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A menedzsment-tanácsadás mint üzleti szolgáltatás, 
mintegy 130 évvel ezelőtt, a második ipari forrada-

lom idején jelent meg az Amerikai Egyesült Államokban, 
és az azóta eltelt időben az egész világon elterjedt. Létre-
jötte idején, a tömegtermelés beindulásával, az ipari vál-
lalatok és vasúttársaságok egyre növekvő méretével szük-

ségszerűen megnőtt az igény az olyan szakértőkre, akik 
támogatni tudták a vállalatvezetőket a folyamatok és em-
berek hatékony megszervezésében. Csak közbevetőleg je-
gyezzük meg, hogy a kor Amerikájában a hatalmas távol-
ságok miatt a vasút megjelenése és gyors térhódítása óriási 
vasúttársaságok létrejöttét idézte elő, a Pennsylvaniai Vas-
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A cikk bevezetőjében a szerzők utalnak rá, hogy a tanácsadás, ez a tudásalapú tevékenység, közel száz éves múltra te-
kinthet vissza. Először áttekintik a tanácsadással kapcsolatos alapfogalmakat, majd nagy vonalakban bemutatják az üzleti 
jellegű tanácsadás kialakulásának és fejlődésének fontosabb lépéseit. Ezt követően rámutatnak a csehszlovák, illetve a 
szlovákiai tanácsadás sajátos evolúciós lépéseire globális és regionális tendenciák tükrében. Itt értelemszerűen a szlovákiai 
fejlődést az első (1919-1939) és a második (1945-1992) Csehszlovák Köztársaság keretei között ismertetik. A cikk további 
részében bemutatják a tanácsadás szlovákiai térnyerését az általános, a marketing, a HR és egyéb területen. A cikkben 
szólnak arról is, hogy mi az ügyfelek véleménye a tanácsadókról egy általuk 2018-ban elvégzett empirikus kutatás tükré-
ben.
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In the introductory part of this article, the authors refer to the fact that consulting, this knowledge-based activity, can look 
back nearly 100 years ago. First, they review the basic concepts of consulting, and then they will outline the major steps 
in the development of business-like consulting. Then the authors point out the specific evolutionary steps of consulting  in 
Czechoslovakia and in the independent Slovakia in light of global and regional trends. Here, of course, the development of 
Slovakia is described within the framework of the first (1919-1939) and the second (1945-1992) Czechoslovak Republic. In 
the rest of this article the authors will discuss the development of consulting in Slovakia in general, marketing, HR and ot-
her fields. In this article, they also discuss what customers think about consultants in light of an empirical research in 2018.
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úti Társaságnak már 1890-ben száztízezer alkalmazottja 
volt. A gyors ipari fejlődésnek köszönhetően a tőke javak 
termelékenysége ugrásszerűen megnőtt, a munka termelé-
kenysége azonban ezzel egyidejűleg mit sem változott. A 
munka megszervezése, illetve az alkalmazottak termelé-
kenységének javítása állt az ebben az időben kialakult tu-
dományos menedzsment fókuszában. A Harvard Business 
School kutatói (Kipping & Clark, 2012) által elfogadott 
nézet szerint a tudományos menedzsment első képviselői 
tekinthetők a menedzsment-tanácsadás előfutárainak. 

Napjainkban alig találunk olyan üzleti területet, amely 
nem kapcsolható össze valamilyen tanácsadói tevékeny-
séggel (Gross et al., 2009). Az elmúlt évek folyamán, az 
ügyféligényeknek való megfelelés alakította ki a vezeté-
si tanácsadás részterületeit (pl. stratégia, HR, üzletvitel, 
operatív, projekt, IT, Big Data stb.). A ma működő tanács-
adó szervezetek ezek köré a részterületek köré szerve-
ződve építik fel üzleti tevékenységüket, egy vagy néhány 
részterületre specializálódva. A szlovák menedzsmentta-
nácsadás-piac méretét és jellegzetességeit feltáró kutatá-
sokat a legnagyobb globális kutatóhálózatok (Source Glo-
bal Research, IBIS) végeznek, itteni felmérés a témában 
meglehetősen ritka. Ezt a hiányt hivatott pótolni a 2018 
szeptemberében elindított kutatásunk, amelyben a Szlo-
vákia területén működő vállalkozások (vállalkozók és 
menedzserek) válaszait mértük fel, a különféle vezetési 
tanácsadókkal kapcsolatos tapasztalataikról. 

Cikkünkben a szlovák vezetési tanácsadás gyakorlatá-
nak kialakulását és fejlődését a témában született, főként 
szlovák és cseh szakirodalom tanulmányozása révén tár-
tuk fel, míg az aktuális trendeket a legfrissebb globális 
és régiós felmérések adatainak elemzésével közelítjük. A 
szlovákiai menedzsmenttanácsadás-piac szekunder ada-
tokra támaszkodó bemutatását követően a témában 2018-
ban végzett felmérésünk eredményeit ismertetjük. 

A menedzsment-tanácsadás fogalma és 
kialakulása

A tanácsadás fogalma
A tanácsadás a tudásintenzív üzleti szolgáltatások közé 
tartozik. Az ilyen szervezetek „tudásalapú inputokat” 
biztosítanak más szervezetek üzleti folyamataihoz, tehát 
olyan szakértői cégek, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak 
más szervezeteknek, és a nyújtott szolgáltatás valamilyen 
professzionális teljesítmény” (Nemes, 1982; Miles, 2005; 
Greiner & Metzger, 1983).

Ezen belül a menedzsment-tanácsadás olyan tevékeny-
ség, amelyet speciálisan képzett szakemberek szerveznek 
meg és nyújtanak különféle szervezeteknek, ezáltal objek-
tív és független módon segítik az ügyfélszervezetet a me-
nedzsmentproblémák azonosításában, az ilyen problémák 
elemzésében, és kérésre segítséget nyújtanak a megoldá-
sok bevezetésében, implementálásában (Kipping & Clark, 
2012; Niedereichholz & Niedereichholz, 2012; Brooks & 
Edward, 2014). 

Kubr (1996) szerint a tanácsadás ennél is több, mégpe-
dig olyan professzionális szolgáltatás, amelyet szervezetek 
és azok vezetői számára nyújtanak külső tanácsadó cégek 

vagy belső tanácsadók azért, hogy segítsék a szervezete-
ket céljaik elérésében, a problémák feltárásában és megol-
dásában, új lehetőségek azonosításában, a szükséges ké-
pességek elsajátításában és a változások megvalósításában 
(Block, 1981; Markham, 1999; Kipping & Clark, 2012; 
Poór, 2016). Maister (1993) és Schein (2002) többé-kevés-
bé egybehangzóan a tanácsadókat három nagyobb kategó-
riába sorolják, ahogy az 1. ábrán is látható:

1.  szakértő tanácsadók (expert consulting): ezek a 
szakemberek szaktudásuk és tapasztalataik alapján 
megoldásokat javasolnak, meggyőzik az ügyfeleket 
azok helyességéről, és segítenek a megvalósításban, 

2.  folyamat-tanácsadók (process consulting): az ügyfél 
kreativitását serkentő, facilitáló eszközökkel segítik 
ügyfelüket a megoldások keresésében; szolgáltatá-
saikat leggyakrabban a csoportos és egyéni együtt-
működést igénylő interakciókon keresztül valósítják 
meg,

3.  kérdező típusú tanácsadók (inquiry vagy humble 
consulting): ebben az esetben a célok eléréséhez az 
ügyfél és a tanácsadó együttes tudása szükséges, 
akik a kívánt végeredmény elérése érdekében part-
nerekként működnek együtt. Egyes szakemberek az 
ilyen típusú tanácsadást agilis konzulting kategóri-
ájába is sorolják.

1. ábra 
Tanácsadói modellek

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

A tanácsadói tevékenységek csoportosítására Curuksu 
(2018) a következő tipizálást használja:

•  szervezetfejlesztés (stratégiai tervezés, költségopti-
malizáció, re-engineering, innováció), 

•  stakeholder piackutatás (dokumentációkutatás, ügy-
fél-szegmentáció, felmérések, interjúk, fókuszcso-
port, Big Data elemzés),

•  versenyképes intelligencia (ellátásilánc-menedzs-
ment, ügyfél-átvilágítás, benchmarking, kiszervezés, 
egybeolvadás és átvétel).

Az előzőekben felvázoltakkal összhangban, a tanácsadás-
sal foglalkozó szervezetek három nagy kategóriát fednek 
le. Ezek az alábbiak:

•  Számviteli-pénzügyi szakmai háttérre épülő tanács-
adók: a tanácsadás területének legrégebbi szerveze-
tei. Ezek a cégek szakmai profiljukat tekintve vala-
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mely számviteli vagy pénzügyi területből nőtt ki az 
1800-as években, és mára globális vállalatbirodal-
makká nőtték ki magukat. Ők az ún. „első generá-
ciós tanácsadók”, vagy „nagy könyvvizsgáló cégek” 
(Plunkett, 2018).

•  Vállalatvezetés és szervezés területén működő ta-
nácsadók: ide tartoznak a tradicionális vezetési ta-
nácsadó cégek. Tanácsadási praxisukat jellemzően a 
vállalati stratégiai tanácsadás szakterület köré építet-
ték fel. Ide tartoznak a már korábban említett: Mc-
Kinsey and Co., a Booz and Co., a Boston Consulting 
Group és mások (Pereira, 2017).

•  Üzletviteli technológiai tanácsadók: ide tartoznak az 
ún. harmadik generációs tanácsadó cégek, amelyek 
az 1950-es években és azután alakultak. Elsődleges 
szakterületük az üzletviteli-technológiai tanácsadás 
(business technology consultancies). Jellemzően az 
informatikai ipar gyártói, alkalmazásfejlesztői, vagy 
tanácsadói köreiből kinőve, majd komoly tanácsadó 
cégek komplett tanácsadási üzletágait kivásárolva 
jöttek létre, illetve jelentek meg a tanácsadói piacon. 
Ide tartozik a PWC, a Unisys, az SAP stb. (Poór et 
al., 2016).

A globális menedzsment-tanácsadás kialakulása 
és fejlődése 
Ahogy azt már korábban írtuk, napjainkra a tanácsadás 
az üzleti élet szinte minden területére kiterjedt. Az elmúlt 
évtizedek során súlyponti orientációi jelentősen változtak 
(Fink, 2004; Czerniawska & May, 2004; Poór, 2005). A 
tanácsadás fejlődését létrejöttétől napjainkig számos fel-
osztásban lehet tárgyalni.

A témánk szempontjából a tanácsadás fejlődését a 
részletek túlzott kifejtése nélkül öt nagyobb irányzathoz 
kapcsolhatjuk. Míg a klasszikus irányzat képviselői első-
sorban technokraták, a neoklasszikus irányzat képviselői 
társadalomtudósok pszichológusok, szociológusok voltak. 
A vezetésben a technikai, technológiai területről érkező, 
mérnöki szemléletet képviselő szakemberek erős racioná-
lis gondolkodással jellemezhető irányzatokat dolgoztak 
ki, a humán és társadalomtudományi szakterületről érke-
zők pedig olyan irányzatokat, amelynek középpontjában 
az emberi magatartás és az emberi tényezők állnak. Ennek 
megfelelően a vezetési gondolkodásban két, egymástól jól 
elkülöníthető tudományos paradigma ismerhető fel, me-
lyek közül az előbbit nevezhetjük „objektív racionalitás-
nak” míg az utóbbit „humanizmusnak”. Az egész vezetés-
tudomány-történeten végigvonul ez a két szemlélet, amely 
az egyes irányzatokban jól felismerhető. A menedzsment 
átalakulásával előtérbe került a vállalatszervezés és a stra-
tégia. Az irányzat létrejöttének fő mozgatórugói a vállala-
ti méretek megnövekedése, a decentralizáció terjedése és 
a portfólióalapú tervezés voltak. Az elmúlt évtized alatt 
kibontakozó információs és kommunikációs (IT/ICT) for-
radalom jelentősen befolyásolta a tanácsadás fejlődését. 
Ezen fejlődési szakasz meghatározó szereplőivé váltak 
a nagy könyvvizsgáló (auditor) cégek menedzsment-ta-
nácsadó részlegei (pl. PriceWaterhouse&Coopers, Deloit-
te&Touche, Ernst&Whiney, Arthur Young, KPMG stb.), 

továbbá az informatikai szektor ismert szereplői EDS, a 
CSC, a Capgemini, az IBM és a Tata vállalatok.  Napja-
inkban pedig már a robotizáció és a mesterséges intelli-
gencia (AI) hatására már itt kopogtat az iparág elképzelt 
ajtaján az ötödik generációs tanácsadás. 

2. ábra
A menedzsment-tanácsadás fejlődése

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

Hosszú ideig töretlen fejlődés volt a jellemző erre az 
iparágra. Nem volt ritka a kétszámjegyű növekedés (Bron-
nenmayer et al., 2014). Sőt az sem volt precedens nélküli, 
hogy a tanácsadók a gazdaság visszaesése, vagy megtor-
panása ellenére is jól tudtak prosperálni. A 2008-2009-es 
válság volt az első olyan nagy gazdasági válság, amikor a 
tanácsadókat is elérte ugyanaz a krízis, mint amelyeket az 
ügyfeleiknél tapasztaltak. A leépítés és a korábban pros-
peráló üzletágak bezárása sem volt ritka jelenség ebben 
az iparágban sem. Napjainkra ez a helyzet megváltozott. 
Újra nem ritka a kétszámjegyű növekedés ebben az ipar-
ágban, amely 2018-ban több mint 2,4 millió főt foglalkoz-
tató iparág globális szinten 630 milliárd dollár árbevételt 
realizált (IBIS, 2019) (2. ábra). 

A menedzsment-tanácsadás kialakulása 
Szlovákiában

Tanácsadás a csehszlovák érában
A két világháború közötti Csehszlovákiára – amely magá-
ban foglalta a mai Szlovákiát – annak létrejöttekor a né-
met mintájú vállalatirányítás volt a jellemző. Az 1919-ben 
megalakult ország vezetése azonban alapvetően Nyu-
gat-Európa, illetve az angolszász országok felé orientáló-
dott. Ezért, továbbá a nemzeti liberális légkör miatt, éppen 
Csehszlovákia volt az az állam, ahol leginkább fogékonyak 
voltak az új gazdaságirányítási gondolatokra. Nem vélet-
len tehát, hogy Frederick F. Taylor, Henry Ford vagy Hen-
ri Fayol elképzelései cseh nyelven is (Ford, 1924; Taylor, 
1931; Fayol, 1931) olvashatók voltak. Ebben a korszakban 
fontos fogalom volt az ún. tudományos munkaszervezés. 
Nem volt ez másképpen a Csehszlovák Köztársaság (1919-
1939) idején sem.

Ez hatékonyságnövelő intézkedések sorát jelentette, 
amit racionalizálásnak is neveztek. A kifejezés alatt mű-
szaki és szervezési kérdéseket értettek, úgy mint a munka 
normázását, új bérezési formát (az órabér helyett áttértek 
a teljesítmény bérezésére), vállalati és pénzügyi tervezést, 
energiatakarékosságot, raktározást, továbbá vállalaton be-
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lüli fuvarozást. Emellett a kiválasztásnál még a pszicho-
technikát is alkalmazták.

A munkaszervezés kutatásának Csehszlovákiában in-
tézményes keretei is voltak. 1920-ban alapították a Masa-
ryk Munkaakadémiát (Masarykova Akademie Práce) hat 
szakmai részleggel, melynek céljai közé tartozott a taylori 
modell alkalmazása és a munka tudományos szervezé-
se. Külföldi tanulmányutakat szerveztek cseh és szlovák 
mérnökök és műszaki szakemberek számára ezekbe az 
országokba, hogy megismerhessék a fejlettebb munka-
módszereket. Segített megszervezni, hogy a tudomány 
és a technológia világának kiemelkedő képviselőinek a 
látogatásait Csehországban, és utoljára, de nem utolsósor-
ban, támogatta a Ford gyárban alkalmazott gyártási mód-
szerek itteni bevezetését (Masaryk...; Nespor). Az intézet 
életében az 1929-1930-as gazdasági válság jelentős törést 
okozott, és pénzhiány okán bizonyos intézeteit be kellett 
zárni. Később az intézet amerikai orientációja meggyen-
gült, utána inkább a portugál, szovjet és német, vagyis az 
etatista módszerek felé kezdtek nyitni. 1952-ig működött 
az intézet, amikor is beolvadt a Csehszlovák Tudományos 
Akadémiába (Míšková, Franc & Kostlán, 2010). További 
hasonló irányultságú intézmény volt az 1923-ban létesült 
Cseh Szabványügyi Társaság. A cseh tudományosság ere-
jét mutatja, hogy Prága volt az a hely is, ahol 1924-ben elő-
ször tartottak konferenciát az irányító munka tudományos 
hátteréről (Prague International Management Congress), 
és szintén a cseh fővárosban rendezték meg 1928-ban az 
első nemzetközi szabványosítási kongresszust.

A kérdéskörrel elsősorban műszaki végzettségű szak-
emberek foglalkoztak. A tudományos munkairányítás 
legjelentősebb elméleti képviselői között Špaček és Ve-
runáč nevét kell említeni. Az elmélet legeredményesebb 
alkalmazója Tomáš Baťa cipőgyárai voltak, amelyek mun-
katermelékenysége még az akkori amerikai üzemekét is 
meghaladta (Průcha et al., 2004, 2009). 

A kelet-közép-európai országok XX. századi törté-
netét több mélyreható sokk határozta meg, amelyek közé 
kiemelten tartozott az 1945 és 1948 között a szocialista 
társadalmi és gazdasági rendszer bevezetése, majd ennek 
a lebontása 1989 után. A tervutasításos társadalmi-gazda-
sági rendszerben a tanácsadásnak központosított modellje 
valósult meg. A rendszer alapvető meghatározója volt a 
gazdaság központi irányítása és az elszigetelődés. Ebből 
következik, hogy sok gazdasági újítás nem tudott a régió-
ban – és beleértve Cseszlovákiát – gyökeret verni, illetve a 
rendszer sajátosságai miatt nem tudott érvényesülni. Ezek 
közé tartozott a tanácsadás több válfaja is. Általánosság-
ban véve az 1980-as évek végén bekövetkezett politikai 
változások előtt a legtöbb kelet-európai országban – így 
a cikkünk tárgyát képező jogelőd Csehszlovákiában és 
Szlovákiában – a tanácsadási szolgáltatásokat állami irá-
nyítás alatt álló ágazati kutatóintézetek, egyetemek, vagy 
az egyes minisztériumok részlegei végezték. A legtöbb 
országban a múlt rendszer keretei között a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet (ILO), vagy az ENSZ szakmai szer-
vezete, az UNIDO segítségével hozták létre a menedzs-
ment-tanácsadás központi intézményeit (Kubr, 1996). 
Ezekben az országokban az előző rendszer keretein belül 

a modern menedzsment-tanácsadás vonásai csak nyomok-
ban voltak fellelhetők. Leginkább a tudományos vezetés 
korábban említett irányzatához tartozó közelítések voltak 
a jellemzők (Poór, 2016).

A szocializmus mintegy négy évtizede alatt (1948-1989) 
Csehszlovákia mind gazdaságilag, mind pedig társadalmi-
lag a legstabilabb szocialista országok közé tartozott. Ala-
csony volt a reformkényszer, de politikai hajlandóság sem 
volt rá, így ritkák voltak és nem voltak mélyrehatóak sem. 
A csehszlovák reformok így jobbára inkább félbe hagyott 
átalakításoknak tekinthetők (Horbulák, 2018). A gazdaság-
történet (Průcha, 2009) csupán csak két reformidőszakot 
ismer, mégpedig az 1957 és 1960 közöttit, majd az 1964 és 
1968 között véghezvitt kísérletet. Igaz más gazdaságtörté-
nészek nyolcat sorolnak fel (Šulc, 2000), de ezek között sze-
repelnek a szocialista gazdálkodás bevezetésének, illetve 
annak elmélyítésének a fázisai is.

Csehszlovákiában a vállalatok gazdálkodását a szoci-
alizmus időszaka alatt szintén érték külső hatások, ezek 
azonban nem piaci erők voltak, hanem a szabályzó szer-
vek és a pártvezetés felől érkeztek. A szakirodalom az 
1970-es és 1980-as években is hivatkozik Leninre, illetve 
a pártkongresszusok határozataira (Koucký & Říha, 1972; 
Filka & Aust, 1983).

A vállalati hatékonyságon természetesen a szocialista 
országok – beleértve Csehszlovákiát – is igyekeztek javí-
tani. Az ilyen témájú könyvek az 1960-as évek közepé-
től kezdtek megjelenni, majd 1970-től még gyakoribbá 
váltak. A javasolt változtatásokat többféle oldalról köze-
lítették, gyakran a korábban már említett racionalizálás-
nak (Kubík, 1969; Koucký & Říha, 1972; Pavelka, 1977; 
Lipták, 1977), munkaszervezésnek (Filka & Aust, 1983), 
minőségirányításnak (Linczényi, 1970; Leščišin & Stern, 
1983), termelésszervezésnek (Sedlák & Leščišin, 1971; Lí-
bal, 1983), vagy normázásnak (Stanek, 1983) nevezték. Az 
általános irányultságú elképzelések, illetve könyvek mel-
lett számos ágazati (építőipari, mezőgazdasági, erdészeti, 
bányászati, könyvtári stb.) jellegű kiadvány is megjelent.

Kubík (1969, p. 70) a racionalizálás folyamatát a kö-
vetkezőképpen írta le: „Az irányítás mintegy kulcsként 
szolgál a műhely, az iroda, az üzem, a vállalat és az egész 
nemzetgazdaság hatékonyságának a növelésében.“ A ta-
nácsadói szerepet külső tudományos intézmények végez-
ték, amelyeket természetesen szintén átitatott az akkori 
ideológia, ellenben kétségtelen, hogy bennük is megvolt 
a javítás szándéka. Közülük ki kell emelni a Szlovák Mű-
szaki Főiskolát, a Gazdasági Főiskola Termelő Ágazatok 
Gazdasági és Vezetési Karát, a Csehszlovák Munkakuta-
tási Intézetet, vagy a Vezetési Intézetet. Koucký és Říha 
(1972, pp. 191-192) könyvükben összesen 29 ilyen intéz-
ményt említenek.

A korszak irodalmát elemezve ki lehet jelenteni, hogy 
a tőkés országokban zajló folyamatokkal nem foglalkoz-
tak, legfeljebb a XX. század első felének a klasszikusaira 
utaltak röviden. Kivételnek számított, ha a szovjet, ke-
let-német és jugoszláv tapasztalatok mellett megemlítet-
ték a japán gyakorlatot is (Linczényi, 1970).

A tárgyalt tevékenységek mai szemszögből nézve leg-
inkább a menedzsment szervezés és vezetés ágához álltak 
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a legközelebb. Nem véletlen, hogy a szakkönyvek írói a 
rendszerváltozás után nem egyszer menedzsmenttárgyú 
kiadványokat adtak közre. A tanácsadás „piaci” alapokon 
nyugvó megjelenése az 1980-as évek végére tehető. Cseh-
szlovákiában, amikor az új tudományos-műszaki ismere-
tek elmélyítését szerették volna a gyakorlatba implemen-
tálni, még ebben az időben is Csehszlovákia Kommunista 
Pártjának a Kongresszusára, illetve a Központi Bizottság 
határozataira hivatkoztak. Ekkor a tanácsadást a követke-
zőképpen határozták meg: „A konzultációs tanácsadás az 
irányítás egy bizonyos szakmai tevékenysége, amely segí-
ti a vezető pozíciókban lévő dolgozókat konkrét irányítási 
problémáik megoldásában és a legprogresszívebb tapasz-
talatok bevezetését az intézményekbe” (Šimončič, 1988, p. 
13). Néhány sorral lejjebb az említett szerző a konzultáci-
ós tanácsadás jellemzőinél a következőket sorolja fel:

• „a konzultációhoz való hozzájutás kezdeményezése,
•  a konzultáns tanácsainak alkalmazása a megrendelő-

nél,
•  operativitás és szoros munkakapcsolat a konzultáns 

és a gyakorlati szakma között,
•  a konzultáns támogatása a javaslatok gyakorlati al-

kalmazásában,
•  a konzultáns felelőssége a nyújtott tanácsoknál.”

Látható, hogy a tanácsadó szerepe már a piaci viszonyokat 
kezdi idézni.

Még a szocialista időszak idején került sor a külföldi 
előadók részvételével megtartott országos szimpóziumra 
Prágában, amelynek címe Előkészítés és tanácsadás a 
stratégiai irányításra és innovációra volt, amelyen egyik 
szerzőtársunk részt vett az előadásával (Poór, 1990). A 
több tucat résztvevő előadásában már szintén megjelent 
a tanácsadás piaci alapú értelmezése. Lipták (1989), a po-
zsonyi Vezetési Intézet képviselője kijelentette, hogy „az 
iparilag fejlett világ országaiban az irányítás területén a 
tanácsadás nagyon szerteágazó fejlett tevékenység,” majd 
úgy folytatta, hogy Csehszlovákiában nincs külön intéz-
ményesített tanácsadás. A szerző hozzáteszi, hogy az el-
mondottak a saját véleményét képezik, amelyek a problé-
ma sokéves tanulmányozásán és a Csehszlovák Szocialista 
Köztársaságban, illetve a Magyar Népköztársaságban 
szerzett tapasztalatain alapulnak. Lipták a tanácsadás 
kilenc funkcióját sorolja fel: prognosztikai-orientáló, di-
agnosztikáló-identifikáló, koncepciós-programozó, meto-
dikai-megoldó, innovációs-realizáló, fejlesztő-aktivizáló, 
kreatív-formáló, informatikai-racionalizáló és szerve-
ző-internacionalizáló.

Szlovákia megalakulása után
A közép-kelet-európai régió országai számára 1989-ben 
nyílt meg az út a nyugati típusú menedzsmentelvek és 
-módszerek átvételére, amely a külföldi működő tőke 
beáramlásával valósulhatott meg. A rendszerváltó orszá-
gok számára a közvetlen külföldi tőkebefektetések jelen-
tős szereppel bírtak az átalakuló gazdaságok szerkezeti 
újjáépítésében és modernizációjában (Fábián, 2012). A 
tanácsadás mint független üzleti szolgáltatás meghono-
sodása, párhuzamosan két szálon ment végbe, egyrészt a 

nagy nemzetközi tanácsadó vállalatok kezdtek a térség-
ben megtelepedni, majd idővel helyi specializált cégek 
jöttek létre, amelyeket általában korábban releváns szak-
mai tapasztalatot szerzett majd önállósodott szakembe-
rek alapítottak. Szlovákiába 1991-ben érkeztek meg az 
első nagy múltú nemzetközi tanácsadó cégek, köztük az 
Ernst & Young, a KPMG, a PriceWaterhouseCoopers és 
mások. Kezdetben a tanácsadó cégek elsősorban a nem-
zetközi nagyvállalatok szlovákiai terjeszkedését segítet-
ték, sok esetben ügyfeleiket követték a régióba a tanács-
adó cégek. Mivel a cseh és a szlovák piac nagyon sok 
azonos motívumot hordoz és a két nép nyelve is szinte 
teljesen egyforma, a Prágában létesített székhely után 
számos tanácsadó cég nem hozott létre külön egységet 
Pozsonyban is. 

Szlovákiában a tanácsadói tevékenység a világ sok 
országához és Magyarországhoz hasonlóan jogszabályi-
lag nincs szabályozva. Tanácsadócéget, külön speciális 
tanácsadói minősítés nélkül mindenki létrehozhat, ha 
rendelkezik a vállalkozásalapítás általános gazdasági és 
pénzügyi feltételeivel.  

Szlovákia, hivatalos nevén Szlovák Köztársaság, ön-
álló államként 1993. január 1-től létezik, ekkor vált ki a 
2. világháború után újjáalakult Csehszlovákiából. Az új 
államalakulatokban új Alkotmányt, valamint törvénytárt 
fogadtak el. Az önállósodás első évei nem teltek zökke-
nőmentesen Szlovákia számára. Ebben az időben a gaz-
dasági és társadalmi transzformáció megtorpanásáról 
számoltak be a hazai és külföldi szakemberek (Fritsch & 
Brzezinski, 1999; Smith & Ferenčíková, 1997; Goldman, 
1999). Ennek csak egyik oka, hogy az amúgy is átalaku-
lásban lévő ország, függetlenségének kikiáltása után le-
tért a még közös államban kitűzött gazdasági és politikai 
irányvonalról. A befektetők részéről bizonytalannak meg-
ítélt vállalkozói környezet sokkal inkább köszönhető a po-
litikai stabilitás hiányának (Smith & Ferenčíková, 1997). 
Az új állam nacionalista és korrupt kormánya rendkívül 
nehézkesen kezdett hozzá a piacgazdaság feltételeinek a 
megteremtéséhez, egy 1996-os OECD-tanulmány szerint 
„Szlovákia egyfajta hezitálással fogadja mind az országba 
érkező külföldi tőkét, mind bármilyen más külső részvé-
telt a szlovák gazdaságban. Az átalakulásban lévő ország 
gazdasági növekedése ugyanakkor erősen függ az export 
teljesítményétől, ezért különösen nyitottnak kell lennie 
minden lehetséges, kívülről érkező gazdasági együttmű-
ködésre” (OECD, 1996).

A transzformáció lelassulásának következtében Szlo-
vákia a többi posztkommunista országhoz képest elégte-
lenül teljesített a gazdaság átstrukturálásának terén. En-
nek köszönhetően a tudásalapú ágazatokba való külföldi 
és hazai tőkebefektetés a térség többi országához képest 
késve, és jóval szerényebb mértékben következett be, ezen 
a téren jelenleg is lemaradás tapasztalható, ez a tény pe-
dig tovább erősíti az ország gazdaságának az alacsonyabb 
hozzáadott értékű, munkaigényes ágazatoktól való függé-
sét. Az ország exporttermékei főként egyszerű, kevéssé 
feldolgozott, alacsony szintű hozzáadott értékkel bíró ter-
mékek, amelyek kiviteli konkurenciaképességét elsősor-
ban az ártényező határozza meg. 
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Szlovákiában 1998-tól kezdődött el a céltudatosan be-
fektetőbarát vállalkozói környezet kialakítása. Az új Dzu-
rinda-kormány (két jobbközép és egy balközép párt koa-
líciója) programjában az integrációs lemaradás behozását, 
valamint a válság sújtotta gazdaság helyreállítását tűzte ki 
célul. Mindezt mély, átfogó reformokkal és a makrokör-
nyezet átstrukturálásával többé-kevésbé sikerült is elérnie. 
Hatékony gazdaságpolitikájának köszönhetően sikerült az 
országot a lemaradók köréből az élenjárók közé sorolnia; 
2004-ben a többi V4 országgal és hat másik állammal 
együtt sikerült csatlakoznia az Európai Unióhoz. A kor-
mány gazdaságpolitikai intézkedései elsősorban a bank-
rendszert, az adórendszert, a nyugdíj-, az egészségügyi, 
a szociális rendszert, valamint a munkaerőpiacot célozták 
meg (Mikloš, 2008). Az ezután következő években a kül-
földi működőtőke-beáramlás nagymértékben felgyorsult.

Az elmúlt két évtized során a szlovák gazdaság a 
porteri (Porter, 2011) beruházásvezérelt stádiumban van, 
amelyet nagy mennyiségű tőkebeáramlás jellemez. Mivel 
ebben a ciklusban a gazdaság még nem elég felkészült 
az innovációvezérelt – következő – stádium megvalósí-
tására, a beáramló tőke mindenekelőtt az alacsony hoz-
záadott értéket képviselő munkaintenzív területeket cé-
lozza. Szlovákia hosszú időre a nyugat- és észak-európai 
autó- és elektronikai ipar nagyvállalatainak „összeszerelő 
műhelyévé” vált. A jól képzett műszaki szakemberek és 
a viszonylag olcsó helyi munkaerő kiváló lehetőséget je-
lent számukra, hogy néhány gyártási művelet Szlovákiába 
történő kihelyezése révén növeljék profitjukat (Liptáková, 
2015; Kádár, 2017). 

Az előzőekben elmondottakhoz kapcsolódva fon-
tos utalni arra, hogy a tanácsadás alkalmazása azokban 
az országokban magas, ahol a gazdasági fejlettség és az 
innováció különösen magas, és a nemzeti kultúrában vi-
szonylag alacsony a bizonytalanságkerülés (uncertainity 
avoidance) (Barthelemy, 2019).

A bizonytalanságkerüléssel kapcsolatban Hofstede 
(1980) nyomán a tanácsadásra vonatkozóan a következők 
állapíthatók meg. A bizonytalanságkerülés-index Szlo-
vákiában a legalacsonyabb a régió országait tekintve, sőt 
a DACH (Németország, Ausztria, Svájc) országokhoz 
viszonyítva is. A bizonytalanságkerülés a lengyel társa-

dalom esetében a legmagasabb (93), de viszonylag magas 
Ausztriában (70) és Németországban (65) is. Megfigyel-
hető ugyanakkor, hogy a hatalmi távolság Szlovákiában 
messze a legmagasabb (100), majd Románia következik 
hasonlóan magas (90) értékkel. A gazdaságilag igen fej-
lett DACH-országokban viszont a hatalmi távolság igen 
alacsony értéket vesz fel (35, 34, 11). Szlovákiában tehát 
a társadalom bizonytalanságkerülésre való hajlama nem 
szab gátat sem a vállalkozó kedvnek, sem pedig az új dol-
gok bevezetésének és a tanácsadók alkalmazásának. 

A szlovák menedzsment-tanácsadási piac 
aktuális trendjei
A szlovák menedzsmenttanácsadás-piac méretére és 
egyéb paramétereire vonatkozó adatokat a globális kuta-
tóközpontok KKE-régiós felméréseinek eredményeiből 
tudhatjuk meg. Sajnos az európai tanácsadó-szövetség, a 
FEACO 1994 óta folytatott felmérésében Szlovákia nem 
szerepel. 

3. ábra
A KKE menedzsment-tanácsadói piac  

földrajzi megoszlása

 Forrás: a szerzők saját szerkesztése a Source Global Research adatai 
alapján, 2015-2017

A globális menedzsmenttanácsadó-iparág éves árbe-
vétele 2018-ban 634 milliárd dollár volt (IBIS, 2019), en-
nek 28%-át, vagyis 177,5 milliárd dollárt az európai ta-
nácsadó ipar állította elő. 

A Source Global Research kutatóhálózat 2015-2017-es 
adatai szerint a KKE (közép- és kelet-európai) régió (Ma-
gyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország és Ro-

1. táblázat 
A hofstedei mutatók és a tanácsadási ráfordítások részesedése a vizsgált ország GDP-jéből

Országok
Hofstedei mutatók Tanácsadás becsült 

részesedése az 
ország GDP-jéből

Hatalmi 
távolság

Individualizmus Maszkulinitás Bizonytalanságkerülés
Hosszú távú 
orientáció

Mások elfoga-
dása

Szlovákia 100 52 100 51 77 28 0,25*
Csehország 57 58 57 74 70 29 0,33

Magyarország 46 80 88 82 58 31 0,31
Lengyelország 68 60 64 93 38 29 0,10
Németország 35 67 66 65 83 40 0,71

Svájc 34 68 70 58 74 66 0,25
Ausztria 11 55 79 70 60 63 0,74

Forrás: Barthélemy, J. (2019). The Impact of Economic Development and National Culture on Management Consulting Expenditures: Evidence from Europe 
and North America. European Management Review, July, pp 1-12. p. 6. és az *IBIS World Report (2019): Industry trends, global industry reports https://www.
ibisworld.com/industry-trends/global-industry-reports/business-activities/management-consultants.html (2019. 07.26.) a szerzők  számítása alapján.
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mánia) menedzsmenttanácsadó-piaca által előállított jöve-
delem 3,5 milliárd dollár 8%-a köthető Szlovákiához. A 
piac területi megoszlását a régióban a 3. ábra szemlélteti.

Jelenleg a tanácsadó iparág megszámlálhatatlan képvi-
selője tevékenykedik a szlovák piacon, melyek között meg-
találhatóak a legnagyobb globális tanácsadó cégek helyi le-
ányvállalatai, az utóbbi 20-25 év során megkapaszkodott és 
nagyra nőtt hazai tanácsadó vállalatok, valamint az egészen 
kicsi és makro vállalkozások és szabadúszó tanácsadók is, 
amelyek a gazdasági élet minden részterületét lefedik (Ha-
nuláková&Paráková, 2013a és b; Hanuláková& Paráková, 
2014; Hanuláková 2015; Fáber et al, 2014; Sedmina, 2016; 
Kadlečíková et al., 2017). Ahogy jeleztük, Szlovákiai ta-
nácsadópiaca a KKE-régió tanácsadópiacának 8%-át te-
szi ki 280 millió dolláros éves árbevétellel. A legnagyobb 
profitot generáló tanácsadó szervezet 47 millió euró éves 
árbevétellel a PWC Slovakia. A PWC 1991 óta van jelen 
a szlovák piacon, 2 irodát működtet, egyet Pozsonyban és 
egyet Kassán, jelenleg 770 fős munkaerőlétszámmal dol-
gozik. A PWC Slovakia ügyfelei közül 44 a Trend Top 200 
listán szereplő vállalat.

A közszféra-tanácsadás ebben a régióban – beleértve 
Szlovákiát – nagyon lassan növekszik, a GDP-hez viszo-
nyított súlya az európai átlaghoz képest nagyon alacsony.

A szlovákiai tanácsadó piacról számos cikk olvasható 
a napi és heti szaklapokban, de tudományos felmérés erről 
az üzleti szegmensről eddig még nem jelent meg. Ezért is 
vállalkoztak a pozsonyi Páneurópai Egyetem Közgazda-
ságtudományi Kar és a komáromi Selye János Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar kutatói a következőkben bemu-
tatott felmérés elvégzésére.

Az empirikus kutatás

A kutatásról
Empirikus felmérésünkkel arra a kérdésre szerettünk vol-
na választ kapni, hogy mennyire elterjedt a szlovákiai vál-
lalkozások és intézmények esetében, a külső konzulensek 
bevonása, illetve hogy mennyire elégedettek a válaszadók 
az általuk igénybe vett tanácsadási szolgáltatásokkal. A 
kutatásunkat 2018. szeptember-december folyamán bonyo-
lítottuk le Szlovákia egész területén. A felmérésben való 
részvétel önkéntes volt, a megkérdezett cégek véletlensze-
rűen kerültek a felmérésünkbe. 24%-os válaszadási arány 
mellett 194 értékelhető kérdőívet kaptunk, amelyek feldol-
gozását egyváltozós statisztikai módszerekkel végeztük el. 
Egy szervezettől egy válaszadótól gyűjtöttük be a kérdőí-
ves válaszokat. A kérdőívünket korábbi hasonló magyaror-
szági felmérések (Poór & Iliás, 2015), valamint az Európai 
Vezetési Tanácsadó Szövetség (FEACO) számára végzett 
hasonló kutatások (2008-2013) alapján készítettük el.

A kérdőívünk 21 kérdést tartalmazott, amelyből hét vo-
natkozott a válaszadó szervezetre és személyre. A többi 14 
kérdéssel vizsgáltuk a tanácsadás elfogadottságát, alkalma-
zását és azt, hogy miért nem alkalmaznak konzultánsokat.

A minta bemutatása
A felmérésben szereplő cégek 48%-a vett már igénybe 
külső tanácsadást, rájuk a kérdőívünk első része vonatko-

zott, míg a második részben a kész tapasztalatokkal még 
nem rendelkező cégek véleményét kérdeztük le. Ennek 
eredményeképpen az egyes kérdéseknél eltérő elemszám-
mal értékeltük ki a válaszokat.

A válaszadók legnagyobb hányada, 41%-a kis szerve-
zet, az 1000 fő feletti szervezetek 9%-os arányban képvi-
seltetik magukat a felmérésben. A részt vevő szervezetek 
nagyság szerinti megoszlását a 4. ábra szemlélteti. 

4. ábra
A részt vevő szervezetek  méret szerinti megoszlása

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

A legtöbb válaszadó a pozsonyi kerületből kerül ki, ez 
annak tudható be, hogy Pozsonyban és környékén talál-
ható a legtöbb cég, így a random kiválasztott szervezetek 
közül is a legtöbb kérdőív ebben a kerületben került kikül-
désre (5. ábra).

5. ábra
A válaszadó szervezetek megyék (kerületek) szerinti 

megoszlása

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

A felmérésben résztvevők 62%-a szlovákiai magán-
vállalat, 17%-uk pedig külföldi tulajdonú cég. A közszféra 
14%-ban képviselteti magát a válaszadók között. A leg-
több válaszadó a szolgáltatások területén működik, majd 
ezt követi a gyártás, a kereskedelem, és a közszféra.

Külső tanácsadók bevonásának okai 
A megkérdezett szervezetek legnagyobb hányada (43%-a) 
azért vesz igénybe külső tanácsadót, mert úgy véli, hogy 
ezeknek a szakembereknek speciális tudásuk van, ami érté-
ket teremthet a cégük számára. Míg 40%-uk azért támaszko-
dik külső szakemberre, mert úgy gondolja, hogy a cége túl 
kicsi ahhoz, hogy minden területre legyen saját szakértője. 
A válaszadó szervezetek közel harmada speciális esetekben 
vesz igénybe tanácsadót, mint például  a válság, felvásárlás, 
átszervezés, nagyobb beruházás stb. A költségei csökkentése 
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okán a válaszadók 26%-a igényli  külső tanácsadók szolgál-
tatását, és mindössze 10%-a keres külső szakértőt azért, mert 
ezt különféle tenderek, bankhitelek, nemzetközi pályázatok 
kötelezővé teszik számukra. Még ennél is kevesebben, mind-
össze a válaszadók 9%-a nyilatkozott úgy, hogy törvény álta-
li kötelezettségek miatt vett igénybe külső tanácsadót. 

A válaszadókat arra kértük, hogy egy ötös skálán érté-
keljék, mennyire voltak elégedettek az igénybe vett külső 
tanácsadói szolgáltatással, ahol az egyes a legkevésbé elé-
gedettet, az ötös pedig a teljes mértékben elégedettet jelö-
li. A válaszok alapján kapott átlag 3,88, tehát a válaszadók 
inkább elégedettek a kapott szolgáltatással, de azért nem 
mindenki elégedett maradéktalanul. A kapott válaszok 
mindegyike a 3-5 intervallumban található, tehát olyan 
válaszadó nem volt a felmérésben, aki teljesen elégedetlen 
lett volna a vásárolt tanácsadói szolgáltatással. 

Szerettük volna megtudni, hogy mi a válaszadók be-
nyomása a kapott tanácsadási szolgáltatásokkal kapcsolat-
ban azon túl, hogy hasznosnak vagy feleslegesnek ítéli-e 
meg. Ennek során megtudtuk, hogy a válaszadók 12%-a 
nem tudta bevezetni, implementálni a tanácsadó által ki-
dolgozott javaslatot, és 7%-uk úgy válaszolt, hogy nem 
tudtak jól együtt dolgozni a tanácsadóval. Viszonylag so-
kan, a válaszadók 40%-a úgy véli, hogy a kapott szolgálta-
tás értéke és ára nem volt egyensúlyban egymással.

Szerettük volna megtudni továbbá, hogy jellemzően 
milyen területeken vesznek igénybe külső tanácsadókat a 
válaszadó szervezetek. Az első helyen a hatékonyságnö-
velés és a pénzügyek állnak. A 6. ábra szemlélteti, hogy a 
válaszadók milyen területeken vettek igénybe tanácsadót.

6. ábra
A tanácsadás alkalmazásának területei

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

A felmérésben részt vevő szervezeteknek mindössze 17%-
a keres meg nemzetközi tanácsadó irodát, a többi válasz-
adó helyi egyéni vállalkozót (56%), vagy helyi kis cégeket 
bízza meg ilyen feladatokkal. 

A tanácsadó kiválasztásának általuk legfontosabb-
nak ítélt kritériumait a válaszadóink egy Likert-skálán 
határozták meg, ahol 1 a legkevésbé fontos, 5 pedig a 
legfontosabb tényező (7. ábra). A tanácsadó kiválasztá-
sának legfőbb kritériumai a felmérés eredménye szerint 
a tanácsadó referenciái, az előzetes tapasztalat, illetve a 
nyújtott szolgáltatás komplexitása. Ezt követi a szemé-
lyes ismeretség, a gyors határidők, valamint a szolgál-
tatás ára. A legkevésbé fontosnak ítélt tényezők között 

a tanácsadó székhelye és mérete, illetve a tanácsadó cég 
hirdetései állnak.

7. ábra
A tanácsadó kiválasztásának kritériumai „1”

Forrás: a szerzők saját szerkesztése

A jövőre vonatkozó szándékaikról kérdeztük azokat 
a válaszadókat, akik ez idáig nem vettek igénybe külső 
tanácsadót. Arra a kérdése, hogy milyen okokból tervezi 
tanácsadó bevonását, a válaszadók 15 százaléka válaszolt 
úgy, hogy ezt különféle intézmények elvárásai (bankok, 
nemzetközi grantok stb.) teszik szükségessé. A válasz-
adók 26%-a azért tervezi külső tanácsadó bevonását, mert 
a cég túl kicsi ahhoz, hogy minden területre legyen saját 
belső emberük, szintén 26% rendhagyó esetekben (vál-
ság, restrukturalizáció, beruházás) venne igénybe külső 
tanácsadást. 

Arra a kérdésre, hogy mi alapján választják majd ki a 
megfelelő tanácsadót, a válaszadók legnagyobb hányada 
(40%) ismerősei ajánlását tartja leginkább mérvadónak, és 
hasonlóan magas azok aránya, akik a kiválasztást tend-
errel végeznék. A válaszadók 19%-a a tanácsadó piacon 
megtalálható cégek közül a tanácsadók hirdetése alapján 
választja ki az általa alkalmazott tanácsadót. 

A felmérésben részt vevő cégek 23%-a szívesebben 
fordul nagy nemzetközi tanácsadó cégekhez, 76%-uk 
azonban a hazai kis cégeket, vagy szabadúszó (freelancer) 
tanácsadókat részesíti előnyben.

A válaszadó szervezeteket arra kértük, hogy 1-től 5-ig 
terjedő skálán pontozzák a felsorolt kiválasztási kritériu-
mokat, ahol 1- az egyáltalán nem fontos, 5- nagyon fon-
tos. Válaszadóink az általuk kiválasztandó tanácsadóval 
szemben támasztott kiválasztási kritériumait a 8. ábra 
szemlélteti. 

8. ábra
A tanácsadó kiválasztásának kritériumai „2”

Forrás: a szerzők saját szerkesztése
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Következtetések

A szlovák tanácsadópiac egy jelenleg is növekvőben és 
fejlődésben lévő terület, amelyet Szlovákiában – a nemzet-
közi nyitás által – a külföldi működő tőke beáramlásával 
honosult meg. Jelenleg a gazdasági élet minden területére 
szakosodott nemzetközi és hazai tanácsadó szervezetek 
működnek az országban. A szektor legnagyobb profitot 
hozó ügyfélszektorai a pénzügyi szolgáltató szektor, az 
ipari termelés, valamint a média és telekommunikáció. A 
szlovákiai cégek legnagyobb része, (99%-a) KKV (kis- és 
közepes vállalkozás), döntő többségük (87%) hazai tulaj-
donú szervezet. A nagy nemzetközi cégek jellemzően a 
munkaintenzív műveleteket helyezik ki Szlovákiába, a 
stratégiai döntéseket az anyaországi központokban hozzák 
meg. Az országban működő fejlesztő és kutató laboratóri-
umok száma elenyésző, ennek megfelelően innováció te-
kintetében Szlovákia az EU és az OECD lemaradói között 
kullog. 

A szlovákiai cégek körében végzett felmérésünkbe 
ez idáig országszerte 194 szervezet kapcsolódott be. A 
válaszadó cégek – amelyek között megfelelő arányban 
megtalálhatók az egészen kicsi vállalkozásoktól a kö-
zepes méretű cégeken át a legnagyobb, 1000 fő fölötti 
létszámmal rendelkező szervezetek – közel fele vett 
igénybe eddigi működése során tanácsadót, és az eddig 
ilyen tapasztalatokkal nem rendelkezők sem zárkóznak 
el attól, hogy a jövőben külső tanácsadást vegyenek 
igénybe. Jelen cikkünkben nem vállalkozunk a felmérés 
összes eredményének bemutatására, sem mélyebb össze-
függések feltárására. Csupán a tanácsadás elterjedtsé-
gére, valamint a tanácsadási szolgáltatások vásárlóinak 
elégedettségére vonatkozó válaszokba nyújtunk betekin-
tést, amelyek a jelenlegi piaci állapotot hivatottak feltér-
képezni. Felmérésünk nem tekinthető reprezentatívnak 
túl  alacsony elemszáma miatt, azonban más hasonló 
felmérésekhez kapcsolódva (Tokár-Szadai, 2017) óvatos 
következtetések levonására nagyon is alkalmas, mivel 
a válaszadó szervezetek között megtalálhatóak egészen 
nagy és egészen apró cégek, valamint a magán- és a köz-
szféra is megfelelő arányban képviseltetve van a válasz-
adók között. 

A felmérésben részt vevő szervezetek nagyrészt elé-
gedettek a vásárolt tanácsadási szolgáltatásokkal, ugyan-
akkor viszonylag magas azon szervezetek aránya (40%), 
amelyek a szolgáltatás ár-érték arányát erősen megkér-
dőjelezik, és 12%-uk nem tudta implementálni a tanács-
adó által kidolgozott javaslatot. A válaszadó szervezetek 
82%-a KKV, mindössze 17% van külföldi tulajdonban, és 
pont ennyi azon szervezetek részaránya (17%), amelyek 
nagy nemzetközi tanácsadó cég szolgáltatásait veszik 
igénybe. A fennmaradó 83%, tehát a válaszadók döntő 
többsége inkább fordul helyi kisvállalkozáshoz, vagy he-
lyi egyéni tanácsadó vállalkozóhoz, amennyiben vezetési 
tanácsadásra van szüksége. A felmérés eredménye szerint 
a leggyakoribb oka annak, hogy egy szlovákiai vállalko-
zás vagy intézmény vezetési tanácsadást vesz igénybe, a 
hatékonyságnövelés, valamint a pénzügyek (beruházások, 
projektek finanszírozása, likviditás javítása stb.).

Az előzőekben leírtak alapján elmondható, hogy a 
szlovákiai tanácsadás napjainkra rátért arra a fejlődési 
pályára, amit az 1993-as országszétválás rövid ideig lefé-
kezett. A tanácsadási piac mérete és komplexitása megfe-
lel az ország gazdasági fejlettségének. Arról sem szabad 
megfeledkezni, hogy területi különbségek (kelet és nyu-
gati, vagy északi és déli megyék, főváros és kelet megyék 
stb.) árnyalhatják az előzőekben leírtakat.  

A tanácsadás szlovákiai elterjedtségének a jövőben a 
digitális átállás és a szűkösen rendelkezésre álló munka-
erő által generált kihívások feltehetően újabb lendületet 
fognak adni. Felmérésünket a közeli jövőben kibővítve, 
a válaszadók körének folyamatos növelésével folytatjuk, 
hosszabb távot és mélyebb összefüggéseket vizsgálva a 
szlovák tanácsadói piacon. 
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