
BÓKA JÁNOS—NAGY GYÖRGY:

Stratégia választás, vagy kényszerű
alkalmazkodás?
Vezetői vélemények, megítélések a vállalati középtávú feladatokról

A gazdasági élet kérdései, az ezzel szoros összefüggésben lévő társadalmi fel-
adatok miatt — mindig is az érdeklődés középpontjában voltak. Ez az érdek-
lődés — ha lehet — az elmúlt 6—8 évben csak fokozódott. Olyan álláspont is
kialakult, hogy az előttünk álló 5 év gazdasági eredményei döntő módon befo-
lyásolják a népgazdaság ,,új fejlődési pályára'' állítását.

Érthető tehát, ha nagy figyelem kíséri a népgazdasági terv kialakítását, és
ugyanebben ,,részesülnek" a vállalatok középtávú tervkészítő munkálatai is.
A következő tanulmány ez utóbbinak villantja fel néhány mozzanatát. Célunk
annak bemutatása, hogyan érzékelik helyzetüket ma a vállalatok Szolnokon és
a környező településeken. Arra voltunk kíváncsiak, miként értékelik a környe-
zet szorítását, milyen irányú elmozdulást tartanak a legszükségesebbnek. Véle-
ményeket és nem tervszámokat elemeztünk. Megítélésünk az, hogy a komplex
tervekben, vállalati politikában ezeket az álláspontokat fogjuk viszontlátni.

A vizsgálat elkészítése során 16 vállalat és szövetkezet 4—4 gazdasági és
társadalmi vezetője mondott véleményt. Ennek megfelelően nem állítjuk, hogy
az a kép, amit bemutatunk, általánosítható lenne. A vizsgálati mintában meg-
találhatók az ipar, élelmiszeripar, mezőgazdaság, építőipar, közlekedés, keres-
kedelem nagyvállalatai. A minta összetétele miatt nem azt kerestük ami eltérő,
hanem azt, ami közös a véleményekben.

A kiválasztott vállalatok tevékenysége meghatározó a megye gazdasági
életében. így, ha szerkezeti szempontból nem is általánosíthatók a tapasztala-
tok, a gazdasági folyamatokat tekintve mégis jellemzőnek véljük azokat.

Itt, a bevezetőben köszönjük meg a vizsgálatban résztvevő vállalatok, szö-
vetkezetek vezetőinek szíves közreműködését. Reméljük, hogy a rendszerezés-
sel, egy-egy megjegyzésünkkel mi magunk is hozzájárulunk a tervezés sike-
réhez.*

I.

A vállalatok helyzetének megértéséhez, törekvéseik megismeréséhez első lé-
pésben a környezet hatását vizsgáltuk. A vizsgálathoz a környezet elemeit négy
csoportba soroltuk:

— gazdaságirányítási közeg
— piaci környezet
— tudományos-technikai-technológiai „kihívás" (T-T-T)
— helyi politikai, társadalmi feltételek.

* A vizsgálat előkészítésében részt vett Asztalos József, az NKFV osztályveze-
tője és Keliger János, a Szolnok Városi Pártbizottság munkatársa.
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A válaszadók véleménye szerint az elmúlt időszakban a gazdaságirányítás
és a piaci környezet gyakorolta eredményeikre a legjelentősebb hatást. Az elő-
zőt a válaszadók 75%-a, az utóbbit 73%-a minősítette erősen, vagy döntő mó-
don befolyásolónak. A környezet másik két összetevőjét ezekhez viszonyítva
kevésbé meghatározónak tartják. A környezettel kapcsolatos véleményeket tük-
rözi az alábbi tábla:

Pontszám
Pontszámok

261
251
203
193

átlaga

4,1
4,0
3,2
3,1

szóródása

0,85
0,70
0.95
0,80

Gazdaságirányítási környezet
Piaci környezet
T-T-T környezet
Helyi politikai, társadalmi környezet

A környezeti hatás élesen kettéválik. Különösen feltűnő a T-T-T környezet
alacsony pontszáma, és itt a válaszok szóródása. Egyik fontos oka a beruházási
restrikció. Ennek mintegy megjelenési formája, hogy a reálszféra-korlátosság
helyett a gazdasági szabályozáskorlátossággal találkozunk. Leegyszerűsítve:
nem a gép, a technológia hiányzik, hanem a pénz, amin ezt a gépet megve-
hetnék.

A környezet hatásával kapcsolatos megítélés reálisnak tűnik. A válaszok
értékelése azt mutatja, hogy a vezetők megítélése szerint a környezet egésze a
működés eredményességét erősen befolyásolta. Ezt mutatja a következő ábra,
amit Kesselring módszerével alakítottunk ki. [1]

' döntő befolyás

Iíaciörnyezet

T-T-T
környezet

gazdaságirányítási környezet

környezet egésze

helyi politikai,
társadalmi környezet

nincs befolyás
A skála intervallum-skála, tehát a környezeti elemek egymáshoz viszonyí-

tott hatása nem olvasható ki belőle. így nem állítható például, hogy a gazda-
ságirányítási közeg több mint 50%-kal nagyobb súlyú lenne, mint a helyi poli-
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tikai, társadalmi környezet. Mindössze azt mutatja, hogy például a piaci kör-
nyezet hatása a gazdaságirányítás és a T-T-T környezet között, az előbbihez
közelebb helyezkedik el — a válaszadók értékelésében.

A helyzetrögzítés után jogos a kérdés: melyek a környezetre vonatkozó
várakozásai a vezetőknek? Kedvezőbbnek, vagy kedvezőtlenebbnek minősítik
a várható változásokat?
A várakozásokat Marting diagramon szemléltetve: [1]
A környezet elemeivel kapcsolatos várakozások
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folyamatos vonal: a minta egészében
szaggatott vonal: a mezőgazdaságban

Mint látható, a várakozások enyhén optimisták. Legkedvezőbb változással
a helyi politikai, társadalmi környezetet illetően élnek, de viszonylag kedvező
a várakozás a T-T-T és a gazdaságirányítási közeggel szemben is. A piactól
„nem sok jóra" számítanak.

Az eltérő válaszokat vállalati szervezet és ágazati szempontok alapján is
értékelhetjük:

— a piacot illetően a legpesszimistábbak a megkérdezett mezőgazdasági
vezetők,

— közömbös hatásúnak ítélték meg a piacot a megkérdezett ipari, élelmi-
szeripari vezetők,

— mindenki várakozással tekint a helyi politikai, társadalmi környezetre.

II.

Mindezek azonban még csak várakozások. Az eredményes működéshez
a) fel kell ismerni a kényszerítő változásokat
b) az erőforrások (munkaerő, technika, pénz, stb.) megfelelő kombinációját

kell kialakítani
c) a szükséges reálfolyamatok révén meg kell valósítani a változtatásokat.
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Természetesen ez körfolyamat a napi munkában is. Még a tervezési folya-
mat is csak elméletileg szakaszolható ebben a formában. A vállalati törekvések
megismeréséhez azonban ezt az utat kellett választanunk.

Melyek tehát azok a területek, amelyeken a vezetők megítélése szerint a
jelenlegihez képest a legjelentősebb változtatásra kényszerül a vállalat a követ-
kező időszakban?

Meglehetősen széles skálájú feladatsort jelöltek meg a válaszadók, össze-
sen 10—12-t. Ez nem meglepő, hiszen a vállalati elemző munka dandárjában
vagyunk és a feladat valóban összetett. Ennek megfelelően a válaszok is meg-
lehetősen szóródnak.

A vizsgált mintában a következő eredményhez jutottunk:

műszaki színvonal

munka-

fegyelem

f piaci magatartás

irányítás hatékonysága

termék minőség

Az intervallum skála értelmezése hasonló az előbb bemutatotthoz. A veze-
tők preferenciasorrendjét ábrázolja. Jól látható módon a feladatok között mesz-
sze kiemelkedik a műszaki színvonal emelésének igénye. Közel azonos súllyal
érzékelik a piaci magatartás változtatásának, a munkafegyelem erősítésének,
az irányítás hatékonysága javításának feladatát.

Az első öt legfontosabb, kényszerítő erejű tennivaló a megkérdezett veze-
tők véleménye szerint fontossági sorrendben:

— műszaki színvonal emelése
— megfelelő piaci magatartás
— munkafegyelem erősítése
— az irányítás hatékonyságának javítása
— a termék (szolgáltatás) minőségének javítása.

Az egyes ágazatokban, vállalati csoportban a megítélés egymáshoz viszonyítva
is eltérő.

Iparban
műszaki színv.
anyag, energia
takarékosság
termékek minősége

élelmiszeriparban
műszaki szlnv.
anyag, energia

takarékosság
termékek minősége

mezőgazdaságban
munkafegyelem
műszaki színv.
emelése
munka és
üzemszervezés

egyéb*
piaci magatartás

munkafegyelem

irányítás
hatékonysága

• az „egyéb" kategóriába különböző ágazathez tartozó, önálló nagyvállalatok kerültek.
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Az iparban a válaszadók 65%-a sorolta az első öt legfontosabb teendő közé
az anyag- és energiatakarékosságot. Az élelmiszeriparban 80%-a jelölte meg a
műszaki fejlesztés kényszerét. Ugyanezt a feladatot a mezőgazdaságban meg-
kérdezettek 87%-a jelezte kiemelt tennivalóként. Az „egyéb" csoportban kivé-
tel nélkül mindenki feladatnak tartja a megfelelő piaci magatartás kialakítását.

Ami az erőforrások kombinációját illeti, ennek kialakítása a komplex ter-
vek, illetve intézkedési tervek feladata. A vizsgálatban mi pusztán annak fel-
mérésére szorítkoztunk, mennyire látják megteremthetőnek, vagy adottnak a
szükséges eszközöket, belső feltételeket.

Mint korábban bemutattuk, a megkérdezett vezetők a környezetet illetően
„enyhén optimistán" nyilatkoztak. A mértéktartásnak egyik oka a bizonyta-
lanság. A megkérdezettek szinte kivétel nélkül legalább akkorának, de inkább
nagyobbnak ítélték a jelenlegi bizonytalanságot, mint a megelőző középtávú
terv készítésében. Ez a bizonytalanság tükröződik abban is, ahogy a kénysze-
rítő változtatásokhoz szükséges feltételeket részben adottnak, részben megte-
remthetőnek minősítette. A belső adottságokat illetően kedvezőbb a kép, a
válaszadók felének megítélése egyértelmű: „igen, adott".

A kényszerítő változásokhoz adottak, vagy nagy valószínűséggel megte-
rem thetőek-e a feltételek? (Válaszok %-os megoszlása)

igen nem részben

Külső feltételek 10 3 87
Belső feltételek 50 — 50

A belső adottságokat illetően a kép valóban kedvezőbb, de — valószínűleg
a bizonytalanságból eredően — nem „felhőtlen".

Ezt támasztja alá, hogy a gazdaságirányítás korszerűsítésének és a válla-
lati tervezésnek a kapcsolatát feszegetve a válaszadók 67%-a az elképzelések
megvalósítását akadályozó tényezőként említette a szükséges eszközök hiányát.
Ügy véljük, ilyen arányban vállalataink aligha részesülhetnek pótlólagos esz-
közökben, vagyis az elképzeléseket kell tovább alakítaniuk. Ezzel a talán leg-
izgalmasabb kérdéshez jutottunk. Melyek a készülő tervekben, tervkoncepci-
ókban a legfontosabb törekvések?

III.

A most következőket tehát úgy kell értelmezni, hogy ezek azok a tennivalók,
elérendő célok, amelyek a komplex terv tartalmi koordinációjául szolgálnak.
Osztályozással megválaszolható formában tettük fel a kérdéseket. A válaszadók
véleménye természetesen itt is jelentősen szóródott a két szélsőséges érték, a
„nem volt szempont"... és a ,,tűzön-vízen át is érvényesítendő szempont" kö-
zött. A 22 megjelölt célkitűzés közül nyolc minősült az értékelési skálán ki-
emelt szempontúnak. Ez egyelőre, feltehetően nem zavaró a tervezés számára,
— bár a jelenlegi szakaszban is soknak tűnik.

A célok közül kiemelkedik a vállalat, szövetkezet egyensúlyának biztosí-
sítása. Korábbi országos felméréshez hasonlítva [2] már magának a célkitű-
zésnek a megjelenése is új. Ugyancsak ehhez a felméréshez viszonyítva ked-
vező változás a termelékenység erőteljes növelésére vonatkozó, valamint a dol-
gozók jövedelmének emelésére irányuló törekvés egymáshoz közelebb kerülése.
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Amennyiben a reprezentáció megengedi, a válaszok szóródása alapján megfo-
galmazható, hogy még mindig a dolgozók jövedelmének emelése szerepel akár
a jövedelmezőséghez, akár a termelékenységhez, akár a meglévő eszközök ki-
használásához viszonyítva első helyen. Nem meglepő, de elgondolkodtató, ösz-
szefüggésben van a vezetői munka, a gzdálkodás eredményességének rövidtávú
megítélésével.

Feltűnő, hogy az importanyagokkal takarékosság, vagy az eredményes ex-
portpiaci műveletek csak másodlagos szempontként jelentek meg.

Tanulságos az értékelési skála másik oldala is. Négy szempont elérését
szerényen ambicionálják a vállalatok.

Ezek:
— belföldi piaci részesedés javítása,
— gyártásfejlesztés,
— tevékenységi kör módosítása,
— külföldi kooperációs kapcsolatok.

Az említettek közül a belföldi piaci részesedés javítása ami említést érde-
mel, hiszen a többi részben program kérdése, a külföldi kooperáció pedig fel-
tehetően a minta összetétele miatt szorult háttérbe. A belföldi piaccal kapcso-
latos magatartás — úgy tűnik — azonban újbóli értékelésre szorul. A VII. öt-
éves népgazdasági tervkoncepció alapján felértékelődik a belföldi ellátás.

Az egyes ágazatok között is jelentős eltérések vannak. Az első öt legjel-
lemzőbb célkitűzés között mindössze egy található meg a négy ágazati csoport-
ban, ez az említett pénzügyi stabilitás. Három ágazat jelölte meg a ráfordítások
mérséklését az öt legfontosabb teendő között.

A legjellemzőbb rendezőelvek a válaszok alapján:
iparban;

— nyereségtömeg növelése
— jövedelmezőség emelése
— ráfordítások mérséklése

mezőgazdaságban:
— gazdasági és termelési veszteség megszü n t e t é s e

— termelékenység emelése
— nyereségtömeg növelése

élelmiszeriparban:
— veszteség megszüntetése
— eszközMlvasznaltság javítása
— pénzügyi egyensúly biztosítása

i.egyéb" csoportban:
— pénzügyi stabilizálás
— eszközkihasználús fokozása
— (termék) minőség javítása

Az ágazati értékelésnél szembetűnő, hogy a megjelölt célkitűzések nagy
száma mellett, ezek nagy arányban minősülnek a tervezés szempontjából alap-
elvnek, vagy elsődleges szempontnak. Ebben nincs eltérés az ágazatok között,
a válaszok 60—64%-a így minősített. Valószínű, hogy a két tényező — sok cél,
erős intenzitás — együtt nem kezelhető, a szempontok számán kell csökkenteni.
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A külső kényszerítő feltételek és a törekvések Összességében is, ágazaton-
ként is összhangban vannak. Jól érzékelhető, hogy a válaszadók törekvése
elsődlegesen a belső egyensúly megteremtésére irányul, függetlenül attól, hogy
a külső környezet kedvező, vagy kedvezőtlen megváltozására számítanak.

A vizsgálat tapasztalatai — megítélésünk szerint — a vállalatvezetők és
az irányító szervezetek számára egyaránt fontosak lehetnek. Láthattuk, hogy
ma, 1985. utolsó negyedében vállalataink

— sok kényszerítő külső feltétellel számolnak,
— sok és nagy intenzitással érvényesítendő célt fogalmaznak meg,
— és meglehetősen nagy a bizonytalanság.
A tervkészítés elemző szakasza a korábbihoz képest időben előbb kezdő-

dött. Ehhez viszonyítva a tervkoncepciók képlékenyek. A koncepciók, majd
ezek alapján a tervek kialakítása a vállalatok feladata és felelőssége. Ezért
sem minősíthetőek a leírt megállapítások — a döntőbíró szerepköréből — pozi-
tív, vagy negatív előjellel.

Két dolog azonban, mintegy következtetésként világosnak látszik:
— igen komoly, elmélyült munka szükséges még a vállalati tervek kiala-

kításához,
— a tervezési folyamat is korszerűsítést igényel mind tartalmában, mind

módszereiben.
Az 1985-ös esztendő sikeres zárása mellett ezek az előttünk álló feladatok,

amelyekhez újabb ismereteket, megoldási lehetőségeket kell keresnünk.
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