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Sajátos ténye a gazdasággal foglalkozó tudo-
mányterületek fejlődésének, hogy az emberi 
szükségletek szűkös erőforrások mellett tör-
ténő kielégítésének átfogó kérdéseivel foglal-
kozó közgazdaságtan és az e szükségletek ki-
elégítésének a modern társadalmakban dön tő 
hányadát megvalósító üzleti szférát elemző 
gazdálkodástan egymástól meglehetősen 
függetlenül fejlődtek és fejlődnek jórészt még 
a mai napig is. Előadásomban arra vállalkoz-
tam, hogy megmutassam: a vállalatelméletek 
bizonyos értelemben hidat képeznek a két 
tudományterület között, s ez szervesen követ-
kezik a gazdaság lényegéből és természetéből.

Társadalmi munkamegosztás és koordináció

Az 1. ábrán egy közismert, világosan belátha-
tó gondolatmenet látható (Douma-Schreuder, 
1991, módosítva). A gazdaság mint társadalmi 
létszféra funkciója az emberi szükségletek 
kielégítése, amely az ehhez szükséges erőfor-
rások korlátozottsága mellett valósul meg. A 
korlátozottság ténye veti fel az erőforrás-fel-
használás hatékonyságának kérdését (hiszen 
ettől függ a szükségletkielégítés lehetséges 
mértéke) – azt pedig a közgazdasági gondol-
kodás kezdetei óta tudjuk (Smith, 1776), hogy 

Ez természetesen egy a rövidség kedvéért 
leegyszerűsített séma, arra azonban már eb-
ben a formájában is alkalmas, hogy belássuk: 
érdemes közös kiinduló alapot keresni a 
közgazdaságtan és a gazdálkodástan számára.

A mikroökonómia 
és a vállalatelméletek származtatása

A mikroökonómia jelen elemzésünk szem-
pontjából a fentiekben vázolt koordináció 
modellje, amelyben a szükségletkielégítést a 
piac koordinálja, amely meghatározza az 
ehhez szükséges javak előállítását megvalósí-
tó aktorok (a vállalatok) magatartását. Ez a 
modell világosan megfogalmazott és követ-
kezetesen alkalmazható feltételekre épít, 
amelyek a vállalatot mint ismert és adott 
termelési függvényt definiálják. A vállalat a 
mikroökonómiai elméletben homogén en-
titás, amely az átfogó feltételekből levezetett 
piaci kényszerek között cselekszik.

A mikroökonomia ragyogó elméleti épít-
mény, megkerülhetetlen eszköze a gazdasági 

jelenségek magyarázatának. Kiforrottsága és 
pontossága alkalmassá teszi arra, hogy kiin-
dulópontul szolgáljon a gazdasági jelenségek 
nagyon széles körét leíró, magyarázó további 
elméleti konstrukciók számára. Úgy vélem, 
az egyik legfontosabb kibontási irány a vál-
lalatelméletek széles skálájának kialakítása – 
ezek az elméletek a mikroökonómia vállalat-
felfogását meghatározó feltételek feloldásával 
jönnek létre.

A 2. ábra sematikusan foglalja össze a ma 
legelterjedtebbnek, legnagyobb hatásúnak 
tekinthető vállalatelméletek származtatását, 
feltüntetve az adott elmélet egy-egy kiválasz-
tott jellemző alapművét. Meglehetősen 
közismert elméletekről van szó, így talán 
megengedhető, hogy a kiterjesztés módjára, 
irányára csak egy-egy rövid utalással hivat-
kozzunk. Jól látható, hogy mi a magyarázata 
annak, hogy „csak” vállalatelméletek vannak, 
mai tudásunkkal nem beszélhetünk „a válla-
lat elméletéről” – ha lehetséges egyáltalán a 
mikroökonómiai elmélet nagyon különböző 

a munkamegosztás, s az ebből levezethető 
specializáció a hatékonyságnövelés kulcskér-
dése. A munkamegosztás magával hozza az 
egyes résztvevők közötti tevékenységcsere 
(vagy, más oldalról, a tevékenységek eredmé-
nyének cseréje) szükségességét, s ezen cserék 
koordinációjának igényét. A társadalmi koor-
dinációs mechanizmusok két stabil alapvál-
tozata, a piaci és a szervezeti koordináció 
pedig kifeszíti azt a teret, amelyben a koordi-
náció alapegységei: a piacok és a vállalatok 
működnek (Kornai, 1983).

1. ábra • A vállalatelméletek fogalmi háttere

2. ábra • Vállalatelméletek származtatása a mikroökonómiából

Chikán Attila • … a vállalatelméletek
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irányú kiterjesztéseinek egységes keretbe 
foglalása, ez ma még várat magára. Ábránk 
és gondolatmenetünk azonban remélhetőleg 
elég meggyőző ahhoz, hogy belássuk: a vál-
lalatelméletek kifejlesztéséhez hídfőül szolgál 
a mikroökonómia, a közgazdaságtan válla-
latelmélete.

A gazdálkodástan és a vállalatelméletek

Nemcsak a vállalatnak, de az üzleti világnak, 
az üzleti tevékenységnek sincs átfogó elméle-
te. Az üzleti (gazdálkodástani) tankönyvek a 
vállalatok lényegét, működését a közgazda-
ságtan mellett különböző orientációjú és 
szin tű társadalomtudományok fogalmi rend-
szerére és elméleti konstrukcióira támaszkod-
va írják le (Chikán, 2008). A vállalat ekkor 
az emberi szükséglet-kielégítésben kulcssze-
repet betöltő üzleti vállalkozás szervezeti ke-
rete, amelyet az alapvető céljával (fogyasztói 
szükségletkielégités nyereség elérése mellett) 
definiálunk. Az így értelmezett vállalatnak 
egyszerre, egyazon folyamatban kell értéket 
teremtenie a fogyasztó és a tulajdonos számá-

ra – ehhez megfelelő stratégiával kell rendel-
keznie, amely hosszú távon fenntartható 
növekedést tesz lehetővé számára, a piaci 
verseny keretei között. A 3. ábrán láthatjuk, 
hogy a vállalatelméletek ezen küldetés, fel-
adatkör különböző vonatkozásaira (a vállala-
tok határának meghatározása, a szereplők 
közötti kapcsolatok, illetve az irányítási-ösz-
tönzési struktúra stb.) adnak az üzleti gyakor-
latban érvényesíthető magyarázatot. Azt lát juk 
tehát, hogy megtalálhatjuk a vállalatelméletek 
kifejlesztésének másik hídfőjét a gazdálkodás-
tudomány tematikájában. A kör, amelyet 
írásom elején a közgazdaságtan és a gazdál-
kodástan kapcsolatáról mondottakkal elkezd-
tem, itt bezárul.

Az itt leírt gondolatmenet nemcsak a 
terjedelmi korlátok miatt vázlatos, hanem 
tudásunk hiányos volta miatt is. Belátható 
ugyan, hogy a közgazdaságtan és a gazdálko-
dástan között, tárgyukból következően, szer-
ves kapcsolat van – ezt azonban a tudomány 
mai fejlettségi szintjén alig kezeljük. A szem-
léleti és módszertani eltérések egyaránt igen 

jelentősek, a két tudományterület lényegében 
egymástól szinte függetlenül fejlődik, s ebben 
nem is várható gyors változás. Ami változás 
lesz, azt a való élet követelményei fogják ki-
kényszeríteni. Az integráció azonban, úgy 
vélem, soha nem lesz teljes – már csak azért 
sem, mert mindkét területnek szüksége van 

más társtudományok támogatására is, s az 
ilyen komplexitást igénylő modellek mindig 
nagyon színes tudományos megközelítést 
tesznek egyaránt lehetővé és szükségessé. 

Kulcsszavak: szükségletkielégítés, mikroökonó-
mia, hatékonyság, vállalatelmélet
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