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A stratégiai menedzsment jelentős tudománnyá nőtte ki magát, melynek 

alkalmazása nélkülözhetetlenné vált a vállalati irányítás számos területén. 

Részben erre a közismerten elterjedt premisszára vezethető vissza a 

Menz–Schmid–Müller-Stewens–Lechner által 2011-ben kiadott „Strate-

gische Initiativen und Programme, Unternehmen gezielt transformieren”2 

című könyv. A könyv több szerző kooperációjának eredményeként szüle-

tett, amelynél a St. Galleni Egyetem neves professzorainak elméleti és ku-

tatási eredményei, valamint a vállalati gyakorlat tapasztalt képviselőinek 

gyakorlatorientált nézetei egyaránt érvényesülnek. A könyv a St. Galleni 

Egyetem Vállalatgazdasági Intézete egy hosszabb kutatási programjának 

az eredményeként valósult meg (Menz et al., 2011). A kutatási projekthez 

– többek között – az SGO Stiftung (Sulzberger3, 2011) és a Schweizeri-

sche Gesellschaft für Projektmanagement spm is hozzájárult4. 

A recenzió megírásához elsősorban azért az említett idegen nyelvű 

szakirodalom került kiválasztásra, mivel rendkívül komplex, a válságok 

során előtérbe kerülő, témakört dolgoz fel, koncentrált és könnyen érthető 

módon. A stratégiai menedzsment témájában sok szakkönyv lelhető fel, 

helyenként több, helyenként kevesebb gyakorlati példával, itt viszont már 

az első pillanattól, a címből adódóan is arra hívják fel a szerzők a figyel-

met, hogy a stratégiai menedzsment területével foglalkozó mű konkrét ku-
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tatási réssel foglalkozik. Mindemellett több olyan könyvet olvastam, me-

lyek Müller-Stewens és Lechner kooperációjaként születtek (pl. Müller-

Stewens–Lechner, 2011), és amelyeknek hangvétele és tartalma magával 

ragadott, fokozva a témakör iránti elkötelezettségemet. 

A szerzők az előszóban a témakör relevanciájára utalnak és a szak-

irodalommal/ kutatással orvosolni kívánt problematikát írják le. Egyúttal 

újszerű kísérletet tesznek a stratégiai kezdeményezések és programok, il-

letve a projektek fogalmainak elhatárolására. A könyv e részének súly-

pontja főként a további logikai felépítés felvázolásában rejlik, ahol a 

STRIP Management Modell (p. 8.) alapján a könyv 3 különböző, egyúttal 

– a kontextust tekintve – logikailag összefüggő részből áll. A könyv ennek 

megfelelően 3 nagyobb (A, B, C) részre tagozódik, a Programokkal való 

vezetés, a Program menedzselése és a Kezdeményezési portfolió mene-

dzselése területeire. A könyv elolvasása után egyértelműen kirajzolódik, 

hogy a célcsoport főként a vállalatok vezetőiből, a top-menedzserekből és 

a programvezetőkből áll. 

A bevezető részben a szerzők (Schmid et al., 2011) gyakorlati példák 

segítségével kísérlik meg az olvasó számára érdekessé tenni a témát, ki-

hangsúlyozzák a kezdeményezések és a programok vezetői eszközként 

való alkalmazását és igyekeznek ezeket fogalmilag elhatárolni a projek-

tektől. A STRIP5 modellel összefoglaló jelleggel kifejtik, hogy mit tartal-

maznak a következő fejezetek, miért épp ezt a logikai felépítést választot-

ták a könyv megírása során, továbbá, hogyan lehet ezeket elhatárolni a 

többi elméleti konstrukciótól. Ezen a ponton a szerzők összefoglaló jel-

leggel megfogalmazzák a kutatás mondanivalóját, miszerint a stratégiai 

kezdeményezések és programok a megvalósítási projekteknél többet je-

lentenek, ezek a stratégiai vezetés, illetve a vállalati fejlődés eszközeként 

is alkalmazhatók (Schmid et al., 2011).  

A könyv „A” részének – mely a stratégiai vezetéssel foglalkozik – 

első nagyobb fejezete (Schmid, 2011a) a stratégiai kezdeményezések és 

programok stratégiai folyamatként való menedzselését, második fejezete 

(Kreutzer–Lechner, 2011) e kezdeményezések és programok irányítását 

tárja fel. Mindkét fejezettel kapcsolatban elmondható, hogy a szerzők 

egy rövid, általánosabb bevezető résszel igyekeznek felkészíteni az ol-

vasót a következő részekre, ahol egyaránt sikerült az elméleti és gyakor-

lati szálakat összefűzni. Említésre méltó az érdekes gyakorlati példák és 
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az átfogó ábrák mellett a különféle tesztek leírása kérdőív formában, 

hogy az olvasó is képes legyen egyfajta öndiagnózist (Kreutzer–Lech-

ner, 2011) elkészíteni. 

A következő „B” blokk a stratégiai program menedzselésével foglal-

kozik, ahol a tervezés (Menz, 2011), a szervezés (Scheef et al., 2011), a 

program személyekkel való feltöltése (Bilhuber Galli, 2011) és a kommu-

nikáció (Göntgens–Schmid, 2011) kerül részletesebb leírásra. A program 

menedzselésével kapcsolatban szintén elmondható, hogy az egyes fejeze-

tek ugyanazt a logikai sávot – bevezetés, elméleti és gyakorlati rész, ösz-

szefoglaló, irodalomjegyzék és megjegyzések – követik, mint az első két 

fejezet. A leírt tematika, az elméleti konstrukciók és a gyakorlati tapasz-

talatok segítenek a célcsoport számára egy olyan elméleti/ empirikus pél-

dákkal gazdagított megértés felépítéséhez, mely lehetővé teszi a vezetők 

számára ilyen jellegű menedzsmentrendszerek felépítését és diagnoszti-

zálását. 

Az utolsó „C” részben a kezdeményezési portfolió menedzselése te-

szi kompletté a témát, ahol egyfajta evolúciós (Menz et al., 2011) folya-

matként 3 fő fejezet azonosítható, a variáció (Menz–Schlenzig, 2011), a 

szelekció (Schmid, 2011b), illetve a retenció (Müller-Stewens, 2011). Itt 

előtérbe kerül az az alapvetés, miszerint többnyire a stratégiai programok 

eltérő számú kezdeményezést ölelnek fel, ahol a generálás, a kiválasztás 

és a stabilizálás nagy jelentőséggel bír (Menz et al., 2011). 

Ennek megfelelően a menedzsereknek megfelelő figyelemmel kell 

kísérniük ezt a fázist, a variációt aktívan formálni kell, annak belső és 

külső konzisztenciájának a biztosítása mellett (Menz et al., 2011). A kez-

deményezési portfolió menedzselésével kapcsolatban az olvasó számára 

nem csupán vizualizált elméleti–gyakorlati példák, hanem folyamatábrák, 

mérési, illetve értékelési eszközök, kérdőívek kerülnek bemutatásra. Eb-

ben a részben lehet leginkább érezni, hogy a szerzőknek sikerül az olvasót 

magukkal ragadni, és a könyv szakirodalmi síkjával együtt az olvasó tény-

legesen is elgondolkodhat az olvasottakról. A gyakorlati tapasztalatok se-

gítenek abban, hogy különböző helyzetekből, kutatási eredményekből le-

vont következtetéseket a könyv célcsoportja a saját helyzetére, a saját vál-

lalati kontextusára vetítve adaptálhassa. 

A könyv további felépítését tekintve szerzői jegyzéket, a szerzőkre 

vonatkozó röviden megfogalmazott szakmai információkat, illetve szak-

szójegyzéket is tartalmaz. 
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A könyv jól strukturált, a logikai kapcsolatok az egyes fejezetek során 

megfelelően követik az előszóban megfogalmazott modellt, mely egyfajta 

iránytűként, adekvát módon vezet végig a tartalmon, úgy ahogy ez egy 

szakirodalmi műtől elvárható. A műben a sok, egymással váltakozó elmé-

leti és gyakorlati rész közötti átmenet nem zavaró, a szövegkohézió meg-

fontolt módon lett kialakítva. Minden fejezetnél megtalálható egy, a té-

mára rávezető, a témát elméleti és gyakorlati szempontból feldolgozó, il-

letve az elhangzottakat még egyszer röviden összefoglaló rész. Az iro-

dalmi hivatkozások és a megjegyzések is külön-külön megtalálhatóak 

minden egyes fejezethez. 

A munka korlátai, valamint nyitott kérdéskörei valószínűleg azért 

nem kerültek ebben a műben részletesebb feldolgozásra, mivel terjedelmi, 

valamint kutatói szempontból a vizsgálati dimenziók kiterjesztése megha-

ladhatta volna a munka időbeni és terjedelmi kereteit. A vizsgált tematika 

során tudatosan arra koncentráltak a szerzők, hogy a felsővezetők szem-

szögéből vizsgálják a témakört. Bár több helyen utalnak az operatív szintű 

kezdeményezésekre, a kutatás egy következő lépése a vállalati kultúra, a 

további stakeholderek, illetve a társadalom szemszögének kiterjesztettebb 

vizsgálata lehetne. Néhol érdekes lett volna a kutatás alkalmával levont 

következtetéseknél számokat látni a mintavétel nagyságát illetően, de ez 

már nagy valószínűséggel az olvashatóság rovására ment volna. 

Összességében elmondható, hogy a műben az elméleti síkkal párhu-

zamosan az empirikus kutatói, valamint a vállalati gyakorlat aspektusai 

egyaránt érvényesülnek. A könyv alkalmas arra, hogy a vállalati vezetők-

nek egyfajta keretet biztosítson a stratégiai kezdeményezések és progra-

mok szisztematikus felépítésére, illetve kezelésére. Szakirodalmi szem-

pontból egyaránt segíthet kiegészíteni a gazdasági egyetemi oktatásban a 

stratégiai menedzsment tantárgyat.  

A könyvről mindezeken túlmenően megállapítható, hogy a feldolgo-

zott témakör teljes megértéséhez egy bizonyos szintű menedzsment/gaz-

daságtudományi háttértudás szükséges. Az olvasás során többször jelent-

kezhet olyan igény az olvasóban, hogy egy kontroll-listát/check listát ál-

lítson össze a saját stratégiai folyamatok menedzselésére, illetve ellenőr-

zésére.  

A könyvet ezért mindenképp ajánlom a vállalati szektorban nem csu-

pán a top-menedzsereknek, akik ilyen jellegű folyamatok kialakításában 

a fő szerepet játsszák, hanem minden szinten/részlegben érdemes lenne 

azt alkalmazni, hogy a munkavállalók is tisztában legyenek a stratégiai 
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kezdeményezések és programok komplex szervezetbeli folyamatai kiala-

kításának és ápolásának kihívásaival. Ez elősegítené az új dolgokhoz való 

megértő hozzáállást, illetve azt, hogy a Bottom-up perspektíva nélkülöz-

hetetlen tapasztalatai eljussanak arra a szintre, ahol megfogalmazzák a 

stratégiákat. 
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