
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Az új szervezet 

Az utóbbi ötven év alatt gyökeresen megváltozott az üzleti tevé-
kenység környezete, különösen a kommunikációs technológia és a 
globalizációs folyamatok következtében. Ehhez mérten keveset vál-
tozott a vállalatok szerkezete, amelyet gyakran még mindig a hierar-
chia jellemez. Ez nem felel meg a korszerű munkamódszereknek, 
de az új, decentralizált szervezeti formák még komoly problémákkal 
küzdenek. 
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Szervezet és hálózat 

Ötven évvel ezelőtt jelent meg W. Whyte könyve, a „The Organi-
sation Man”. Whyte olyan vállalatokat tartott kiválónak, amelyek jutal-
mazzák az alkalmazottaik hosszú szolgálatát, engedelmességét és hű-
ségét. A sikerért folyó vállalkozói tülekedést jórészt felváltotta a „szerve-
zeti mászás”. Most úgy látszik, hogy a szervezeti ember szinte kipusztult, 
bár néha felbukkan Hollywoodban.  

Ma például az IBM alkalmazottainak a fele kevesebb mint öt éve 
dolgozik a cégnél. 320 ezer dolgozójuk 40%-a „mobil”, azaz nem jelenik 
meg naponta az IBM valamelyik telepén és 30%-uk nő. A szervezeti em-
berből hálózati ember lett. Olyan menedzserek együttese váltotta fel, 
akiket inkább a vállalkozói tülekedés jellemez, mint a szervezeti mászás.  

Az átalakulás az üzleti környezet változásainak a következménye, 
különösen a kommunikációs technológiában, a gyártás és az értékesítés 
globalizációjában, és olyan felelősségek–hatáskörök nagyarányú eltoló-
dásában a külsők felé, amelyeket korábban a cégek saját lényegi funkci-
óinak tekintettek. Az utóbbi kihelyezések, közös vállalkozások és másfaj-
ta szövetségek révén valósult meg, amelyek életfontosságú inputok fe-
letti irányítás lazítására is kiterjednek.  

A hálózati ember mindig mozgásban van, laptop számítógéppel és 
mobiltelefonnal felszerelve, elektronikus kapcsolatban áll olyan embe-



rekkel, akikkel már nem találkozik rendszeresen a folyosón. Valójában 
lehet, hogy már nincs is folyosó, mivel sok alkalmazottnak nincs fizikai 
bázisa a munkáltató által szolgáltatott épületben.  

A szervezeti ember emberekbe ütközött a folyosókon, de óvatos volt 
a hálózatépítésben. Az ő világában a tudás hatalom volt, és óvatosnak 
kellett lennie a saját részének a megosztásában. Kényelmet talált a hie-
rarchiában, amely szükségtelenné tette az önmotivációt és a kockázat-
vállalást. Erősen strukturált világban élt, amelyben világosan meghúzták 
a hatásköri vonalakat, a döntéseket magas szinten hozták, és a tudás 
kézikönyvekben lakozott.  

Ezzel szemben, a hálózati ember állandóan döntéseket hoz a szá-
mára hozzáférhető tudásbázis, vállalati kultúra és a kollégái irányítása 
révén, akikkel állandóan kommunikál. Sokkal több emberrel van köl-
csönhatásban, mint az elődei voltak. Az olyan technológiák, mint az e-
mail, mindenkit közelebb hoztak.  

Új szervezeti gondolkodásmód 

A drámai változások ellenére a szervezetek a vártnál sokkal keve-
sebbet változtak. A 21. századi szervezetek nem felelnek meg a 21. 
századi dolgozóiknak. 

A klasszikus szervezet üzleti egységekből állt, amelyek hasonló 
módon, de elkülönülten működtek egy központi iroda irányítása alatt, 
amely meghatározta a stratégiát és ellenőrizte a megvalósítását. Ez a 
parancs és az irányítás rendszere volt, amelyben mindenki tudta a szer-
vezeti ábrákban láthatóvá tett, a vállalati hierarchia által megállapított he-
lyét.  

Ma még meglepően sok vállalatnak a szerkezete nagyon azonos az 
ötven évvel korábbival. A Boston Consulting Group szerint az, amit „im-
perialista vállalati központnak” hív, még a központok (főhadiszállások) 
legáltalánosabb típusa. A cégek, amelyek mégis decentralizálják a dön-
téshozatalt és a beszámoltatást, gyakran újra centralizálnak, amikor baj-
ba kerülnek.  

A Motorola, a mobiltelefon egyik feltalálója, húsz évvel ezelőtt erő-
sen centralizált cég volt. Az illinoisi Schaumburgban lévő központban há-
rom ember irányított szinte mindent. Amint a cég nőtt, a decentralizáció 
mellett döntöttek, de a cég mobiltelefonos üzletága az 1990-es évek kö-
zepére olyan gyorsan nőtt, hogy a decentralizáció lehetetlenné tette az 
irányítást. A szervezet közeledett a széteséséhez. 1998-ban a társaság 



25 000 embert elbocsátott, és az irányítást visszatelepítette a schaum-
burgi központba.  

A klasszikus szerkezet fő hibája az volt, hogy gátolta a tudás terje-
dését, és korlátozta az üzemnagysággal járó gazdaságosság elérését. A 
gondolatok és a parancsok a központ és az egységek között fe-le mo-
zogtak, függőleges „silókat” létesítve, amelyek között nagyon csekély 
volt a kommunikáció. A pénzügyi szolgáltató intézmények arról voltak 
híresek, hogy nem tudták, az egyik szolgáltatásukra feliratkozó vevőik 
más szolgáltatásaik vevői voltak-e már.  

A mátrixmester 

Amint a cégek globálisabbakká váltak, „mátrixborítással” látták el a 
szerkezetüket. Az ilyen szervezetek nem váltottak ki egyetemes csodála-
tot. 1990-ben a Harward Business Review egyik cikke azt írta, hogy 
„konfliktushoz és zavarhoz vezettek, a csatornák terjedése információs 
dugókat hozott létre, a bizottságok és a jelentések szaporodása a szer-
vezetet mocsárba süllyesztette, és az egymást átfedő felelősségek 
iszapbirkózáshoz és az elszámoltathatóság elvesztéséhez vezettek”. A 
London Business School professzora szerint a mátrixszerkezet „egyike a 
legnehezebb és legsikertelenebb szervezeti formáknak”. 15 évvel ké-
sőbb, sok cég még próbál küzdeni ezzel. 

A Shell Chemicals korábbi vezérigazgatója és a Celltech brit bio-
technológiai cég alapítója arra utal, hogy a vállalatokat még visszatartja 
a hierarchia iránti elkötelezettségük. Szerinte veszélyes hiba azonosítani 
a fegyelmet a hierarchiával. Olyan alternatívát javasol, amelyet „felelős 
autonómiának” nevez, olyan szervezeti formát, amelyben a dolgozók 
csoportjai maguk döntenek a teendőikről, de felelnek az eredményért. 

Világos, hogy új szervezetfajták szükségesek, amelyek jobban meg-
felelnek a korszerű munkamódszereknek, de sok oka van annak, hogy a 
cégek nem sietnek ezeket alkalmazni. 

Egy globális partnerhálózaton alapuló új szervezet  
sajátossága 

Elemzik a hagyományos és az új vállalati szervezetek összetételét 
és működését. Az új szervezetek különböző jellegű kapcsolatokkal, saját 
szervekkel és külső együttműködők sokaságával dolgoznak. Vizsgálják a 
kihelyezési módszer előnyeit és kockázatait.  



Az új szervezet sok ellentmondást tartalmaz. Az Emmerson főnöke 
azzal dicsekszik, hogy a cége kombinálja a konzisztenciát és a gyökeres 
változást. A Motorola egyes részei centralizáltak, mások nem, és ez az 
időben változik. Egyes célcsoportok például decentralizáltak, hogy ösz-
tönözzék az innovációt, de a számvitel centralizált. „Nem akarunk na-
gyon innovatív könyvelőket” – mondta az illetékes. 

A jövőben szoros és laza kapcsolatok együtt fognak létezni ugyan-
abban a szervezetben. A hagyományos szervezetekben a szervezeten 
belül, szoros kapcsolatokban voltak vagy a szervezeten kívül, nem kap-
csolódva egyáltalán. A tranzakciók a külső szállítókkal karnyújtásnyira 
voltak. A mai cégek ezzel szemben nagyon sok közös vállalkozással és 
stratégiai szövetséggel dolgoznak együtt, és egyesek inkább, mások ke-
vésbé kapcsolódnak. A valamikor oly világos határvonal a cégen belüli 
és a cégen kívüli között elmosódott. 

Ezeknek az új kapcsolatoknak az egyik legvitatottabbika a kihelye-
zés; annak az átadása másoknak, ami korábban a cég lényegi funkciói-
nak valamelyike volt. Először gyártási műveleteket vittek át hatékonyabb 
szolgáltatókhoz. Egyes cégek, például a Nike, ezt olyan mértékig tették, 
hogy most már nem gyártanak semmit. Például, az összes Nike cipőt al-
vállalkozók gyártják. A cég kevés embert alkalmaz közvetlenül, és csak 
vezényel.  

Még az olyan tősgyökeres gyártó is, amilyen a Procter & Gamble, 
csatlakozott ehhez a politikához. A kihelyezés iránti lelkesedés újabban 
az olyan szolgáltatásokra is kiterjedt, amilyen a számvitel és az IT (in-
formációtechnológia). Az egyik leggyorsabban fejlődő terület most a hu-
mánerőforrásoké (HR). A Kennedy Information elemző cég becslése 
szerint a globális HR kihelyezési piac a következő néhány évben 25%-
kal fog bővülni. 2005 novemberében a DuPont multinacionális vegyésze-
ti társaság kihelyezte a HR-szolgálatait, így a munkaerő-fejlesztést és  
-alkalmazást, a munkaügyi kapcsolatokat és a teljesítménymenedzsmen-
tet a Convergys Corporation céghez, amely Cincinattiben működik. A 13 
évre szóló szerződés 60 ezer alkalmazottra és százezer nyugdíjasra ter-
jed ki, 70 országban, és 1,1 milliárd USD összegű.  

A kihelyezés azonban változó üzlet. A másoknak átadott munkát 
néha visszahelyezik, és nem szükségképpen azért, mert kívül rosszul 
végezték. Egyes bankok például visszaviszik „házon belülre” a kifizeté-
sek feldolgozását, mert felismerték, hogy a másoknak átadott adatok új 
üzlet platformjává válhatnak. Az új módon adatokat bányászó szoftverek 
ötleteket adhatnak új termékekre és piacokra. A következő években a 
cégek könnyen átértékelhetik a HR-műveleteik értékét és úgy dönthet-



nek, hogy azok kompetitív előnyök forrásaivá váltak, amelyek felett visz-
sza kívánják szerezni az ellenőrzést.  

Az új szervezeten belüli kapcsolatok új bizonytalansági területeket 
teremthetnek. Hogyan védi meg magát egy bank attól a kockázattól, 
hogy annak a vállalatnak a dolgozói, amelyhez munkát helyezett ki, el-
lophatják az ügyfeleinek a PIN-kódjait? És mi történik, ha a partnere egy 
közös vállalkozásban csődbe megy? 

A kölcsönös függőség valószínűleg a legfontosabb kérdés, amelyről 
gondolkodni kell a kockázatokkal kapcsolatban. A vállalatoknak bővített 
szervezeti formára van szükségük, egy alakzattal a kihelyezett piaci mű-
veletek, és másikkal a „házon belüli” hierarchia számára. E szervezet 
gyújtópontja a programiroda, ahol a cég és a kihelyezők együttműködnek 
a közös érdekű kérdésekben, amilyen a minőségbiztosítás és a teljesít-
mény.  

A levegőben 

A vállalati viszonyok utóbbi években végbement változásainak jó 
példája a Boeing. A jelenlegi 787-es modell kifejlesztésének és gyártá-
sának a folyamata egészen más, mint a korábbi modelleké volt. A 787-
es előtt a Boeing maga végezte a teljes tervezést. A változtatás fő oka 
az volt, hogy a vállalat felismerte: ahhoz, hogy versenyezni tudjon az 
egyre sikeresebb Airbus-szal, meg kell találnia a világon a legjobb szállí-
tókat.  

Az Airbus, francia, német, brit és spanyol partnerek európai közös 
vállalkozása, tiszta lappal indult. Majdnem véletlenül botlott egy olyan 
szervezeti architektúrába, amely – a nagyvonalú támogatások mellett – 
segített megelőzni az üzleti óriást kevesebb mint két évtized alatt.  

Most a Boeing az Airbushoz hasonlóbban szervezi magát. Világ-
szerte új partnereket keresett, és talált Európában, Japánban és egye-
seket közel az USA-beli bázisához. Míg a 777-es gépén a cég 500–700 
szállítóval dolgozott, a 787-eshez száznál kevesebb „partnert” választott.  

A különbség nemcsak a számokban, hanem a kapcsolatokban is 
mutatkozik. A szállítók azt nyújtják, amit kérnek tőlük, a partnerek osz-
toznak a felelősségben egy projektért. 2005-ben, hat hónapon át a 787-
es partnerek csapatai együtt dolgoztak a gép konfigurációján a Seattle-
től északra fekvő Everettben, a Boeing bázisán. Ez olyan munka, ame-
lyet a Boeing mindig maga végzett. Most a partnerek visszatértek saját 
telepeikre, és felelnek a „rejtvényrészük” összes vonatkozásáért. Felépí-
tik a saját termelő létesítményeiket a saját géprészeik gyártására. Az  



első repülést 2007-re tervezik, a 787-es üzembe helyezését pedig  
2008-ra.  

Nagyon fontos a partnerek kiválasztása, és a partnerhálózat me-
nedzsmentje. A Boeing hathetente „tanácsülést” tart a partnereivel, és 
hálózatot hozott létre a globális együttműködés elősegítése céljából, 
amely lehetővé teszi, hogy a tervezők világszerte ugyanazon a percre 
kész adatbázison dolgozzanak.  

A cég hisz a videokonferenciákban is, és szélessávú rendszert ho-
zott létre, amelyet állandóan használnak. Az emberek éjszaka az irodá-
ikba mennek, hogy virtuális találkozókon vegyenek részt a különböző 
időzónákban dolgozó kollégáikkal. A 787-es technikailag amerikai repü-
lőgép lesz, de valójában globális. 

„Technológia és menedzsment” 

A vezetéstudomány fejlődésének áttekintése Taylor-tól napjainkig 
rámutat arra, hogy a kezdeti mérnöki-technológiai gondolkodás átadja a 
helyét az olyan új felfogásnak, amely élő szervezetnek tekinti a vállalatot. 
Megváltozik a munkaerő jellege, felkészültsége, a munkához fűződő vi-
szonya is. Ez megfelelő vezetési stílust és módszereket igényel. 

A menedzsment „tudománya” kezdete óta, a mögötte álló domináns 
tantárgy a technológia. Oxfordban, amikor először engedélyezték a me-
nedzsment oktatását, kombinált „technológia és menedzsment” volt a 
neve. 

A leghíresebb menedzsment guruk közül egyesek először mérnöki 
tanulmányokat végeztek. A legbefolyásosabb üzleti vezetők közül is so-
kan mérnökök voltak. Megtanulták a dolgokat apró darabokra bontani, 
mindegyiken javítani, majd újra összerakni. Kicsit olyan ez, mint a Lego.  

A menedzsmenttudomány alapítója, Frederick Winslow Taylor is 
mérnök volt, aki stopperórával és csiptetős jegyzettömbbel járta a gyára-
kat, mérve a munkások termelékenységét. A termelékenység fokozása 
az eljárások finomítását igényli, amit az idő és a mozgás határoz meg.  

Különböző egyetemi tantárgyak keletkeztek, és hozzájárultak a 
szervezeti tökéletesedéshez. Például, Ronald Coase közgazdász az 
1930-as években úgy érvelt, hogy a cégeknek a tranzakciós költségeket, 
különösen az üzleti partnerek megtalálásának, a szerződéskötéseknek 
és a szerződések megfigyelésének a költségeit kell csökkenteniük. Az 
ilyen költségeket drámai mértékben csökkentette a gyorsabb és olcsóbb 
távközlés, és az internet megjelenése.  

 



A pszichológia is hatott az eseményekre. Az 1920-as évek végén 
Elton Mayo kísérleteket végzett a Western Electric Chicago-közeli gyá-
rában. Amikor a világítást felerősítették, a termelékenység növekedett, 
mint ez várható volt. Amikor azonban a világítást csökkentették, a terme-
lékenység váratlanul tovább nőtt. Kiderült, hogy nem a fényerősség vál-
toztatása hatott, hanem a figyelem a dolgozók iránt. 

Túl a technológián 

Az 1990-es években a technológia reneszánszát élte a BPR (Busi-
ness Process Reengineering = az üzleti eljárás átalakítása) álruhájában. 
Ez volt az évtized uralkodó menedzsmentgondolata. A BPR kiterjedt a 
vállalat átszervezésére olyan eljárások körül, mint a beszerzés, a marke-
ting, és az elosztás, átvágva a termékeken és a földrajzon alapuló, ha-
gyományos vállalati kategóriákon. Ez magába foglalta ugyan különböző 
építőkockák használatát, de még úgy kezelte a vállalatot, mint darabok 
sorozatát, amelyeket szét lehet szedni, tökéletesíteni, és ismét össze-
rakni, mint a Legót.  

Az X és Y tényezők 

Az „új szervezet” megszabadul ettől a mérnöki örökségtől. Az újabb 
szerzők az „élő szervezetek DNS-éről” beszélnek. A vállalati DNS szerin-
tük „négy alapvető építőkockából áll: a döntési jogok, az információ, az 
ösztönzők és a szerkezet kockáiból”. Ezek különböző kombinációi többet 
adnak a részek összegénél, megkülönböztethető identitásokat vagy 
személyiségeket fejeznek ki. A cég személyiségéről beszélnek tehát. 

Ez az átkapcsolás a Legóról a DNS-re, visszhangozza a vállalati 
kultúra valaha is legismertebb osztályozását. Douglas McGregor harvar-
di tudós a „Vállalat humán oldala” című, először 1960-ban publikált 
könyvében a vezetési stílust X és Y elméletre osztotta. Az X a klasszikus 
parancs és ellenőrzés típusú vezetés volt, a tekintélyelvű stílus, amely 
„azt a mögöttes vélekedést tükrözte, hogy a munka elkerülése lényegi 
emberi tendencia”. Ezt a világot figyelte meg Taylor, és erre tervezték a 
„szervezeti embert”. 

Az Y elmélet az X antitézise. Azon alapul, hogy az emberek önirá-
nyítást és önellenőrzést fognak gyakorolni a szervezeti célok elérése so-
rán, olyan mértékben, amilyenben elkötelezettek e célok iránt. Az X el-
mélet megfelelő „botokat” tervez, amelyekkel ösztökélhető, az Y elmélet 
a „répákat” keresi, amelyekkel ösztönözhető a munkaerő.  



McGregor dichotómiája az 1964-ben bekövetkezett halála óta nagy 
hatást gyakorol a vezetési gondolkodásra. Az új szervezet erősen a 
spektrum Y végén nyugszik. Arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy újít-
sanak, tárják fel az emberi erőfeszítések szervezésének és irányításá-
nak új módjait, még akkor is, ha tudjuk, hogy a tökéletes szervezet nem 
érhető el. 

Maga McGregor arra jutott, hogy tiszta formájában egyik vezetési 
stílus sem működhet sikeresen. A cégeknek meg kell találniuk a kettő 
közötti egyensúlyt, amely időről időre eltolódik, hogy megfeleljen az új 
körülményeknek. Az új szervezet azonban kezdi azt mutatni, hogy nem 
volt igaza. A cégek kezdik felismerni, hogy a „tudásdolgozók”, a jövő 
gazdagságának az alkotói, csak az Y stílus esetén fejlődnek jól. Az X 
elmélet eltűnik, mint maga a szervezeti ember is. 
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