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A cikk az informatika és a versenyképesség kapcsolatát vizsgálja. A Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Ku-
tatási Programjának korábbi felmérései óta számos új technológia bukkant fel, illetve hazánkat is elérte a világméretû 
pénzügyi és gazdasági válság hatása. E kihívások tükrében érdemesnek tûnt újra megvizsgálni az információtechnológia 
(IT) szerepét a versenyképesség alakításában.*
Kulcsszavak: informatika, versenyképesség, válság

* A tanulmány a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 projekt támogatásával jött létre.

Az informatika és a versenyképesség kapcsolatának kuta-
tása harminc éves múltra tekint vissza, de az akadémiai 
és a gyakorlati szakemberek közössége a mai napig meg-
osztott egyes kérdésekben. Bár az informatika stratégi-
ai jelentôségét a legtöbben elismerik, a viták az IT-alapú 
versenyelônyökrôl tovább folynak. Az internetes gazdaság 
megjelenése, majd napjainkban a pénzügyi és gazdasági 
válság új szempontokkal gazdagította a diskurzust. 

Mindez szükségessé teszi, hogy kutatási kérdéseink 
megfogalmazását rövid elméleti felvezetéssel készítsük 
elô. Ezt követôen a vállalati informatika egyes területein 
(IT-infrastruktúra, IT-alkalmazások, IT-menedzsment és 
IT-stratégia) végzett elemzéseinket foglaljuk össze. Ezekre 
alapozzuk a cikkünk egyes szakaszait, illetve a munka egé-
szét záró következtetéseinket. 

Utóbbiakkal kapcsolatban annyi elôrebocsátható, hogy 
a válaszadók többsége ma az informatikát nem tekinti sem 
hosszú, sem rövid távú versenyelôny forrásának, ugyan-
akkor a domináns álláspont az informatika „stratégiai 
szükségszerûségét” elismeri. Emellett kutatási eredmé-
nyeink alapján feltételezhetô egyfajta összefüggés a vál-
lalati teljesítmény és az informatikai funkció fejlettsége 
között. Azonban még a legsikeresebb vállalatok sincse-
nek felkészülve arra, hogy megfeleljenek saját markáns 
elôrejelzésüknek, amely az informatika sokkal erôteljesebb 
versenytényezôvé válását vetíti elô.

Elméleti háttér

Nicholas Carr 8 évvel ezelôtti, „Az informatika nem szá-
mít” címû provokatív Harvard Business Review cikke (Carr, 
2003) egyaránt üzent az 1980-as évek végén népszerûvé vált 
stratégiai információrendszerek szakirodalomnak (lásd pl. 
Wiseman, 1988) és az ezredforduló elôtti internetrobba-
nás zászlóvivôinek. Miközben vitát váltott ki véleménye, 
hogy a XXI. században nem várhatunk megkülönböztetô 
versenyelônyt az informatikától, arra is rámutatott, hogy a 
közmûszerûvé váló informatika a versenyben maradás el-
engedhetetlen eszközévé, ún. stratégiai szükségszerûséggé 
válik. 

Az elmúlt évek technológiai újdonságai a közmûjelleg 
elôretörését hozták magukkal, elég csak olyan jelenségek-
re gondolni, mint a szervervirtualizáció és az arra épülô 
felhôinformatika (cloud computing), ennek kapcsán a 
különbözô szintû és komplexitású „távszolgáltatások” (Sto-
rage as a Service, Infrastructure as a Service, Platform as a 
Service, Software as a Service). Ugyanezt a trendet erôsíti 
a meglévô szoftverelemekbôl folyamatvezérelt módon 
építkezô szolgáltatásorientált architektúra (Service Orien-
ted Architecture, SOA) koncepció, vagy az IT szolgáltatási 
folyamatok erôteljes szabványosítása (pl. a brit közigaz-
gatás legjobb gyakorlatára épülô Information Technology 
Infrastructure Library, ITIL ajánlásait követve). Ugyan-
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akkor egyáltalán nem bizonyított, hogy a vállalatok 
egyenlô képességekkel rendelkeznek a közmû-informatika 
lehetôségeinek kiaknázásában, és az sem, hogy az infor-
matika újszerû, versenyelônyszerzés érdekében történô fel-
használásának esélyét a közmûjelleg valóban rontaná. 

Az informatika kapcsán kizárólag stratégiai 
szükségszerûséget, megfelelési kényszert feltételezô ál-
láspontnak mindenesetre ellentmond, hogy az internetre 
építve ismét egyre több vállalat mutat fel szédítô növeke-
dést. Miközben ezek egy része valószínûleg a dotkom bu-
borék 2001-es „kipukkadásához” hasonlóan járhat, úgy 
tûnik, számos on-line innovátor sikeresen megkapaszko-
dik. Emellett sok iparágban a hagyományos szereplôk is 
elkönyvelhetnek, ha nem is hosszabb távú (ún. fenntartha-
tó), de legalább rövid távon érvényesülô (ún. kikezdhetô) 
versenyelônyöket az informatika alkalmazásával (Móricz, 
2009). E kikezdhetô versenyelônyöknek a megfigyelések 
szerint már nem is annyira a konkrét informatikai rendsze-
rek jelentik az alapját, hanem az azokban felhalmozott gaz-
dag historikus információ, a bennük leképzett egyedi üzleti 
folyamatok vagy kivételes üzleti tudás, az üzleti partnerek 
informatikai rendszereihez való kapcsolódással lehetôvé 
váló távfelügyeleti lehetôségek, vagy éppen az informati-
kára építô kreatív üzleti modellek (Drótos, 2011).  

Az informatika persze nem „várja meg” e kérdések vég-
leges tisztázását, hanem még nagyobb sebességgel fejlôdik 
tovább. Szinte csak találgatni lehet, hogy a mobileszközök 
hihetetlen térnyerése, a nyílt forráskódú szoftverek, a web 
2.0 és social media jelenség, vagy éppen a crowdsourcing, 
tehát a tömeges együttmûködés (Tapscott - Anthony, 2006) 
hogyan alakítja a versenyt a különbözô iparágakban.

Kutatási célok és kérdések

Kutatásunk célja az volt, hogy képet kapjunk a hazai válla-
latok informatikai funkciójáról, annak a stratégiában betöl-
tött szerepérôl, és ez alapján következtetéseket vonjunk le 
a minta, illetve áttételesen a teljes sokaság versenyképessé-
gével kapcsolatosan. 

Michael Earl (1989) klasszikus modelljét követve elfo-
gadtuk, hogy a vállalatok informatikai funkciója három 
pilléren nyugszik:
-	Az „információtechnológiai pillér” az informatika 

mûszaki feltételrendszerét biztosítja. Az informatikai 
infrastruktúra olyan elemei tartoznak ide, mint a szer-
verek és kliensgépek, a különbözô perifériák (nyom-
tatók stb.), a helyi és távoli hálózati eszközök, illetve 
az úgynevezett alapszoftverek (operációs rendszer, 
adatbázis-kezelô, fejlesztôeszköz). Napjainkban a már 
említett technológiai változások mellett az adatbiz-
tonsággal és az üzletmenet-folytonossággal kapcsola-

tos növekvô félelmek teszik kiemelten fontossá ezt a 
pillért.

-	Az „információrendszerek” pillér az IT-alkalmazás-
portfólió elemeit takarja, kezdve a legáltalánosabban 
használt irodai szoftverektôl (pl. Microsoft Office) 
a legnagyobb komplexitású integrált vállalatirányí-
tási (más néven ERP) vagy éppen az üzleti intelli-
gencia rendszerekig. Az üzleti folyamatok közvetlen 
támogatása révén az informatikai eszközrendsze-
ren belül az IT-alkalmazások jelentik az informatika 
legerôteljesebb hozzájárulását a vállalati célok elérésé-
hez. A vállalati IT-alkalmazások napjainkban számos 
szervezetközi kapcsolódás által válnak összetettebbé 
és sebezhetôbbé. Másfelôl a versenyképesség szem-
pontjából különös jelentôsége lehet a standard (készen 
vásárolt) üzleti szoftverek és a testre szabott, gyakran 
egyedileg fejlesztett informatikai megoldások közötti 
helyes arányok megtalálásának.

-	Az „információmenedzsment pillér” nem más, mint az 
informatikai funkció irányításával kapcsolatos téma-
körök összessége. Idetartozik az informatikai szerve-
zet kialakítása, az IT-projektmenedzsment, az IT-szol-
gáltatási folyamatok megtervezése és mûködtetése, az 
IT-szolgáltatások volumenének és költségeinek megha-
tározása, az igénybevevôkkel való elszámolás stb. Az 
1990-es évek kiszervezési hulláma után napjainkban a 
szolgáltató központok (shared service centers) kérdése 
dominálja az informatikai rendszerek üzemeltetésével 
kapcsolatos szakmai közbeszédet. Ami az informatikai 
rendszerek fejlesztését illeti, a nagy vállalatcsoportok 
slágertémaköre az projektportfólió-menedzsment.

Látható, hogy mindhárom pillérnél gyors változásokat ta-
pasztalunk, ami indokolta, hogy teljes körûen szemügyre 
vegyük a hazai vállalatok informatikai funkcióját. Kutatási 
kérdéseink ennek megfelelôen az alábbiak voltak:
-	Mi jellemzi a hazai vállalatok informatikai infrastruk-

túráját (információtechnológia), és annak fejlettsége 
milyen összefüggéseket mutat a vállalatok jellemzôivel 
és versenyképességével?

- Mi jellemzi a hazai vállalatok IT-alkalmazásportfólió-
ját (információrendszerek), és annak fejlettsége milyen 
összefüggéseket mutat a vállalatok jellemzôivel és ver-
senyképességével?

- Mi jellemzi a hazai vállalatok informatikai irányítását 
(információmenedzsment), és annak fejlettsége milyen 
összefüggéseket mutat a vállalatok jellemzôivel és ver-
senyképességével?

- Milyen szerepet játszik a fenti három terület az infor-
matikai stratégiában?

- Versenytényezô-e az informatika, illetve kiépíthetô-e 
versenyelôny az informatika támogatásával?
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Kutatásmódszertan

2009 májusa és novembere között negyedik alkalommal 
került sor a Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképes-
ség Kutató Központja által szervezett „Versenyben a vi-
lággal” kutatási program kérdôíves felmérésére. A kérdôív 
informatikai vonatkozású kérdéseit részben megváltoztat-
tuk, de csak annyira, hogy ne veszélyeztessük a koráb-
bi felmérésekkel való legfontosabb összehasonlító vizs-
gálatokat. (Hasonló tárgyban készült korábbi kutatási 
eredményeinkrôl lásd a következô publikációkat: Drótos 
- Szabó, 2001, illetve Drótos - Gast - Móricz - Vas, 2006.)

 A jelen kutatás válaszai a 2008. évre vonatkoztak, 
így a felmérés alkalmas volt arra, hogy a 2008 ôszétôl 
bekövetkezô világgazdasági válság hatásait is tükrözze. 
A felmérés eredményeként egy 300 vállalatból álló min-
tához jutottunk, amely létszám és területi elhelyezkedés 
szempontjából leginkább az 50 fô feletti Magyarországon 
mûködô, jogi személyiséggel rendelkezô társas vállalko-
zásokat tudja jól reprezentálni. A mintáról és a felmérésrôl 
részletesen Matyusz (2011) mûhelytanulmánya szól. 

Elemzés

Az elemzés során a fent bemutatott hármas tagolást – IT-inf-
rastruktúra, IT-alkalmazások, IT-irányítás – követjük, majd 
külön tárgyaljuk az informatikai stratégia kérdéskörét, vala-
mint a három terület kapcsolatát a versenyképességgel.

Az IT-infrastruktúra fejlettsége

A vállalat IT-infrastruktúrája kapcsán a vállalatnál je-
lenleg mûködô számítógépek és szerverek számbavétele 
mellett az új technológiákkal kapcsolatos várakozásokat 
is felmértük. 

A mintában szereplô vállalatok létszámarányos számí-
tógép-ellátottsága 47,7%, azaz átlagosan minden máso-
dik munkavállalóra jut egy PC vagy notebook. Az érték 
mögött azonban közel 100% szórás áll: míg egyes vál-
lalatoknál (4%) több mint két számítógép jut egy alkal-
mazottra (mert például sok nem alkalmazotti formában 
dolgozó munkatársuk van, vagy a vevôik számára üze-
meltetnek számítógépeket), addig minden hatodik cégnél 
(16,4%) csak minden tízedik munkavállalóra jut egy gép. 
A minta átlagában a számítógépek száma nagyjából meg-
egyezik a felhasználók számával: az egy felhasználóra 
jutó számítógépek száma 0,98. Minden ötödik vállalatnál 
egy felett, a vállalatok 35%-a esetében viszont egy alatt 
marad ez az érték.

A mintában szereplô vállalatoknál a számítógéppark 
(PC, notebook) átlagosan négyéves. A vállalatok közel 

negyede (23,6%) esetében három év alatt van ez az át-
lag, míg minden nyolcadik (12,5%) vállalat öt év feletti 
átlagkorú számítógép-állományról adott számot. Az IT-
infrastruktúra szempontjából – saját értékelésük szerint – 
iparági átlag felett teljesítôk 3,4 éves, míg az iparági átlag 
alatt teljesítôk 4,9 éves számítógépparkot használnak (1. 
ábra). A vállalatok felénél (54%) minden munkaállomás 
rendelkezik internetkapcsolattal, átlagosan pedig ötbôl 
négy gép (82,7%) kapcsolódik a webhez. A belsô hálózat-
tal rendelkezô vállalatoknál a munkaállomások átlagosan 
88 százalékát kötötték hálózatba, e vállalatok kétharma-
dánál (66%) minden számítógépgép csatlakoztatható a 
belsô hálóhoz. A vállalatok 70 százalékánál létezik infor-
matikai helpdesk funkció, amit jellemzôen belsô és külsô 
erôforrásokkal vegyesen (42%) vagy kizárólag belsô 
erôforrásokkal (40%) látnak el.

A vállalatoknál használt szerverek kora a számítógép-
parkénál alacsonyabb, átlagosan 3,5 év. Tízbôl három 
vállalatnál 2 év vagy annál alacsonyabb ez az átlag. Vizs-
gáltuk a szerverekkel kapcsolatos két élenjáró gyakorlat 
– a redundáns megoldások (klaszterek, hibatûrô diszk 
alrendszerek) és a klimatizált, szünetmentes tápellátású 
elhelyezés – elterjedtségét. A vállalatok ötöde (19,8%) 
dolgozik a redundáns szerver megoldásokkal, míg továb-
bi háromötöde (58,9%) részben alkalmazza azt. A kis-
vállalkozások esetében kisebb a megoldás elterjedtsége, 
negyedük (24,3%) egyáltalán nem használja. A szerverek 
klímával, szünetmentes tápellátással való védelme álta-
lánosabb. A vállalatok fele (48,3%) teljes mértékben ilyen 
szerverekre támaszkodik, és még a kisvállalkozások ese-
tében is tízbôl kilenc azok aránya, ahol legalább részben 
jellemzô ez a megoldás. Üzletmenet-folytonossággal vagy 
katasztrófamenedzsmenttel kapcsolatos törekvésekrôl a 
minta vállalatainak négyötöde (79%) számolt be.

Azok a vállalatok, amelyek iparági átlag feletti IT-
infrastruktúráról adtak számot, 47%-ban alkalmazzák 
teljes körûen a redundáns, és 78%-ban a szünetmentes-
klimatizált megoldásokat. Ezzel szemben az iparági átlag 
alatti infrastruktúrájú vállalatokból csak minden tízedik 
aknázza ki teljesen a redundáns megoldásokat, és három-
ötödük (61%) legfeljebb részlegesen helyez(tet)i szervereit 
klimatizált, szünetmentes környezetbe. Tehát az iparági 
átlagnál fejlettebb IT-infrastruktúrát 3,5 év körüli szá-
mítógéppark és három év körüli klimatizáltan elhelye-
zett, szünetmentes tápellátású, nagyobb részt redundáns 
megoldásokat alkalmazó szerverek jellemzik. Másfelôl 
az iparági átlaghoz képest fejletlen IT-infrastruktúrával 
jellemzett vállalatok korosabb számítógépekkel (majd-
nem ötéves munkaállomások, 3,7 éves szerverek) rendel-
keznek, és csak kisebb arányban alkalmazzák az említett 
szervermegoldásokat (1. ábra).
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A technológia fejlôdése folyamatos kihívásokat támaszt a 
vállalatok elé. Kérdôívünk kilenc újdonsággal kapcsolatban 
kérdezte a vállalatok véleményét arról, hogy melyek lesznek 
jelentôs hatással vállalatuk mûködésére, versenyhelyzetére. 

Három technológia emelkedett ki, a vállalatok nagyjából 
harmada szerint ezek érinteni fogják mûködésüket, verseny-
helyzetüket: az intelligens kártyák, chipkártyák (35,4%), a 
nyílt forráskódú alkalmazások (32,0%), és az olyan mobil-

1. ábra
Az IT-infrastruktúra válaszadók által értékelt fejlettsége a szerverekkel kapcsolatos megoldásokban is 

megmutatkozik

2. ábra
Melyik technológiák lesznek jelentôs hatással a vállalatok mûködésére, versenyhelyzetére a változásokhoz különbözô 

módon viszonyuló válaszadók szerint?
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telefonos szolgáltatások, mint a mobilfizetés és a mobilvá-
sárlás (31,4%). Minden negyedik vállalat tartja fontosnak a 
GPS és a web 2.0 lehetôségeit. A szolgáltatásorientált archi-
tektúrát csak minden ötödik vállalat (18,9%) véli meghatáro-
zónak, míg legkevésbé a biometria fejlôdésének hatása tûnik 
jelentôsnek (5,7%). 

Érdekes szempontot ad a vizsgálathoz Csesznák és 
Wimmer (2011) azonos mintán készített csoportosítása, mely 
a változásokhoz való viszonyulás szempontjából értékelte a 
minta vállalatait. A „változásokat befolyásolók” kategóriába 
sorolt vállalatok ugyanis, bár kiemelkedôen fontosnak tartják 
a chipkártyák és a nyílt forráskód fejlôdését, több IT-trenddel 
– mobilfizetés, web 2.0, SOA, interaktív televíziózás – kap-
csolatban lényegesen szkeptikusabbak. A minta átlagához 
képest ezek helyett a mûholdas helymeghatározás (GPS) és 
a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID), és a biometria hatásá-
ra, felhasználására igyekeznek felkészülni. A „változásokra 
felkészülôk” és a „változásokra késve reagálók” egymáshoz 
hasonlóan ítélik meg a technológiákkal kapcsolatos jövôt (az 
IPTV ugyan nagyobb különbséget mutat), a „változásokat 
nehezen követôk” várakozásai azonban eltérôek (2. ábra).

Összességében megállapítható, hogy a mintán belül 
meglehetôsen vegyes a kép mind a jelenlegi IT-infrastruktú-
ra fejlettségét, mind a jövôben jelentôs hatásúnak tekinthetô 
technológiai innovációk megítélését illetôen. Minthogy 
korábbi állapításunknak megfelelôen ma már nemigen le-
het pusztán fejlett IT-eszközök birtoklásával versenyelônyt 
elérni (hiszen azok a technológiai piacokon mindenki szá-
mára hozzáférhetôek), ez még önmagában nem feltétlenül 
jelent problémát. Sôt, bizonyos szempontokból (pl. ár és 
kockázat) akár indokolt is lehet az informatikai vezetôk 
által elôszeretettel emlegetett „second best” stratégia meg-
fontolása az IT-infrastruktúra fejlesztése során. A hardver 
és hálózati eszközök terén tartósan lemaradók ugyanakkor 
azt veszélyeztetik, hogy egy idô után a standard szolgáltatási 
követelményeknek  sem fognak tudni eleget tenni, tehát vál-
lalataik nemcsak, hogy nem jutnak majd versenyelônyhöz, de 
még a versenyben maradás minimális feltételeit sem tudják 
teljesíteni.

Az IT-alkalmazások fejlettsége

Pozitív fejlemény, hogy a modern üzleti informatikai alkal-
mazások elterjedtsége a korábbi felmérések eredményeihez 
képest egy kivétellel minden alkalmazástípus esetében nö-
vekedett. Ezúttal a felmérés idején alkalmazott rendszerek 
mellett a tervezett fejlesztésekre is rákérdeztünk. Ez alapján 
például megállapítható, hogy bár csak a mintában szereplô 
vállalatok 22,6 százalékánál mûködik adattárház, OLAP 
vagy valamilyen más üzleti intelligencia megoldás, a ter-

vezett fejlesztésekkel együtt a minta kétötödénél (39,6%) 
figyelhetô meg érdeklôdés e technológia iránt. Az egyik 
leggyakoribb alkalmazás továbbra is a belsô vállalati portál 
(intranet), amely minden második vállalatnál megtalálha-
tó (52,4%, a tervezett rendszerekkel együtt 62,8%), jóllehet 
funkcionalitása és kialakítása valószínûleg nagyon eltérô az 
egyes szervezeteknél. Hasonló feltételezéssel élhetünk a vál-
lalatok 44,8 százalékánál jelen lévô (a tervezettekkel együtt 
56,1 százalékot kitevô) dokumentummenedzsment-rendsze-
rekkel kapcsolatban is. A legutóbbi felmérésünk során még a 
dokumentummenedzsment-rendszerekkel összevontan mért 
folyamatirányító (workflow) rendszerek a jelen vizsgálat sze-
rint tízbôl három vállalatnál mûködnek (29,4%), és ugyanez 
érvényes a workflow „közeli rokonának” tekinthetô csoport-
munka (groupware) alkalmazásokra is (29,0%). A tervezett 
fejlesztésekkel együtt mindkét alkalmazáscsoport elterjedt-
sége elérheti a 40 százalékot. A szakértôi vagy tudásbázisú 
rendszerek 16,0 százalékos használata pedig duplájára növe-
kedhet a vállalatok terveit figyelembe véve. A térinformatika 
használatában bár némi csökkenést mértünk 2004-hez ké-
pest (12,3%), a tervek itt is ambiciózusak (30%). 

Felmérésünk szerint a vállalatok fele (50,9%) használ 
moduláris felépítésû integrált vállalatirányítási rendszert, 
és ha ehhez hozzáadjuk a bevezetésen gondolkodókat, akár 
kétharmados ERP-penetrációt sem tarthatunk elképzelhetet-
lennek a jövôben. Ez különösen annak fényében meglepô és 
elôremutató, hogy a mintában csak 14,4%-ot képviselnek a 
nagyvállalatok, amelyekre ezt a technológiát eredetileg kifej-
lesztették. A mintában szereplô vállalatok ERP-platformjai 
között az SAP-rendszer elôfordulása a leggyakoribb, amelyet 
az Oracle és a Microsoft integrált vállalatirányítási rendsze-
rei követnek a képzeletbeli dobogón. A válaszadók által több-
ször említett rendszerek között volt még az MFG/PRO, az 
Infosys, a Libra, a Scala, az Exact, az Abas, a JD Edwards és 
az IFS. Az ERP-t alkalmazó vállalatok közül minden husza-
dik (5%) használ saját fejlesztésû vállalatirányítási rendszert, 
míg minden nyolcadik (12,5%) több ERP-rendszer moduljait 
használja. Bár nem kérdeztünk rá a telepített modulok szá-
mára, de a kapcsolódó válaszok, valamint más kutatásaink 
alapján feltételezhetjük, hogy a vállalatok jó része az ERP-
rendszerek nyújtotta funkcionalitást csak részben használja 
ki, és mellette más információrendszereket is igénybe vesz, 
vagy éppen kézi feldolgozást végez. Éppen ezért fontos meg-
vizsgálni, hogy a különbözô vállalati funkcionális területek 
rendelkeznek-e számítógépes támogatással, és ha igen, akkor 
információrendszereik között milyen mértékû az integráció. 
(Itt már ismét a teljes mintát, és nem csupán az ERP-t hasz-
náló vállalatokat vizsgáljuk.)

Megállapítható, hogy a legtöbb vállalati funkcionális te-
rület esetében ma már magától értetôdôen jelen van a szá-
mítógépes támogatás, sôt ötbôl legalább négy vállalatnál 
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megvalósul a szakterületi információrendszerek közötti in-
tegráció, azaz hálózaton vagy legalább fizikai adathordozó 
közbeiktatásával összekapcsolódnak. Ez jelentôs változás 
2004-hez képest, amikor csak a pénzügyi-számviteli terület-
re mondhattuk el ugyanezt. 2009-re a pénzügyi (89%) és a 
számviteli (88%) terület integráltságához hasonlóvá vált az 
értékesítés (88%), a készletgazdálkodás (87%), és a bérügyvi-
tel (86%) integráltsága is (3. ábra). Az elektronikus összekap-
csolás mértéke vonatkozásában a tárgyieszköz-gazdálkodás 
(81%), a termelés-szolgáltatás (81%), a beszerzés (80%) és a 
kontrolling (79%) területe jelenti a következô, még mindig 
80% körüli értekkel jellemezhetô szintet. A bérügyvitel nél-
kül tekintett munkaügyi (HR) rendszerek integráltsága vala-
mivel alacsonyabb fokú (73%).

A korábbi adatokkal való összehasonlítás azt mutatja, 
hogy 2004-hez képest valamennyi funkcionális terület eseté-
ben nôtt az IT-támogatottság aránya, de még inkább fejlôdött 
az összeköttetés módja az alrendszerek között. Ha csak 
a hálózaton keresztüli (tehát valós idôben automatikusan 
végbemenô vagy rendszeres feladásokkal történô) adatkap-
csolatokat tekintjük, az elôbbi összehasonlításban kiemelt öt 
funkcionális terület még mindig 75%-ban „integrált”, szem-
ben a 2004-es 70 százalékos (pénzügy, számvitel), illetve 
60 százalékos (értékesítés, bérügyvitel, készletgazdálkodás) 
arányokkal. A hálózatos kapcsolatok közül a fejlettebbnek 
számító valós idejû összekötetés a leginkább indokolható te-

rületeken, vagyis a pénzügyi és a készletgazdálkodási funk-
ciónál a leggyakoribb (61%).

A szervezetközi kapcsolatokban ugyanakkor az informá-
ciórendszerek integráltsága alacsony szintû. A minta csupán 
minden kilencedik (11%) vállalatára jellemzô, hogy elektro-
nikus rendszerkapcsolatban áll a beszállítóival. A vállalatok 
további egyharmadánál (34%) alkalmanként fordul csak elô, 
hogy a beszállítóik rendszereihez kapcsolódnak, vagy a be-
szállítóik kapcsolódnak az ô rendszereikhez. A vállalatok 
több mint felénél (55%), semmilyen elektronikus beszállítói 
kapcsolat sincs. Hasonló arányokat látunk a vevôi oldalon is. 
Minden tízedik vállalat (10,5%) használja rendszeresen az 
elektronikus csatornákat vevôkapcsolataiban, emellett min-
den ötödik alkalmilag, de a vállalatok 60 százalékára egy-

általán nem jellemzô, hogy 
információrendszerei és a 
vevôk alkalmazásai között 
elektronikus kapcsolat lenne.

A 2004-es felméréshez 
képest valamivel pozitívab-
ban ítélik meg a vállalatok 
az információrendszerek 
gazdasági döntésekhez és 
elemzésekhez nyújtott tá-
mogatását. A támogatás 
mértékének átlagos megíté-
lését ötös skálán kifejezve 
a 3-as „elégséges” és a 4-es 
„segíti a tevékenységet” kö-
zött találjuk. Leginkább az 
ellenôrzés-beszámolás (3,91), 
a készletgazdálkodás (3,79), 
a termékjövedelmezôség-
számítás (3,68) és az árkép-
zés (3,66) területén segíti a 
tevékenységet az informati-
ka. Az idei felmérés során a 
kérdôívbe bekerült tulajdono-
si érték alapú vállalatvezetés 

és a társadalmilag felelôs vállalati döntéshozatal informa-
tikai támogatásának megítélése a középmezônyben helyez-
kedik el, 3,36-os, illetve 3,11-es átlagértékkel. Az 1996-os 
felmérés óta a vizsgált gazdasági döntések közül – informa-
tikai támogatottság szempontjából – rendre az utolsó hely-
re sorolhatók a „venni vagy gyártani” típusú döntések, de 
mostani felmérésünk szerint már ennek átlagos támogatása 
is megközelíti a skála középértékét (2,93). (Részletesen lásd 
Wimmer - Csesznák, 2011.)

Összességében ellentmondásos kép mutatkozik az in-
formatikai alkalmazásokról a minta kiértékelése alapján. 
Egyrészrôl örvendetes a vállalati funkcionális területek 

3. ábra
A szakterületi rendszerek integráltsága (adathordozóval  

vagy hálózaton) a válaszadók százalékában
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magas informatikai integráltsága, valamint az ezt jórészt 
biztosító ERP-rendszerek jelenlegi és várható elterjedtsége. 
Nem mondható rossznak az IT döntéstámogatásban betöltött 
szerepe sem. Másrészt a XXI. század elsô évtizedének vé-
gén – az IT-infrastruktúra egy meghatározott alapszintjéhez 
hasonlóan – az informatikával támogatott belsô mûködési 
és irányítási folyamatok is sokkal inkább a „must have” ka-
tegóriájába tartoznak, és csak kivételes esetben nyújtanak 
versenyelônyt. Az IT-alapú verseny igazi terepét ma már a 
szervezetközi kapcsolatok jelentik, hiszen ennek révén lehet 
gazdag historikus tudásbázist kialakítani az aktuális és po-
tenciális ügyfelekrôl, de a korábban említett távfelügyeleti 
lehetôségek és más bezárási (lock-in) hatások, valamint a 
kreatív – általában internetalapú – üzleti modellek kiala-
kításának lehetôségei is idekapcsolódnak. A szervezetközi 
kapcsolatok jelenlegi informatikai támogatottsága alapján 
úgy tûnik, hogy a mintának csak kb. 10%-a jeleskedik e 
lehetôségek kihasználásában, míg a vizsgált vállalatok több 
mint fele egyáltalán nem vesz róluk tudomást – ez a tény 
néhány iparágban akár komoly differenciáló tényezô lehet a 
szereplôk közötti versenyben.

Az IT-irányítás fejlettsége

Az informatikáért felelôsséget aránylag magas szervezeti 
szinten töltik be a minta vállalatai. A vállalatok hetede ese-
tében (15%) maga az elsôszámú vezetô felelôs az informati-
káért. Háromszor ilyen gyakori eset, hogy az informatikai 
vezetô közvetlenül az elsôszámú vezetô alatt található (44%). 
Minden harmadik vállalatnál (30%) egy további szinttel lej-
jebb dolgozik az informatikai terület vezetôje, míg minden 
kilencedik vállalatnál (11%) három vagy több szinttel az 
elsôszámú vezetô alá sorolják 
a funkciót.

A mintában szereplô vál-
lalatok informatikai felada-
tait ellátó munkatársaknak 
csupán 60%-a belsô mun-
kavállaló. A többiek külsô 
közremûködôként (megbízási 
szerzôdéssel, vállalkozásként 
stb.) vesznek részt az infor-
matikai feladatellátásban. 
Egy IT-munkatársra átlago-
san 15 IT-felhasználó jut, míg 
csak a belsô IT-munkatársak 
számához viszonyítva 24,5 
fô ez a mutató. Az informa-
tikai területen dolgozók több-
sége (56%) IT-rendszereket 
üzemeltet. Minden negyedik 

IT-munkatárs foglalkozik alkalmazásfejlesztéssel és -beve-
zetéssel (25%), és minden ötödik (19%) az informatika irá-
nyítási folyamataival.

A mintában szereplô vállalatok – a felmérés során meg-
adott adatok szerint – árbevételük mindössze 0,8 százalékát 
fordítják informatikai beruházásokra, üzemeltetésre és irá-
nyításra. Az árbevétel-arányos IT-költségvetés csak a vállala-
tok 9 százalékánál éri el a 2 százalékot, és csak minden negy-
venedik vállalat (2,7%) költ 4 százaléknál többet az infor-
matikára. A mutató mért értékei vállalati mérettôl, ágazattól, 
valamint a vállalatok piaci eredményeitôl (teljesítményétôl) 
függetlenül nemzetközi összehasonlításban rendkívül ala-
csonyak, és a korábbi felméréseinkhez képest is jelentôs 
visszaesést mutatnak. Ennek oka lehet a válság miatti költ-
ségvisszafogás – bár kérdôívünkben a 2006 és 2008 közötti 
évek éves IT költségvetésének átlagára kérdeztünk rá –, de az 
IT-költségvetés válaszadók általi becslésének nehézsége is.

Az egy informatikai munkatársra jutó teljes éves infor-
matikai költés (nemcsak személyi kiadás) átlagosan 5,2 mil-
lió forint, de jelentôs szórást mutat (13,7 MFt). Egy felhasz-
nálóra 392 eFt esik, ugyancsak magas szórással (562 eFt). 
A vállalati mintában az informatikai költségvetés 38%, 44%, 
16% arányban oszlik meg rendre az IT-üzemeltetés, az IT-
fejlesztések és beruházások és az IT-irányítás között.

Felmérésünk megerôsítette, hogy a vállalatok az infor-
matikai feladatok nagyobb halmazát részben vagy egész-
ben külsô erôforrások, szolgáltatók igénybevételével végzik. 
A leginkább kiszervezett területnek a vállalat igényeire sza-
bott alkalmazások fejlesztése mutatkozik – ebben minden 
negyedik vállalat (24%) külsô erôforrásokra támaszkodik, és 
a vállalatok további 42 százaléka külsô és belsô erôforrások 
kombinálásával végzi ezt a feladatot. A másik végletet az in-

4. ábra
Belsô és külsô közremûködôk aránya egyes informatikai feladatok ellátásában
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formatikai irányítás (IT-stratégia, IT-controlling, IT-projekt-
menedzsment) jelenti, ezt a vállalatok 37 százaléka kizárólag 
belsô erôforrásokkal végzi. Az informatikai infrastruktúra 
üzemeltetése (desktop-, hálózat- és szerverüzemeltetés, il-
letve karbantartás) és az alkalmazásmenedzsment (alkal-
mazások karbantartása, üzemeltetése) egymáshoz hasonló 
képet mutat: tízbôl három vállalat maga végzi, kettô külsô 
szolgáltatókra bízza, négy pedig vegyes modellben látja el e 
feladatot (4. ábra). 

Egyáltalán nem foglalkozik az informatika stratégiai szintû 
irányításával a vállalatok 13,5 százaléka. Még nagyobb 
arányban (20,7%) marad lefedetlen az üzletmenet-folytonos-
ság területe, és a minta vállalatainak 30%-ánál nem használ-
nak informatikai helpdesk funkciót.

Függetlenül a feladat ellátásának módjától (külsô vagy 
belsô erôforrás), az élenjáró gyakorlat szerint az informa-
tikai szolgáltatásnyújtás szabályozott mederben, szolgál-
tatási szint megállapodás (Service Level Agreement, SLA) 
és a ténylegesen nyújtott teljesítménnyel arányos díjfizetés 
(költségelszámolás) mellett zajlik. Felmérésünk alapján ezt 
a logikát elsôsorban a külsô IT-erôforrásokra támaszkodó 
vállalatok követik. A külsô IT-erôforrásokat ugyanis az érin-
tett vállalatok fele szolgáltatáskatalógus és szolgáltatási szint 
megállapodások alapján veszi igénybe, teljesüléstôl függô 
differenciált díjfizetés mellett. Ugyanez az arány éppen fe-
leekkora (25%) a belsô IT-erôforrások igénybevétele eseté-
ben. Sôt, a belsô erôforrások felhasználásakor hétbôl három 
esetben (42%) egyáltalán nincsen megállapodás a nyújtan-
dó szolgáltatásokról. Minden nyolcadik esetben (12%) egy 
egyszerû szolgáltatáskatalógus és minden ötödik esetben 
(21%) részletesebb SLA (de differenciált díjfizetés nélkül) 
jelenti a feladatvégzés keretét. Még külsô erôforrások igény-
bevétele esetén is az egynegyedet közelíti azon vállalatok 
aránya (23%), amelyeknél semmilyen írásbeli megállapodás 
nincs a nyújtandó IT-szolgáltatásokról.

Összességében az informatikai irányítás közepes színvo-
nalát mutatja a minta. A leginkább biztató jelenség az infor-
matikai vezetô szervezeti hierarchiában betöltött aránylag 
magas pozíciója. Az informatikai költés mértéke a becslési 
nehézségek figyelembevétele mellett is kiábrándító, hiszen 
messze van a 3-4%-os nemzetközi átlagoktól, de a 2% fe-
letti legutóbbi mérésünktôl is. A vállalatok elég nagy szá-
zalékánál hiányoznak kritikus IT-szolgáltatási folyamatok 
(pl. helpdesk, üzletmenet-folytonosság), míg a meglévô 
IT-szolgáltatások meghatározása, teljesítményelvárásainak 
rögzítése, és végül teljesítményarányos elszámolása szintén 
gyakran elmarad (különösen akkor, ha belül van az infor-
matikai szolgáltató). Bár közvetlenül nem kérdeztünk rá, de 
mind a többi kérdésekre kapott válaszok, mind a különbözô 
szakértôi munkák során szerzett gyakorlati tapasztalataink 

azt sugallják, hogy a külsô munkaerô igénybevétele legin-
kább eseti alkalmazásfejlesztési megbízásokat takar, illetve 
olyan üzemeltetési munkákat jelent, amelyeket folyamatosan 
a megbízó, esetleg a szolgáltató fix telephelyérôl teljesítenek 
– gyakran a szolgáltató saját standardjai szerint, vagy akár 
standardok nélkül. Tehát jellemzôen nem modern, vagyis 
felhôalapú, menedzselt, de a megrendelô számára is válasz-
tási lehetôségeket hagyó szolgáltatásokról van szó. Az IT-
alapú versenyelônyök realizálásához viszont elvárt szintû, 
kiszámítható minôségû, és akár rugalmasan változtatható 
üzemeltetési és rendszerfejlesztési szolgáltatások kellené-
nek, ellenkezô esetben a vevô, a partner megérzi ezek nem 
megfelelôségét vagy esetlegességét, és könnyen elpártol egy 
másik üzleti szereplôhöz. A nagyobb vállalatoknál mind-
ez persze belül is megteremthetô lenne, de a mintából úgy 
tûnik, hogy erre még kevés a szándék.

Az informatika stratégiai kérdései

Míg 2004-ben még csupán minden harmadik, mostani fel-
mérésünk szerint már minden második vállalatnál (49,6%) 
megfogalmaztak írott informatikai stratégiát vagy infor-
matikai fejezetet az összvállalati stratégián belül. Az in-
formatikával kapcsolatos stratégiai dokumentum azonban 
rendszerint (az esetek 83,6 százalékában) csak a három fô 
terület egyikére összpontosít. Leggyakrabban a technológi-
ai kérdésekrôl szól (hardver, szabványok, adatvédelem stb.), 
a vállalatok több mint fele tér ki erre (55,3%). Kétötödük 
(40,4%) az informatika menedzselésével kapcsolatos kérdé-
seket (szolgáltatások elszámolása, szervezeti kérdések stb.) 
foglalja írásba. Az üzleti vonatkozásokat (belsô informatikai 
igények, versenyelônyt jelentô alkalmazások stb.) lényegesen 
ritkábban érintik stratégiai dokumentumban (24,6 %). 

Válaszadóink az informatikát a versenyben maradás fel-
tételének tekintik. Minden harmadik vállalatnál (35%) úgy 
érzékelik, hogy az informatika alkalmazása versenytényezô, 
amely azonban versenyelônyt nem biztosít. Magas azok 
aránya is (27%), akik szerint az informatika szerepe ipar-
águkban nem jelentôs. Fôleg a változásokat általában is ne-
hezen követô vállalatok (a besorolás módját lásd Csesznák 
- Wimmer, 2011) nyilatkoztak így: közöttük fele-fele arány-
ban voltak azok, akik nem tartják fontosnak az informatika 
iparági szerepét (48%), és azok, akik szerint az IT elsôsorban 
költségtényezô (17%) vagy versenyelônyt nem jelentô stra-
tégiai szükségszerûség (35%). A változásokat befolyásolók 
között viszont csak 5 százalék azok aránya, akik nem tekin-
tenek verseny-, vagy legalább kiemelt költségtényezôként 
az informatikára. Szkeptikusak az informatikával kapcso-
latban az élelmiszeripar és a mezôgazdaság vállalatai is (az 
IT szerepe nem jelentôs: 62%, illetve 56%), a gépipar és a 
szolgáltató szektor viszont rövidebb-hosszabb ideig tartó 
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versenyelônyt biztosító infor-
matikai rendszerekrôl szá-
molt be (24%, illetve 22%).

Két-három éves idôtávon 
belül, tehát nagyjából 2012-re 
jelentôs változásokat várnak 
a felmérésben résztvevôk. 
Minden negyedik (25%) tar-
tós, minden ötödik (21%) 
rövid távú versenyelôny 
megszerzését tartja lehetsé-
gesnek az informatikára épít-
ve. A legnagyobb változást 
a kereskedelmi szektorban 
várják: 58 százalékuk sze-
rint lesz versenyelôny forrá-
sa az informatika, szemben 
a 2009-ben tapasztalt 19 
százalékkal. A teljesítmény 
szempontjából vezetônek tekintett vállalatok harmada (35%) 
azonban arra számít, hogy a versenyben maradás feltétele 
lesz az informatika, míg a teljes mintában 29%-ra csökken 
e vélemény aránya.

A jelenben érzékelt és a jövôre nézve várt stratégiai hatás 
vonatkozásában – Cash, McFarlan és McKenney (1992) stra-
tégiai rács modelljét követve – külön szemléltetjük az egyes 
iparágak mintában szereplô képviselôinek véleményét (lásd 
az 5. ábrát). Az iparágakat az alapján helyeztük el a két ten-
gelyen, hogy milyen arányban jelölték meg a rövid távú vagy 
tartós versenyelônyszerzés 
lehetôségét az informatikával 
kapcsolatban. Bár az ered-
mények óvatosan kezelendôk 
az iparági részminták (kü-
lönösen az energiaszektor) 
kis elemszáma miatt, mégis 
számos korábbi feltételezést 
megerôsítenek. Látható pél-
dául, hogy a vállalatvezetôk 
véleménye alapján az át-
alakuló szegmensben olyan 
iparágak szerepelnek, mint a 
kereskedelem, a gépipar és a 
feldolgozóipar. Ezen ágaza-
tokban az informatika más 
források szerint is egyre in-
kább versenyelônyszerzés 
forrásává válhat. A szolgál-
tatások vélhetôen az ágazat 
sokszínûsége miatt kerültek 
ebbe a szegmensbe, hiszen 

például a pénzügyi szolgáltatásokat a jobb felsô, azaz stra-
tégiai szegmensbe szokták sorolni, míg egyes szakipari 
szolgáltatások leginkább a bal alsó, „kiegészítô” szegmens-
be tartoznának. A kiegészítô szegmens iparágai is jórészt 
megfelelnek a szakirodalomban szereplô korábbi várakozá-
soknak (talán a vegyipar kivételével). A hivatkozott szakiro-
dalomban „üzemszerûnek” nevezett jobb alsó sík negyedbe 
felmérésünk során nem került ágazat, mert a válaszadók 
jellemzôen az informatika stratégiai hatásának növekedésé-
vel számoltak.

5. ábra
Ágazatok a stratégiai rács modellben

6. ábra
A piaci teljesítmény és az informatikai funkció relatív fejlettsége
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Az informatika három pillérének szerepe 

Kutatásunk során azt találtuk, hogy nem minden, a pia-
ci teljesítmény alapján „vezetônek” tekinthetô vállalat 
(lásd Csesznák - Wimmer, 2011 besorolását) számolt be 
iparági átlag felett fejlett informatikáról. Ugyanakkor 
a magukat informatikában élenjárónak tekintô vállala-
tok bô fele egyben a piaci „vezetôk” táborát is erôsíti: az 
IT-infrastruktúrában élenjárók 50%-a, az alkalmazások-
ban fejlettek 58%-a, az informatikai szolgáltatásnyújtás-
ban kiemelkedôk 51%-a nyújt vezetô piaci teljesítményt. 
Eredményeink másfelôl azt mutatják, hogy a kiemelkedô 
teljesítményû vállalatok az IT-infrastruktúra, az IT-alkal-
mazások és az IT-irányítás hármasából az alkalmazások 
terén járnak leginkább élen. Minden harmadik vezetô 
teljesítményû vállalat (36%) az iparági átlagnál fejlettebb 
alkalmazásportfolióról adott számot, míg az átlagosan és 
a gyengébben teljesítôk (lemaradók) közül egy vállalat 
sem tartja információrendszereit az iparági átlagnál sok-
kal fejlettebbnek (6. ábra). Ez alátámasztja azt a korábban 
említett feltételezésünket, hogy az informatika tárgyalt 
három alappillére közül az „információrendszer” pillér 
(vagyis az IT-alkalmazásportfólió) a versenyképességet 
leginkább befolyásoló összetevô.

Záró következtetések

Kutatásunk alapján a minta vállalatainak többsége a ver-
senyképesség szempontjából az informatikát jelenleg nem 
tekinti kiemelt tényezônek, ennek megfelelôen viszonylag 
keveset költ rá. Ezzel szemben várakozásaik szerint rövi-
desen különbözô technológiai kihívásokra kell majd vála-
szolniuk, és növekszik az informatika versenyben játszott 
szerepe. Bár az IT-infrastruktúra és az alkalmazások terén 
is fejlôdést mutatnak a számok a korábbi felméréseinkhez 
képest, még mindig jelentôs – és nem csökkenô – az elma-
radás a referencia országok vállalatainak gyakorlatához 
képest. Ugyan az élenjáró teljesítményû, ún. „vezetô” vál-
lalatok között a fejlett informatikával jellemezhetôk ará-
nya magasabb, de még ebben a csoportban sem egyértelmû 
az IT iránti elkötelezettség. Kutatásunk tehát azzal a sa-
játos megállapítással zárul, hogy miközben a válaszadó-
ink többsége fontos jövôbeli versenytényezôként tekint az 
informatikára, addig jelenlegi gyakorlatuk még a sikeres 
vállalatok esetében sincs összhangban az informatika várt 
fontosságával.
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