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Előszó
A Vállalatgazdaságtan könyv 1991-ben jelent meg első kiadásban (két papírkötéses kísérleti változat után), majd 1997-ben, 2003-ban és 2008-ban, mindannyiszor lényegesen átdolgozott változatban. Mind a négy kiadás nagyszámú változatlan utánnyomást élt meg.
Az első kiadás a rendszerváltást közvetlenül követően, mondhatni a piacgazdaság hazai újraindításának hajnalán jelent meg, s mintegy bevezetés volt a fejlett országok vállalatainak működésébe. A második kiadás idején, a „Versenyben a világgal” kutatás első szakaszának lezárásakor
már kimondhattuk, hogy a magyar üzleti szféra lényegében piacgazdasági alapon működik, ha
hatékonysága nem is, de tevékenységeinek elvi alapjai a fejlett országokra emlékeztetnek.
A harmadik kiadás ismét mérföldkőhöz kapcsolódott, az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén jelent meg. Aligha kell hangsúlyozni a csatlakozás történelmi jelentőségét, sőt
azt sem kell részleteznünk, hogy a piacgazdasághoz immár hozzászokott vállalatok számára
is számos új elemet hozott az a tény, hogy a világ legnagyobb egységes piacán működnek.
A negyedik kiadás közreadásakor még nem tudtuk, hogy ismét egy történelmi pillanatban vagyunk. Amikor a könyvet nyomdába adtuk, még a legtájékozottabbak is alig sejtették hogy
néhány hónapon belül a világgazdaság évtizedek óta egyik legnagyobb válságát éljük meg. így
a könyv szemlélete alapvetően optimista a globális gazdaság és általában a piaci szabályozás
perspektíváit illetően, és ebben a környezetben helyezi el a hazai vállalatok küzdelmeit a hazai
és nemzetközi kihívásokkal.
A jelenlegi, ötödik kiadás egy számottevően megváltozott üzleti környezetben lát napvilágot.
A negyedik ipari forradalom hajnalán, a globális gazdasági válságokkal terhelt, de továbbra is
terjeszkedő feltételei között, a hagyományos intézményi rendszerekbe vetett bizalom csökkenése,
s mindennek a politikai környezetben való lecsapódása minden eddiginél turbulensebb környezetet jelent a vállalatok számára. A könyv törekszik arra, hogy támaszkodjon, vagy ahol még nincs
megfelelő tapasztalat, legalább utaljon a legújabb fejleményekre. Segítségemre volt ugyanakkor
az a tény, hogy az üzleti szakirodalom is jelentősen fejlődött az elmúlt évtizedekben, így számos
új elméleti tézisre is támaszkodhatunk.
A könyvet továbbra is kettős irányultság jellemzi. Egyrészt tankönyvként szolgál több hazai
felsőfokú tanintézményben, mindenekelőtt a Budapesti Corvinus Egyetemen, ahol évente több
mint ezer hallgató vizsgázik belőle. Másrészt pedig gondolatébresztőnek szánjuk gyakorló vállalatvezetők számára: ha napi konkrét problémáikra nem is ad közvetlen választ a könyv, a tapasztalat szerint sokat segít az összefüggések átlátásában, a problémák rendszerbe foglalásában a
lehetséges döntési irányok bemutatásával.

A vállalatgazdaságtan elméleti alapjai
Könyvünk tárgya tehát a vállalat. E fogalom mindenki számára ismerős, de hallatán más-más kép
jelenik meg az egyes emberek szeme előtt. Mi a vállalatot az üzleti vállalkozás szervezeti kereteként értelmezzük, s úgy fogjuk fel, mint olyan szervezetet, melyben az emberek tevékenysége a
fogyasztók igényeinek nyereség elérése mellett történő kielégítésére irányul.
A vállalatok természetesen igen sokfélék, rendkívül színes világot alkotnak. Könyvünk
ebbe a világba vezeti be az olvasót. A vállalatgazdaságtan olyan társadalomtudományi stúdium, amely a vállalatok működésének elvi alapjait tárgyalja, s ezek magyarázatát adja. A vállalatok sokfélesége és tevékenységük összetett volta következtében elemi szükségszerűség, hogy a
vállalatgazdaságtan sokoldalúan, több tudományterület felől (multidiszciplinárisan) közelítsen a
vállalathoz, tehát nemcsak a közgazdász számára jelent vizsgálati terület f: mérnök, jogász, szociológus, politológus éppúgy talál itt témát, mint a pszichológus vagy a történész.
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A vállalathoz való sokoldalú közelítés teszi szükségessé, hogy rögzítsük azokat az elvi-elméleti alapokat, amelyekre a könyv épül. így tehetjük világossá egy-egy kifejtés hátterét, lehetővé téve
az olvasónak, hogy megállapításaink belső konzisztenciáját megítélje. Meg kell mondani, hogy e
konzisztencia megteremtése épp a gazdag tartalmú tárgyhoz illő sokoldalú kifejtés igénye miatt
nem egyszerű – minden törekvésünk ellenére előfordulhatnak az anyagban következetlenségek.
Megköszönjük, ha az olvasó ezekre, s a tankönyv egyéb hiányosságaira felhívja figyelmünket.
A könyv négy pillérre épül. Ezek közül elsőként a mikroökonómiát, a közgazdaságtan egyik fő
fejezetét említjük: ezt az elméleti stúdiumot kidolgozottsága, elméleti tételeinek jelentősége emeli ki.
A mikroökonómiából elsősorban az emberfelfogás és a vállalat-környezet viszony fontos számunkra.
Az emberfelfogást illetően könyvünk alaplogikája az, hogy a hagyományos köz- gazdaságtan emberképe: a racionális, önérdeke szerint cselekvő ember mintegy kiindulópontot jelent számunkra, ahová
(felvázolva a valóságos viszonyok közt tevékenykedő ember ettől eltérő motívumait, tulajdonságait)
rendszeresen visszatérünk (ahogyan ezt a mikröokonómia legújabb irányzatai is teszik).
A mikroökonómia emellett a vállalat-környezet viszonyt mint a vállalat működését, magatartásának általános vonásait meghatározó tényezőt kezeli – a vállalatgazdaságtan osztja ezt a felfogást.
Ezen a ponton kapcsolódik össze a mikroökonómia a szervezetelmélettel, amelynek
kontingenciaelméleti felfogása a vállalatgazdaságtan tárgyalásának másik elméleti pillére. A vállalatot mint az üzleti vállalkozás szervezeti keretét értelmezve jogos, hogy a szervezetek alapkérdéseivel foglalkozó stúdium kiindulópontként szolgáljon – ezen belül a kontingenciaelmélet
(amelyet a szervezetek esetlegességének elméleteként is szoktak emlegetni) azt hangsúlyozza,
hogy minden konkrét szervezet (így minden vállalat is) más, s az egyes szervezetek közötti eltéréseket a külső és belső környezetükhöz való viszonyuk különbözőségeiből vezeti le. Tárgyalásmódjának logikai lánca az alapvető cél – küldetés – környezet – stratégia – magatartás – teljesítmény fogalmi sorral írható le.
A külső és belső környezethez való viszony jelentőségének hang- súlyozása vezet el bennünket
a könyv anyagának harmadik pilléréhez, az érintettfelfogáshoz. A külső és belső környezet számtalan szereplője közül ugyanis bennünket azok érdekelnek elsősorban tárgyunk szempontjából,
amelyek a vállalattal tartós és lényegi kapcsolatban állnak. Ezeket nevezi érintetteknek az említett felfogás, amely a gazdaság szereplőinek kapcsolatát kölcsönös függőségi viszonyrendszerként tárgyalja, és a szokásos merev struktúrák helyett arra mutat rá, hogy ez a kapcsolatrendszer
egy olyan háló, amelynek minden csomópontja egyaránt jelentős, s a nézőpontok különbözősége
emeli ki egyik vagy másik tényezőjét.
Ilyen kiemelés nélkül viszont – természetesen – alig lehet lényegi dolgot mondani egy szervezetről. Nézőpontot kellett tehát választanunk, s a felső vezetői szemlélet mellett döntöttünk. Ez
azt jelenti számunkra, hogy a vállalati működés érintettjei közül kiemeljük a felső vezetőket, s a
vállalat működését az ő nézőpontjukból tárgyaljuk. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a tárgyalásmódban döntő szerepet játszik a stratégiai szemlélet, hiszen az érintettek kiemelt körét (a felsővezetőket) normális esetben ez jellemzi.
A fentieknek megfelelően könyvünk elvi-elméleti alapjait az 1. ábrán foglaljuk össze.
Az 1. ábrán látható elvi-elméleti alapok megnevezése nem változott a könyv első kiadása óta.
Az egyes alapstruktúrákról, illetve kapcsolataikról alkotott felfogásunk azonban jelentősen gazdagodott az évek során. Ehhez hozzájárult a globális üzleti gyakorlatról alkotott képünk színesedése éppúgy, mint a vállalatokkal foglalkozó elméletek viszonylag gyors fejlődése. Ez a fejlődés
elsősorban a vállalat-környezet viszony differenciáltabb megközelítésében (így például a tudás
alapú gazdaság térhódításának figyelembe vételében), valamint a vállalati működés elméleti alapjainak erősödésében (elsősorban a tranzakciósköltség elméletre, az erőforrás alapú elméletre és
az érintettelméletre való támaszkodásban) jelenik meg. Ma úgy látom, hogy a vállalatgazdaságtan
egyre inkább átvezetés az üzleti tudományok és a közgazdaságtan között, s ehhez az átvezetéshez
a hidat a vállalatelméletek teremtik meg. Erről a fejezetben részletesebben szólunk.

K Ö N Y V K I A D Á S

A könyv struktúrája
A tárgyalást a vállalat fogalmának, alapvető céljának, léte értelmének elemzésével kezdjük,
s ebből fejtjük ki a vállalat céljait, működésének érintettjeit és a lehetséges szervezeti formákat. A könyv első részét a vállalatelméletek rövid összefoglalása zárja. A második részben az
érintettfelfogásra építve tárgyaljuk a vállalat környezeti kapcsolatait: kiemelten a piaci viszonyokat és az állami szerepvállalást (mindkettőt nem általában, hanem a vállalat szempontjából), s
bemutatjuk a vállalatnak a társadalom szereplőihez való újfajta kapcsolatát leíró „felelős vállalat”
koncepciót.
A harmadik részben előbb megadjuk a stratégiai keretet, értelmezik az üzleti modell fogalmát,
s ebből a keretből kiindulva sorra vesszük a vállalat működésének tartalmát jelentő tevékenységeket, majd a negyedik részben a stratégia megalkotásának és megvalósításának kérdéseit, a
stratégiai menedzsmentet tárgyaljuk.
A könyv tartalmának vázlatos áttekintését adja meg a 2. ábra.
A szövegben szereplő betétek („színesek”) az anyag egyes részeihez illusztrációként, adalékul
szolgálnak, esetenként felhívják a figyelmet olyan fontos gondolati elágazásokra, amelyekről a
főanyagban nem tudunk részletesebben szólni. Az egyes fejezetek végén összefoglalót közlünk,
s megadjuk a fejezetek mondanivalója szempontjából legfőbb fogalmak listáját. A kérdések és
feladatok annak ellenőrzésére szolgálnak, sikerült-e a fejezet súlyponti részeit ténylegesen megérteni. A kérdések a könyv anyagából tételesen megválaszolhatók, a feladatok megoldásához
bizonyos kitekintésre is szükség van.

