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Stratégiára minden szervezetnek sziik- ; 
sége van, hiszen meghatározott célok i 
nélkül az erőforrások szétforgácsolod- i 
nak. Különösen fontos kérdés ez az j 
egyre fokozódó piaci verseny korában; ! 
a sikeres cégek vezetői a legfontosabb ; 
feladatnak a környezet állandó figyelé- i 
sét. a legnagyobb hibának pedig a vál- j 
toztatások, a fejlesztések elhanyagold- j 
sát tartják. A gazdálkodási mutatók j 
romlása, a piacvezetés stb. olyan jelzé- I 
sek, amelyeknek el kell gondolkodtat- : 
niuk a vállalkozás vezetőit, hogy fog- i 
lalkozzanak a cég jövőjével. A stratégia j 
dönti el, hogy a vezetés hogyan kíván j 
viszonyulni a környezethez, a munka- j 
társakhoz; vállalkozik-e kezdeménye- i 
ző szerepre, meghatároza-e pontosan a i 
megvalósítás módját s felhasználja-e ! 
munkatársai szakmai ismereteit, ta- j 
pasztalatait. Az ezzel a témakörrel fog- j 
lalkozó könyv szerzője -  a Budapesti | 
Közgazdaságtudományi és Allamigaz- j 
gatási Egyetem Vezetőképző Intézeté- I 
nek tanára -  rámutat, hogy a stratégia- j 
alkotás sokféleképpen értelmezhető j 
(részletesen szabályozott, koncepcióal- j 
kotásai, analitikus, vízióalkotási, meg- | 
ismerési, tanulási, transzformációs fo- j 
lyamatként). Ezután egységbe foglalja ; 
a stratégiával kapcsolatos fogalmakat, [ 
eljárásokat, hogy segítse a vállalatokat 
az eligazodásban, a vállalati sajátossá
gokhoz illeszkedő stratégiaalkotási 
mód kiválasztásában javaslataival, s 
bemutatja a stratégia tudatos kialakítá
sának szempontjait. A folyamatot jövő
kép-orientált stratégiaalkotásnak neve
zi s a kidolgozásához megválaszolandó 
kérdéseket a 10. ábrán foglalja össze. 
Megismerjük a stratégiaalkotás szaka

szait (jövőkép felvázolása, analízis, a 
jövőkép és küldetés felülvizsgálata, vé
gül a stratégiák meghatározása). A jö
vőképorientált stratégiaalkotás lépéseit 
a II. ábra szemlélteti.

A straaatégiaalkotás előkészítési mun
káinak megkezdéséhez az első számú 
vezető egyértelmű döntése és elkötele
zettsége szükséges, ennek hiányában a 
siker kétségessé válhat. Azt is meg kell 
határozni, hogy kik vesznek részt a 
munkában s fel kell kérni őket az 
együttműködésre (szokásos külső ta
nácsadókat is felkérni). Az előkészítő 
munka befejezéseként el kell készíteni 
a forgatókönyvet -  a feladatok, a részt
vevők, az időpontok megjelölésével, a 
felelősök meghatározásával -  s ezt meg 
kell ismertetni az érintettekkel.

A jövőkép és a misszió, a küldetés 
eredményes kialalakítása keretében 
megismerjük a könyvből a General 
Electric sikertörténetét, amely J. Welch 
nevéhez fűződik. A nagyválalat első 
vezetője a versenytársakénál hamarabb 
felismerte az új idők változásait; az áta
lakuláshoz fókuszpontokat határozott 
meg, merész jövőképet tűzött ki, sok 
időt fordított ennek megértetésére, 
kommunikálására, energikusan látott 
hozzá a megvalósításhoz, fontosnak 
tartva a vezetési stílus átformálását is. 
A Cisco Systems és a NOKIA jövőkép
kialakításának történetét szintén nyo
mon követhetjük a könyvben. A NO
KIA legfőbb vezetője (Jorma Ollila) 
ugyancsak fontosnak tartotta az egy
értelmű és konkrét fókuszpont kijelö
lését a cég fennmaradásához, a környe
zetre figyelve hozott változtatásokat a 
vevők igényeihez alkalmazkodva a 
finn híradástechnikai termékek gyártá
sa területén. A továbbiakban a jövő
képek és a missziók közös jellemzőiről 
és különbözőségeiről olvashatunk a 
könyvben, majd a víziók és missziók 
kialakításával kapcsolatos feladatokat
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ismerjük meg. Az első szakaszban tisz
tázni kell, hogy a jövőképet vagy a 
missziót, esetleg mindkettőt tűzzük ki 
célul, majd azt. hogy mire (pozíciókra, 
képességekre, vevőcsoportokra) össz
pontosítsunk, az elemzés után pedig 
dönteni kell a kommunikálás módjáról 
is.

A lehetőségek és képességek feltárásá
ról szóló részben az üzletág esélyeinek 
megvalósításáról, a pozíciók erősítésé
re szolgáló stratégiák követéséről s a 
fejlődési tendenciákról olvashatunk. 
Szó van itt a versenyt befolyásoló erők 
felméréséről, a versenytársak erejéről, 
az új vállalkozásokról, a szállítók és a 
vevők szerepéről, majd arról, hogyan 
lehet hasznosítani a környezeti változá
sokat a szervezet előnyére. Meghatáro
zó lehet és fontos információkkal szol
gálhat az üzletág elemzése, amelynek 
különböző módjairól, folyamatáról rész
letes leírást találunk a könyvben. Meg
ismerjük -  többek között -  a környezeti 
változásokra való felkészítést szolgáló 
SWOT-mátrix alkalmazását. Azt is 
meg kell vizsgálni, hogy a cég adottsá
gai, erőforrásai mennyire alkalmasak 
az elképzelések megvalósítására. A 
szerző bemutatja az erre a célra legin
kább megfelelő -  viszonylag új -  eljá
rásokat. Foglalkozik továbbá az érték- 
teremtés szempontjából végzett műkö
dési folyamatok vizsgálatával, a válla
lat értékteremtő képességének elemzé
sével és e képességek javításának mód
jaival -  a gyakorlatból vett példák be
mutatásával. Végül az eddig tárgyait jö
vőkép, misszió és a stratégia kialakítá
sára szolgáló módszereket egy kiegé
szítő szempontrendszerrel ismerteti 
meg a szerző: felhívja a vállalatok fi
gyelmét a növekedés erőltetésének ve
szélyeire, csapdáira. Slywotzky és Mor
rison 1997-ben írt könyve szerint a vál
lalatoknak -  mielőtt bármilyen straté
gia mellett elköteleznék magukat -  vé-
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gig kell gondolniuk, hogy az iparáguk
ban miképpen képződik a nyereség, 
milyen jövőbeni akciók teszik lehetővé 
a profit képződését, megszerzését. A 
könyv bemutatja az általuk a nyereség- 
szerzés módjaira ajánlott modellek ti
zenegy változatát, amelyeket sikeresen 
alkalmaznak az üzleti tevékenységü
ket megújítani szándékozó vállalatok.

Az összefoglaló a könyvben leírtak 
rendszerbefoglalásához, a konkrét fela
datok áttekintéséhez nyújt segítséget a 
jövőkép- és stratégiaalkotás legfonto
sabb lépéseinek áttekintésével. Kitér az 
előkészítéstől kezdve a jövőkép és a 
misszió felvázolásán, a környezet és a 
belső adottságok, képességek vizsgá
latán át a végső fomia kialakításáig. 
Legvégül variánsokat ismerünk meg a 
cselekvési módok meghatározásához, a 
stratégiák megfogalmazásához. A szer
ző megjegyzi, hogy ezek egymástól 
függetlenül és egymással kombinálva 
is alkalmazhatók. Könyve hasznos tá
jékoztatást nyújt napjaink vezető válla
latainak straatégiai, értékteremtésre 
irányuló elgondolásairól.

Rubóczky István

A MŰVÉSZET_____
TÖRTÉNETE______
Az érett reneszánsz. Itália, Spanyolország. 
A reneszánsz elterjedése Európában

M agyar K ö n yv k lu b , 2000.
A sorozat 7. és 8. kötete. Bennük egy 
csodálatos világ tárul elénk: a rene
szánsz művészek, alkotásaik, és nem 
utolsó sorban mecénásaik világa. Igaz, 
a mecénások motivációja többnyire ko
rántsem szeplőtlen. Amint a reneszánsz 
itáliai térhódításáról olvashatjuk „Eb
ben a világban a művészetpártolás a 
hatalom és a tekintély jelképévé válik -  
mi több, bizonyos körökben kívánatos 
vagy egyenesen kötelező is... A hatalom 
valósággal megköveteli a fényűzést..." 
Tegyük azonban rögtön hozzá: a fényű
zés itt igen jelentős részben szépséges 
műalkotások létrehozását jelenti és ter
mészetesen ennek finanszírozását is,

éppen ezért soha rosszabb célja ne le
gyen a gazdagok és a hatalmasok ma
gamutogatásának! És „E cél szolgá
latára jött létre a fejedelmek, hercegek 
és arisztokraták udvara körül egy „kul
turális apparátus", ami gyűjteménye
ket. álarchitektúrát, lakóházak, kertek 
építését eredményezi művészek, iro
dalmárok és humanisták részvételé
vel". Egészítsük ki rögtön e felsorolást, 
amint erre e kötetek bőséges bizony
sággal szolgálnak, palotákkal, valamint 
templomokkal és egyéb középületek
kel is. „A műveltség megjelenik az 
„erények" sorában, ami a fejedelemre 
nézve kötelező, tágabb keretek között 
pedig a város képének is ezt kell tük
röznie, hogy műremekei révén az elöl
járói hírnevét öregbítse." Valóban, le
nyűgözően szép alkotások -  építészeti 
művek, szobrok, festmények, egyéb 
dísztárgyak -  kincsestárát tárják e kö
tetek elénk, és e műalkotások érték
rendje is barátságos: a humanista érté
keket tükrözi.

„A humanizmust nevezhetjük a re
neszánsz filozófiájának, amely áthatja 
az akkori szellemi élet minden elemét" 
összegezik a szerzők. Aligha kerülhető 
meg a következtetés, hogy az értékrend 
mai alakulását tekintve ugyancsak kel
lene a mai világnak egy új reneszánsz, 
hiszen éppen a humanizmus az, ami 
mindinkább kiszorulni látszik az azon 
eluralkodó értékrendből.

Figyelemreméltó az egyház nagyon is 
gyakorlatisas hozzáállása: „A Cinque
cento beköszöntével Róma veszi át Itá
lia művészeti fővárosának szerepét, mi
közben a pápák udvarában valóságos 
kultúra- és művészetpolitika alakul ki, 
amely a legkiválóbb alkotókkal szá
mol... Tekintettel arra, hogy a korszak 
kultúrája és uralkodó művészeti tö
rekvései világi jellegűek voltak, az egy
ház nemigen habozott, hogy a klasz- 
szikus pogány tematikát szent helyekre 
is bevezesse, mintegy egyezséget kötve 
a szakrális és a profán gondolatok kö
zött."
Az előző kötet is utalt rá, hogy a rene
szánsz emelte a művészt (ismét) mes
teremberből a megbecsülendő alkotó

rangjára. Ez bizonyára nagyban hoz
zájárulhatott ahhoz, hogy -  amint ol
vashatjuk -  „a miivé szék nem csak fá 
radhatatlanul kutatták alkotó- és kife
jező eszközeik fejlesztésének lehetősé
geit, hanem sokan elméletekbe is fog
lalták a saját nézeteiket, felfogásukat a 
művészetről és azokról a technikai 
módszerekről, amelyeket létrehoztak, 
fejlesztettek. A közkézen forgó érteke
zések, amelyeket jobbára maguk a mű
vészek állítottak össze, nemcsak a nagy 
reneszánsz alkotók tapasztalatait és 
ismereteit gyűjtötték egybe, hanem tár
gyalták a korábbról örökölt tanításokat 
is." A szerzők között pedig olyan ne
veket találhatunk, mint Leonardo da 
Vinci, Dürer. Palladio, Giorgio Vasari.

Egy rövid fejezet betekintést enged a 
római Szent Péter bazilika építésének 
történetébe, s felvázolja azt a különle
ges technikai teljesítményt, amelyet a 
hatalmas kupola létrehozása jelentett. 
Valójában alig felfogható, hogy a tudo
mányok akkori állása mellett az alko
tók hogyan voltak képesek erre.

A kötetek, amelyek egyaránt felölelik 
az érett reneszánsz építészetét, szobrá- 
szatát és festészetét, nagyrészt a kie
melkedő művészek és azok alkotásai
nak bemutatásával vezetnek végig e 
stílus kiteljesedésének és európai elter
jedésének történetén. A leírások szük
ségképpen szűkszavúak, de így is so- 
katmondóak. Az elbeszélés színességét 
jól érzékeltetik már az alcímek is: 
Raffaello, az építész és díszítőművész 
+ Peruzzi hozadéka + Michelangelo 
hallatlan merészsége + a klasszikus stí
lus nagykövetei Velencében + Giulio 
Romano festői architektúrája + 
Palladio: hagyomány és korszerűség + 
Róma Vignola jegyében + Michelan
gelo, a Cinquecento géniusza + Cellini 
virtuozitása + Giambologna és a csiga
vonal + Giorgone, az első velencei 
mester + Leonardo öröksége Lombar
diában és Piemontéban + Ferrera her
cegi udvara: Garofalo és Dosso Dossi + 
Correggio független útja + Parmigia
nino stílusa + Beccufumi Sienában + 
Barocci lágy stílusa + Tintoretto teatra
litása.
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