsere a korábbiakban meghatározott szabályok szerint zajlik.
6. A közös vállalkozás a munka befejezésével, illetve az eredményeknek az együttmûködési megállapodásban megszabottak szerinti felosztásával megszûnik. A partnerek
közötti további együttmûködés a lefutott projekt tapasztalatai alapján természetesen
más munkákban is elképzelhetõ.
Példánk jól szemlélteti, hogy a nagyvállalatokat felváltó vállalkozói-alvállalkozói rendszerek a virtualizálódás számos jellemzõjét mutatják. A virtualitás tágabb értelmezése szerint
a virtuális szervezet nem csupán a high-tech ágazatokban jelenik meg, hanem a szerteágazó
alvállalkozói rendszerek, a konkrét projektre fókuszált együttmûködések elterjedése folytán
az olyan hagyományosnak mondható, kézzel fogható terméket elõállító ágazatokban is, mint
az építõipar. Az információtechnológiai fejlõdés elõrehaladtával nem elképzelhetetlen az sem,
hogy az együttmûködés létrehozásában, koordinálásában, az információ kezelésében idõvel
az IT még jelentõsebb szerepet fog játszani, ezáltal a virtualizálódás további szintjét nyitva
meg.
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