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Üs tö kös?

A finn No kia-cso port je len leg nem zet kö zi 
táv köz lé si óri ás cég. Ám ez csak né hány éve 
van így. Ezért gyak ran föl me rül a kér dés: 
üs tö kös-e a No kia, amely olyan gyor san 
tűnikmajdel,ahogymegjelent?1996febru
árjábanaFortune Magazine cik ke a kö vet ke-
zőképpenlatolgattaaNokiamenedzsereinek
lehetőségeit:

A cég éle tét szo ro san fi gye lem mel kí sé-
rő Herschel Shosteck ipari tanácsadó
szerinthibalennealulbecsülniOllilát.A
finnek,ahogyShosteckrámutat,legyőz
ve és meg té páz va ke rül tek ki a má so dik 
világháborúból, de függetlenekmarad
tak mind az oro szok kal, mind a né me-
tekkel vívott harcaik után is. Shosteck
szá má ra a No kia fi a tal me ne dzse re i vel 
kap cso la tos gya nak vás ha son la tos 
ahhozanéhányévvelezelőttielőrejel
zés hez, mely sze rint a cég kicsi

ahhoz,hogysikereslehessenahatalmastávközlésiüzletben.ANokiaolyan,mintadongó,amely
elméletilegnemlenneképesarepülésre,mertnemrendelkezikelégszárnyfelületteltestsúlyának
fenntartásához.Csakhogyadongóerrőlnemtud,nyugodtanfölrepül,éssikerülisneki.

Jelenírásunkbanmagyarázatotkeresünkarra,miértsikeresmaaNokiacsoportrepülése,
hogyan jutott túlakilencvenesévekelején tapasztaltmélyválságon,éshogyanértékela
mobiltelefonoksikerét.Előszöravállalatcsoportszintjén,majdüzletiterületenvizsgáljukaz
át me ne tet.

szer ve ze ti át ala ku lás a vál la lat cso port ban 1988–1995 kö zött:
a vál ság ke ze lés től a fo lya ma tos fej lesz té sig

ANokiacsoportnettóértékesítése1995ben37milliárdfinnmárkavolt,1996rahasonló
összegetvárnak.Avállalatcsoport32ezerembernekadmunkát.Alegismertebbfinnválla
latkülföldön.Forgalmánakésdolgozóilétszámánakszempontjábólamásodiklegnagyobb
finncég,nemzetközitevékenységétésrészvényértékéttekintveazonbanazelső.

1995 végén 14 országban rendelkezett termelőegységekkel, 45 országban alkalmaz
munkatársakat,termékeit120országbaszállítja.1995benahazainettóértékesítésaválla
latteljesnettóértékesítésénekcsupán9százalékátadta.ANokiarészvényeitHelsinki,Stock
holm,London,Párizs,FrankfurtésNewYorktőzsdéinjegyzik.Külföldiekbirtokábanvan
acégcsoportrészvényeinektöbbmint60százaléka.Érdemeshangsúlyozni,hogyamunka
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társaktöbbmintfele(1995ben56százalékuk)Finnországbandolgozik.Ebbenazértelem
benaNokiaegyértelműenfinncég.

ANokiaazelektronikai ipar felé igyekvőhagyományoskonglomerátumbólvált ama
ismerttávközlésivállalattá.Nettóértékesítésénekcsaknem90százalékaatávközlésbőlszár
mazik.ANokialegnagyobbüzleticsoportja,aNokiaMobilePhonesEurópalegnagyobbés
avilágmásodiklegnagyobbmobiltelefongyártója.ANokiaavilágmindenjelentősdigitális
és analóg szabványánakmegfelelőmobiltelefonokatgyárt.Világméretűpiaci részesedése
meghaladjaa20százalékot.Jelentősgyártójaezenkívüla900asés450eshálózatoknakis.

A szer ve ze ti vál to zá sok elő idé zé sé nek prob le ma ti ká ja a vál la lat cso port ban

Álom és rém álom
AkábeléskábelgépgyártóNokia1960bankezdteelektronikai iparágának fejlesztését.A
belsőüzletifejlődésnyománFinnországlegnagyobbelektronikaicégelett,ámezhúszévet
vett igénybe.1980banaNokiamégegy2500dolgozót foglalkoztatóelektronikaivállalat
volt,nemzetközimércévelmérvetehátjelentéktelentényező.Afinnerdőkbőlazeurópaifővá
rosokbavezetőegyetlengyorsútvonalatKariKairamo,avállalatcsoportvezetésétahetvenes
évekvégétőlellátóelnökvezérigazgatólátta,mégpedigkülsőfejlődésformájában.

KairamoidejénaNokiatevékenységegyorsanhatoltbeszámosmagasműszakiszintű
üz le ti te rü let re. A stra té gia a gyors és ag resszív ex pan zió volt min den fron ton. A gyors nö ve-
kedéstésanemzetközivéválástelsősorbanvállalatfelvásárlásokrévénértékel.1988janu
árjáraKairamoálmavalóravált.ANokiavoltimmárEurópaharmadiklegnagyobbteleví
ziókészülékgyártójaésSkandinávialegnagyobbszámítógépgyártója.

Azálomazonbanmégugyanabbanazévben rémálommáváltozott.Avásárolt cégek
nemhoztákavárteredményeket.Atelevíziókészülékekpiacántúltermelésmutatkozott,a
számítógéppiacprofitrátájacsökkent,avilággazdaságrecesszióvalnézettszembe.Ráadásul
1988folyamánaNokiaelvesztetteháromvezetőjét.Amobiltelefonüzletágelnökvezér
igazgatója, JormaNieminen lemondott, és Benefon néven újmobiltelefongyártó céget
alapított.Azelektronikaiüzletágvezetője,TimoH.A.Koskielhunyt,KariKairamopedig
ön gyil kos sá got kö ve tett el.

Vál ság és vál to zás
Avállalatcsoportújelnökvezérigazgatói,SimoVuorilehtoésKaarloIsokallioacégáram
vonalasításáttűztékkicélul,ámnemvoltkönnyűdolguk.Atelevíziókészülékgyártásvesz
teségei a racionalizálási törekvések ellenére évről évre halmozódtak.A vállalatot nem
lehetetteladni,mertnemvoltrávevő,ésaNokiapénzügyihelyzeteamúgysemvoltelég
erősahhoz,hogyelbírjaagyárakbezárásávaljárókiadásokat.Mindemellett1990–91ben
Finnországafüggetlenségeótatapasztaltlegsúlyosabbrecessziótélteát.Agazdaságipan
gásaNokialegnagyobbrészvényeseitkomolypénzügyiválsághelyzetbejuttatta.ANokia
részvényekárfolyamamélypontrazuhant.1991benacégjelentősüzletiveszteségethal
mozottföl.Atétimmárateljesvállalatcsoportjövőjevolt.

Új irány

„Amikor1992elejénOllilaátvetteacéget,aNokiamindenfélétgyártottazerőműberen
dezésektőlazautógumiig,ámegyetlendolgotnemcsinált–pénzt.1991benés1992ben
213milliódollárvoltavesztesége”(Jacob1996).Az1992–93asidőszakazösszesüzleti
területkeményújjászervezésénekjegyébentelt.Ezutánavállalatcsoportforgalmavisszaállt
az1988asszintre,ésafoglalkoztatásimutatóksemcsökkentektovább.Anyereségesség
elfogadhatószintrenőtt.

1988banaNokiacsoportegytöbbféletevékenységetfolytatóelektronikaicégvolt,fő
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területeiaszámítógépésatelevíziókészülékgyártás.1996banaNokiahatalmastávköz
lésivállalat.1988banaNokiaválságbanvolt,1996banállapotamegfelelőahhoz,hogy
hasonlóütembennövekedjék,legalábbisnéhányévig.Hogyantörténtezazóriásistratégiai
ésszerkezetiátalakítás?

Az át me net ke ze lé se: ak tív vagy re ak tív fo lya mat?

Azátmenet természetének legérdekesebbkérdése: aktív, azaz tervezett és kézben tartott
vagyreaktívfolyamatvolte,amelyneksoránamenedzsmentbenhatókülönbözőbelsőés
akülsőpiacierőkegyüttesenhatároztákmegavállalatlépéseit.Meggyőződésünk,hogya
Nokiaátalakulásakülönbözőtevékenységikörökbenműködőkonglomerátumbólamostani
távközlésicéggéinkábbreaktív,mintaktívfolyamatvolt.

Egyértelműenafolyamatreaktívtermészetéreutalaz,hogyazutóbbitízévvásárlásiés
leépítésidöntéseinemmutatnakkövetkezetességet.Például,aNokiakábeléskábelgép
gyártó üzletága három jelentős felvásárlást hajtott végre 1987 és 1993 között, amelyek
növeltékazüzletágvállalatirészesedését.1995–96banazonbaneztazágazatotteljesegé
szébenleépítették.A„húzdmeg,ereszdmeg”üzletpolitikamögöttafelsővezetőkkörében
kialakultvéleményeltéréshúzódikmegakitüntetendőágazatokmegítélésében,valaminta
mobiltelefonüzletváratlanulfelgyorsulónövekedése1994–95ben.

AzutóbbiévekbenaNokiaavezetéknélkülitávközlésreösszpontosít.Vajonelőremuta
tóésszabadakaratúdöntéskövetkezményeeez?ErrőlaFortune Magazine példáulígyír
aJormaOllilávalkészültinterjútkövetően:„1992augusztusábankijöttegybrainstorming
értekezletről,ésgyorsaneztfirkáltaleegycetlire:távközlésorientált,globális,fókuszés
értéknövelt.Neméppen irodalmiműremek,deattólkezdveez irányítjaacéget” (Jacob
1996).Avezetőmenedzserekegyreinkábbbevallják,hogyacégtevékenységeújfókuszá
nakkijelöléseegyolyanpiacihelyzethezalkalmazkodóintuitívreakcióvolt,amelybena
számítógépeketésazelektronikushasználaticikkeketgyártócégekóriásinehézségekkel
találták szembenmagukat,mígavezetéknélküli távközléspiacakivételesgyorsasággal
kezdettgyarapodni.„Jelentősdöntésekethoztunk,részbenmegérzés,részbenkörültekintő
elgondolásalapján”–mondjaJormaOllilaegymásikinterjúban(Vihma1994).

Az elő ző ve ze tői gár da és a stra té gia le cse ré lé se

Azátmenetfolyamatánakfontosjellemzője,hogyarégivezetőigárdátúj,fiatalmenedzse
rekkelkellettfeltölteni.Miután1988banavállalatcsoportelvesztettháromfelsővezetőt,új
elnökvezérigazgatót és újmenedzsmentet választottak.Az akkormegválasztott vezetők
közülmamársenkinemtagjaazigazgatótanácsnak.Aváltásnaklegalábbháromokavan.
Előszöris,azátmenetidőszakahatalmiharcokkaljárt,ésatulajdonosiszerkezetmegválto
zásáthozta.Másodszor,aszemélyiváltozásoktükrözikavállalatüzletiszerkezeténekátala
kulásátis.Aleépítettüzletágakbandolgozómenedzserektermészetesenelveszítettékmun
kahelyüket.A harmadik ok pedig az, hogy a vállalatcsoportnak új és viszonylag fiatal
menedzserekrevoltszükségeazújvállalatvezetésigyakorlatbevezetéséhez,amiatávköz
lésiüzletgyorsnövekedésénekkezeléséhezkellett.Maavállalatcsoportotazötvenesévek
ele jén szü le tett öt me ne dzser ve ze ti.

Azújmenedzserekújstratégiaiterminológiátvezettekbe,amelyaNokiavalóshelyzetét
tükröziakilencvenesévekben:aportfolióraösszpontosítógondolkodásmódotfölváltottaaz
alapvetőkompetenciára(corecompetencethinking)valótörekvés(lásdPrahalad–Hamel
1990). „Szerintem egy elnökvezérigazgatónakmeg kell értenie ágazata dinamikáját” –
mondja Ollila. „Máskülönben örökké pénzügyi jelentéseket olvashatnék ahelyett, hogy
megértenémajövőszavát”(Jacob1996).

Anyolcvanas években a vállalatcsoport növekedése külső eredetű volt, felvásárlások
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révénkeletkezett.Akilencvenesévekbenavállalatcsoportegyetlenvásárlástbonyolítottle
atávközlésben.ABritishTechnophonet1991benvásároltafel.„Aszervesnövekedésa
legjobb,haazüzletisikeralapjaazemberihozzáértés”–mondjaOllila(Vihma1995).

Em be ri erő for rás me nedzs ment

Azalapvetőhozzáértésreösszpontosítógondolkodás,aszervesnövekedésésagyorsrea
gálás kiemelték az emberierőforrásgazdálkodás fontosságát. A kilencvenes években a
Nokia15ezerújdolgozótvettfel.Amobiltelefonéstávközlésiüzletágbandolgozókszáma
5400ról(1988)21ezerre(1995)nőtt.AzújmunkatársaktöbbségétFinnországbanalkal
mazzák.ÍgytehátaNokiafinnországiegységeibendolgozókfelét1991utánvettékfel,az
átlagoséletkor31év,eztízévvelkevesebb,mintaversenytársakhasonlómutatója(Helsin
gin Sanomat, 1996.II.14.).Felvetődikakérdés:átformáljaea15ezerújdolgozóaNoki
át,vagyaNokiaformáljaátőket?

„Azegyiklegfontosabbkihívás,amellyelaközeljövőbenszembekellnéznünk,acég
növekedésénekkezelése.Sikerünknagyrésztattólfügg,hogyaninteriorizáljákújmunkatár
sainkavállalatiértékeket:azügyfélelégedettségét,azegyéntiszteletbentartását,azered
mények felmutatását és a folyamatos tanulást” –mondja JormaOllila az 1994es éves
jelentésben.Anégy értéket 1993ban fogalmaztákmeg egyJorma Ollila üze ne te című,
mindenmunkatársnakeljuttatottfüzetben.1995benmegjelentegyNo kia-tör té ne lem című
könyv,amelyetszinténmindendolgozókézhezkapott.Ezutóbbikiadványlendületestör
ténetetmondel„egycégrőlésazemberekről,akikmegváltoztatták”(Mäkinen1995).A
következőévbenújabbkönyvjelentmeg,amelyrészletesebbenábrázoljaafinnmobiltele
fonüzletfejlődésétésjövőjét(Koivusalo1996).

FinnországbanaNokiakétnagyszabásúállásbörzétrendezettújmunkatársakfelkutatása
céljából.Az1995ösbörzekiemelttémaitükrözikaNokiapillanatnyiarculatátésemberi
erőforrásgazdálkodását:

–aglobálisüzletkihívásaiaszervezetésazegyénszempontjából,
– szeretetésgondoskodás–azegyéntiszteletbentartása,
–kutatásésfejlesztésmegteremtéseaziparban,
–Nokia,azújkihívásokelőtt,
– aNokiamódszer,
–multimédia:sokrétűlehetőségek,
–növekedés:igényekéslehetőségekadolgozókszámára,
–változás,azegyénésafolyamatostanulás.
Azelmúltévekbenazemberierőforrásgazdálkodásbanfontostémavolttöbbekközötta

kiválókommunikációséstársaságikészség.Avállalatcsoportnyíltésőszintekommuniká
ciót,rugalmascsoportmunkátigyekezettkialakítani.Etörekvéseksikerétegynemzetközi
cégáltallebonyolítottinvolvációsfelmérésbenkövetinyomonavállalatvezetés.

Azemberierőforrásgazdálkodásnakkét,háttérbenmaradótémaköreadöntéshozatalban
valóformálisrészvételésapénzbelielismerés.Aszakszervezetpéldáulnemjelentősténye
zőaNokiagyáraiban.Azátlagbérszintjemegegyezikafinnországival.Akilencvenesévek
magasfinnországimunkanélküliségemiattnemokozgondotújmunkatársakfelvétele.

szer ve ze ti vál to zás üz le ti szin ten: ho gyan ke zel ték
a no kia mo bi le Phones si ke rét?

ANokiaMobilePhones(NMP)nettóértékesítése1995benösszesen16052milliófinn
márkavolt.AzNMPmintegy12ezerfőtfoglalkoztatótermelőüzemeiFinnországban,Né
metországban, az Egyesült Államokban, Hong Kongban és DélKoreában találhatók. 
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A No kia az összes pi a ci te rü le ten csak nem min den ana lóg és di gi tá lis há ló zat ra ér té ke sí ti 
telefonjait.AkilencvenesévekbenaNMPmindenévbentöbbújterméketvezetettbe,köz
tükújcsúcstechnológiátképviselőtelefonokat(mintpéldáulaNokia9000Communicator
1996ban),detervezettkönnyenhasználhatótelefonokatis.Általánosságbanszólvaavál
lalatcsoportmutatóijók.

Szer ve ze ti vál to zá sok a ki lenc ve nes évek ben: a ku ta tás-fej lesz tés től 
a ter me lés- és pi ac ori en tá ci ó ig

AnyolcvanasévekvégénazegészvállalatcsoporthozhasonlóanazNMPisnehézségekkel
küzdött,ámmásokokmiatt.Eterületenalegfőbbproblémaakutatásfejlesztésésaterme
lés szer ve zé se volt.

ANokiamobiltelefonágazatát1979benindítottákbeaNokiaésaSaloramobilágaza
tainakintegrálásával.Afoglalkoztatottakszámanemérteelaszázfőt,szintemindegyikük
termékfejlesztésselfoglalkozott.TízévvelkésőbbaNMPkétgyárralrendelkezett,azegyik
Finnországban,amásikTajvanonműködött,éscsaknemkétezerfőtalkalmaztak.Aterme
lési funkciótnemismertékelkellőképpen,avállalatnemműködötthatékonyan,részben
azért,mertatermékeketnemagyártásigényeinekfigyelembevételéveltervezték.Akutatá
sifejlesztésiosztályszámáragondotokozottújabbtermékekbevezetéseahatáridőkszoros
betartásamellett,ígyaztánaNMPpiacipozíciókatvesztett.Ezenkívülazelőrejelzésekazt
mutatták,hogyamobiltelefondrágatermékbőlolcsófogyasztásicikkéválik.Ezaváltozás
problematikusvoltaNokiaszámára,amelynemvoltjáratosfogyasztásicikkekgyártásában.
Mindennekkövetkeztében1989benaNMPeredményenegatívvolt.Valamittennikellett.

A gyár tás me nedzs ment jé nek fej lesz té se

JormaOllila,az1992ótaavállalatcsoportélénállóelnökvezérigazgatóakkoribanaNokia
pénzügyivezetőjevolt.ANMPnehézségeimiattkineveztékazágazatelnökvezérigazga
tójává,őpedigelutazottasalóigyárbakideríteni,miagondatermeléssel.Vizsgálódásának
eredménye az lett, hogy a gyár kisméretű gyártási helyiségeit hatékonyabb és nagyobb
gyártósorokrakellcserélni,akutatásfejlesztésésagyártásközöttiegyüttműködéstjavítani
kellolyantermékekfejlesztéseérdekében,amelyekelőállításaegyszerűbb,ésjobbanelkell
ismerniadolgozókmunkáját.

MielőttOllilaelfoglaltavolnaújhelyétavállalatfelsővezetésében,FrankMcGovernt
neveztekiazNMPtermelésiigazgatójává,akikorábbanaNokiaáltal1991benmegvásá
roltBritishTechnophonetermelésiigazgatójavolt.ATechnophonenálötévestapasztalatra
tett szert az új termelési gondolkodás bevezetésében, amelyet a nyolcvanas évek elején
sajátítottelajapánHitachibritgyárában.Asalóigyárbanelsőténykedéseaminőségbizto
sításiosztályfeloszlatásaésaminőségszempontúgondolkodásáltalánosbevezetésevolt.
Kétfejlesztőcsoportothozottlétre.Agyártásitechnológiávalfoglalkozócsoportagyártás
egyszerűsítésétcélzóújműszakilehetőségekkidolgozásával,agyártásmenedzsmentjével
foglalkozó csoport pedig a dolgozók feladatainak újjászervezésével volt elfoglalva.
McGovernaFinnországbanakkoribanszokásosnálnagyobbhangsúlytfektetettarra,hogy
a cég egyé ni leg fog lal koz zon a dol go zó i val.

Agyártásimenedzsmentbenakilencvenesévekelejéntörténtváltozásokatérzékeltetia
következőleírás,amelyavál la la ti hír le vél benjelentmeg1995ben.

Asalóigyárgyártásikapacitásaharmincszorosa anégyévvel ezelőttinek.A foglalkoztatottak
számajelentősennőtt.Jelenleg1200dolgozónkvan,akikközülmindenmásodikmunkatársunk
elsőévéttöltimobiltelefonokösszeszerelésével.ŐsszelaNokiatovábbiháromszázfőtveszfel.

Agyárnyáronújépületbeköltözött.AMerikaarinaknevezettújgyárbannyolcgyártósor
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többmintszázféletelefonváltozatotállítelő.
Éventeszázújdolgozófelkutatásaóriásifeladat.Asalóiésturkuimunkaügyihivatalokban

háromfőállásútisztviselőválogataNokiaszámáramegfelelőmunkaerőt.LauriRintanengyár
igazgatóelmondásaszerintagyártósorokonnemcsakelektronikábanszerzettmunkatapaszta
lattalrendelkezőketfoglalkoztatnak,hanemegyébiparágakbólérkezetteketis.Amobiltelefon
szerelőkközöttvannakápolónők,gyermekgondozók,kertészekéskereskedők.

Azegydolgozóraesőgyártásaz1991esszinthezképest14szernagyobblett,amióriási
változásokrólárulkodik.

ŐsszelaNMPmegkezdieddigilegnagyobbképzésiprogramját.AturkuiMűszakiEgye
temmelegyüttműködésbenaNokiadolgozóinagyrészéttechnikussáképzi.Aképzés2,5évig
tart,ésmunkamellettfolyik.

Asalóigyárlégkörefiatalos:adolgozókátlagéletkoracsupán25év.
Egyévvelezelőttagyáratújjászerveztékháromminigyárrá,amelyekanalógtelefonokat,

di gi tá lis te le fo no kat és a ja pán pi ac ra szánt te le fo no kat gyár ta nak. En nek ered mé nye kép pen a 
hatalmasgyárdolgozóikisebbcsoportokatalkotnak,ígymindenegyesmunkatársátlátjasaját
helyétatermelésegészében.„Acsapatmunkánésazegyénenvanahangsúly.Adolgozókúgy
érzik,hogyegycsapattagjai”–magyarázzaazújtermelésirendszerelőnyeitLauriRintanen.

Agyakorlatbananyitottmenedzsmentpéldáulaztjelenti,hogyaminigyármenedzsereiés
egyébvezetőiagyártósorokmellett,azoktólalacsonyfallalelválasztvadolgoznak.Agyárigaz
gatómunkahelyeazépületközepénhelyezkedikel.„Afőnököknekpéldátkellmutatniuk.Nem
bújhatnakelatávoliirodaépületeikben.”

„Igyekeztükarészvételremotiválniazembereket.Adolgozóknegyedenapontarésztvesz
afejlesztőcsoportokmegbeszélésein,aholagyártásközbenfölmerülőgyakorlatikérdéseket
vitatjákmeg.Vezetőink80százalékaagyárneveltje.Ezazértfontos,mertismerikamunkastí
lusunkat”–mondjaLauriRintanen.

Fo gyasz tá si cik kek fej lesz té se

ANMPkilencvenesévekbelisikerénekjelentőstényezőjevoltaz,hogyképesvoltamobil
telefontfogyasztásicikkéntmegterveztetni.Eváltásszükségességétnemvoltkönnyűbelát
nianyolcvanasévekben,mamárazonbannyilvánvaló.

1991benaNMPelőszördobottműszakiinnovációnélküliújtelefontapiacra(Cityman
190).Azújdonságatelefonkülalakjavolt:lekerekítettszélek,nemcsupánfeketeszín,a
hirdetésekbennemüzletemberek,hanemátlagpolgárokhasználtákatelefonokat.Az1991
eseladásimutatókszerintelőszörvásároltákaterméketnagyszámbanfogyasztókis,nem
csupánvállalkozások.

1992benaNMPpiacradobott egykönnyenhasználhatóanalóg telefont, lekerekített
szélekkel, vidám színekben. Ez a termék egyértelműen nem státusszimbólum volt. Ezt
későbbafuturistatervezésű,digitálisNokia2110ésaNokia8819telefonokkövették.1995
végénavásárlóktöbbmintszázváltozatbólválaszthattak.Azújhirdetésekbengyerekekés
nyugdíjasok szerepelnek, nemcsak üzletemberek, aműszaki tulajdonságok helyett az ár
szerepelkiemelten.Azesztétikaiértékösszekapcsolódikazegyszerűhasználhatósággal.A
No kia-te le fo nok a szá mí tó gé pek hez ha son ló an irá nyít ják a fel hasz ná lót, aki nek így nem 
kellahasználatiutasítástböngésznie.

Japáncégekszámosalkalommaltűntekkihasonló,afogyasztóigényeireérzékenyter
vezésselésmarketinggel.MiértaNokiaéskevésselmögötteazLMEricssonlettekamobil
telefonújratervezésénekúttörői?Eztazészakeurópaimobiltelefonpiackétsajátosságával
lehetmagyarázni.Előszöris,amobiltelefonokelterjedtségekezdettőlfogvaÉszakEurópá
banalegnagyobb.Ezaztjelenti,hogyÉszakEurópábanalegmagasabbamobiltelefonvá
sárlókközöttazátlagfogyasztókaránya.ANokiaésazLMEricssonszámárahazaipályát
jelentőországokbanakilencvenesévekközepéreazújügyfelekközöttazátlagfogyasztók
szá ma meg ha lad ta a vál lal ko zá so két.
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Másodszor,amobiltelefonokészakeurópaiterjesztésehangsúlyoztaagyártókésafel
használókkapcsolatát.Finnországban,SvédországbanésNorvégiábananyolcvanasévek
benagyártókésazimportőrökkiskereskedőiláncoknakadtákeltermékeiket,ésazokadták
továbbazokatafelhasználóknak.Finnországbanpedigamainapigisezagyakorlat.Továb
bá,atermékárátnemnövelteahasználatábóladódónagyköltség.Ezarendszerrákénysze
rítetteagyártókatarra,hogyműszakiújításokkal,arculattalésatermékárávalversenyez
zenek:a felhasználóválaszthatottamárkákés típusokközött.AzEgyesültÁllamokban,
Angliában ésmás európai országokban a termékek ára komoly támogatást tartalmazott.
Számosszolgáltatótársaságkedvezményesárútelefonokatjuttatottelafelhasználókhoz,ha
azokelköteleztékmagukatarendszergazdatársaságmellett.Aszolgáltatótársaságokatele
fonokalacsonyárátaszolgáltatásokmagasdíjávalellensúlyozták.1994igJapánjelentette
aszélsőségespéldát:amobiltelefonhozjutásegyetlenlehetőségetelefonkészülékbérlése
volta rendszergazdától,amelynagymennyiségbenvásároltaakészülékeketagyártótól.
Ilyenrendszerbennemlehetettvalódikapcsolatafelhasználókésagyártókközött.

ANokiaazelsőgyártókegyikevolt,amelyamobiltelefonminttermékváltozótermésze
tétfelismerte.AváltozásaprójeleaNokiaévesjelentéseinek1994benkidolgozottújkül
alakja:azaddigifeketefehér,üzletembereketszerepeltetőkiadványzöldsárgapirosszínben
pompázik,ésegymobiltelefonthasználócsaládmindennapiéletébeengedbepillantást.

kö vet kez te té sek

ANokiacsoportnak a nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek végéigmegtett útja
figyelemreméltó.Azátmenetösszefüggazüzleticélésazüzletistratégiaalakulásával.A
tulajdonosiszerkezetésafelsővezetésegyarántátrendeződött.Avállalatcsoportfoglalkoz
tatottjainaktöbbségétazutóbbiötévbenalkalmazták.Avállalatvezetőigyakorlatamegvál
tozott,nagyobbhangsúlytkapottazemberierőforrásmenedzsmentje.

Azátmenet folyamatátnem lehet egyetlen fogalommalvagyüzleti „izmussal” leírni.
Valóbantalálhatunkpéldákatpolitikaifolyamatokra(példáulafelsővezetésben1990–91
ben),keménykezűátszervezésre(példáulatelevíziókészülékgyártásracionalizálása),vala
mintazegyrehatékonyabbfolyamatokravalótörekvésre(példáulaNokiaMobilePhones
kutatásfejlesztésiésgyártásiosztályainál).Egyértelműazonban,hogynincsegyetlensab
lon.Hangsúlyoznunkkellamenedzsmentadotthelyzetét:avezetőilépésekszámosesetben
re ak tív ad hoc intézkedések,nempedigperspektivikusstratégiák.

Várady Esz ter for dí tá sa
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