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Kockázatok kezelése a kontrolling gyakorlatban
Jelen cikk a XIX. Magyar Minőség Hét Konferencián 2010. november 2‐én
elhangzott előadás alapján készült.
A cikkben arra vállalkozom, hogy a kontrollerek szemével mutassam be a
kockázatmenedzsmenentet. Teszem ezt részben azzal a céllal, hogy a
kockázatmenedzsmenttel (és/vagy minőségbiztosítással) foglalkozó nem
kontroller szakemberek figyelmét felhívjam a kontrolling által kivitelezett
kockázatmenedzsmentet érintő lépésekre, másrészt a kontrollerek számára
rávilágítsak, hogy mennyire összefonódik a munkájuk a minőségbiztosítási és
kockázatmenedzsment területekkel.
A kontrollerek is gyakorló kockázatmenedzsereknek számítanak, feladataik közé
tartozik a különböző kockázatok azonosítása, fókuszba állítása és a kockázatok
kezelésének vizsgálata.
A kockázatmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok a kontrolling ciklus
mentén
A kontrollerek meghatározott rutinok mentén végzik rendszeres feladataikat. A
PDCA kör jól kifejezi a legfontosabb kontrolling ciklus, a tervezéssel kapcsolatos
feladatcsoport legfontosabb lépéseit. A kontrollerek jellemzően mindig ezen
ciklus mentén tevékenykednek. A ciklus négy lépése közül a tervezési lépés
(„plan”) a leginkább elkülöníthető szakasz. Az éves operatív tervezés (és a
stratégiai tervezés) esetén ez a szakasz maga a tervkészítés szakasza, amely
jellemzően évente egyszer kerül kivitelezésre (a kontroller egyszerre több ciklus
kivitelezésében is részt vehet, gondoljunk csak a havi forecast‐okra, amelyeknél
a tervezési szakasz havi rendszerességgel ismétlődik). A tervezési szakaszhoz
képest a másik három lépés már kevéssé különül el ennyire egyértelműen az
időben. Különösen igaz ez a kivitelezési („do”) és ellenőrzési / monitoring
(„control” vagy „check”) szakaszokra, amelyek gyakorlatilag állandóan
kivitelezés alatt állnak.
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1. ábra – A kontrolling ciklus mentén felmerülő, a kockázatokkal kapcsolatos feladatok

Az 1. ábra a kockázatokkal kapcsolatos kontrolleri feladatokat mutatja a
kontrolling ciklus mentén. Látható az ábrán, hogy a tervezési szakaszhoz
szorosan illeszkedik a kockázatok azonosítása, értékelése és a kezelésük
módszereinek megtervezése. A kockázatmenedzsment szempontjából általában
ez a legintenzívebb szakasz a kontrollerek számára.
Ezen a ponton érdemes megemlíteni, hogy a kontrollerek szemszögéből a
kockázatokat két alapvető típusra oszthatjuk:
1. A stratégiai célok megvalósításával kapcsolatos kockázatok
2. A megvalósítás hatékonyságával kapcsolatos kockázatok
Az előzőek közé sorolhatjuk azokat az elemeket, amely például a vállalat
stratégiai céljainak teljesülését veszélyeztetik. Az utóbbiak közé sorolhatók
jellemzően az operatív működés azon kockázati tényezői, amelyek bár a vállalat
stratégiai céljait alapjaiban nem veszélyeztetik, de a költséghatékony működést
igen (ide sorolható minden, az első csoportba nem tartozó kockázat). A
kontrollerek jellemzően (és ösztönösen) a megvalósítás hatékonyságával
kapcsolatos kockázati elemekre fókuszálnak. A stratégiai vonatkozású elemekkel
leginkább csak a tervezési periódusban foglalkoznak (sokszor még akkor sem).
Ezeket a tényezőket jellemzően inkább a vállalatok ügyvezetése kezeli és csak
segítségként vonják be a kontrollereket. A tervezés minősége szempontjából
nem ideális állapot, ha a kontrollerek nem aktívan vesznek részt a stratégiai
vonatkozású kockázatok elemzésének és kezelésének folyamataiban.
A PDCA cikluson tovább haladva a következő hangsúlyos pont a kockázati
monitoring megszervezése, majd ennek folyamatos kivitelezése. E tekintetben
hiányérzetem van, mivel nagyon sok vállalatnál hiányzik a kontrolling
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tevékenységbe ágyazott tudatos kockázati vonatkozású monitoring. Ez részben
abból is adódik, hogy nagyon sok esetben a kontrolling monitoring részében
dominálnak a kvantitatív nézőponti elemek, amelyekkel a kockázati tényezők
ellenőrzése csak korlátozottan kivitelezhető.
A ciklus további elemeinél az eseti kockázati elemzéseket, illetve az azonosított
kockázatok kapcsán elvégzett, a beavatkozásokra vonatkozó elemzéseket
emelhetjük ki. A ciklust a visszacsatolás lépése zárja.
A kontrolling által értelmezett kockázati dimenziók
Kontrolling szempontból a kockázatok különböző dimenziókhoz köthetőek,
amelyeket a 2. ábra jelenít meg.

2. ábra – A kontrolling által kezel kockázati vetületek (dimenziók)

Kapcsolódva az előző szakaszban bevezetett kockázati csoportosításhoz, az
ábrán jelölt dimenziók közül a vállalati környezettel kapcsolatos elemek mentén
(ország/piac, iparág, közvetlen vállalati környezet) döntően a stratégiai
vonatkozású célokkal kapcsolatos kockázatok értelmezhetőek, míg a vállalaton
belüli összetevőknél (vállalati folyamatok, projektek, erőforrások) döntően az
operatív megvalósítással kapcsolatos kockázatok jelennek meg.
A projektek szerepe kettős: a fejlesztési projektek önmagukban is kockázatokat
rejtenek magukban és kockázatmenedzsmentet igényelnek, sok esetben viszont
éppen azért indítunk projekteket, hogy a vállalkozás bizonyos kulcs kockázatait
menedzseljük. Ilyen esetekben a projekt kockázatmendzselési eszköznek
tekinthető.
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Kontrolling szemszögből a legizgalmasabb dimenziók a folyamatok és az
erőforrások vetületei. Ennek fontosságának jobb megértéséhez nézzük meg
részleteiben, hogy pontosan mit értünk erőforrások alatt!
A vállalat kulcs erőforrásai
A makroökonómiában széles körben ismert és alkalmazott Cobb‐Douglas féle
termelési függvény kiterjesztett mikroökonómiai értelmezését végezte el a Boda
– Virág szerzőpáros. A 3. ábrán bemutatott termelési függvény 7 erőforrást
azonosít amelyek mindegyike szükséges a vállalati szintű kibocsátáshoz. Ezek a
következőek:
•
•
•
•
•
•
•

anyagi eszközök
külső immateriális eszközök (döntően vevőkkel kapcsolatos elemek)
belső immateriális eszközök (leginkább a vállalat szervezettsége)
munkavállalók személyes tudása
munkavállalók jártassága (tapasztalata)
munkavállalók motiváltsága
munkavállalói létszám

3. ábra – A termelési függvény (Forrás: Boda György és Virág Imre)

Minden erőforráshoz (eszközcsoporthoz) kapacitások tartoznak. A kapacitások
nagyságrendje alapvető hatással van a vállalkozás költségszintjére. Jellemző,
hogy valamelyik erőforrás kapacitása mennyiségi (és/vagy minőségi) szűk
keresztmetszetként hat a vállalati kibocsátásra.
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A termelési függvény erőforrásai (és azok kapacitásai) nem csak vállalati szinten,
hanem a folyamatok szintjén is értelmezhetőek.
Kontrolling szempontból a következő kulcskérdések merülnek fel az
erőforrásokra és azok kapacitásaira vonatkozóan:
• A vállalat rendelkezésére álló kapacitások megfelelnek‐e a stratégiai
elvárásoknak?
• A vállalat mennyire aknázza ki a rendelkezésére álló kapacitásait?
• Milyen az összhang a különböző erőforrások között? Mennyire hatékony a
működésük?
• Hol van szükség változtatásra? A változtatás lehet:
o egy erőforrás kapacitásának bővítése,
o szűkítése (pl. költségtakarékossági szempontok miatt),
o az erőforrások együttes működtetésének hatékonysági fejlesztése
o az erőforrások minőségének javítása
o a kapacitások birtoklásával kapcsolatos kockázatok csökkentése
Látható, hogy a termelési kapacitások oldaláról történő kontrolling vizsgálatok a
vállalat alapműködésével kapcsolatos kérdéseket feszegetnek. Nem véletlen,
hogy a napjainkban terjedőben van ez a vizsgálati szempontrendszer.
Ha kockázati szempontból tekintünk rá a termelési függvényre, akkor a
következő fő kérdéskörök igényelnek fókuszt:
• A kapacitások minőségével kapcsolatos kockázatok (eszközcsoportonként
egyedileg, illetve együttesen értelmezve)
• A hatékonysággal kapcsolatos kockázatok
• Az erőforrások kapacitásainak birtoklásával kapcsolatos kockázatok
• A kapacitásbővítés kapcsán felmerülő kockázatok (pl. az elvárt
határhaszon mennyire lesz realizálható)
Középpontban a folyamatok
A kontrolling által értelmezett kockázati dimenzióknál már érintettük a
folyamatokat.
A folyamatok dimenziója az a terület, ahol a legtöbb újdonság azonosítható
kontrolling szempontból.
A legtöbb vállalatnál hiányzik a tudatos folyamatalapú kontrolling tevékenység,
pedig ez az a nézőpont, ahol a hatékonyság kérdése a leginkább megragadható.
Ahogy korábban láttuk, az elvárható hatékonysági szint alatti működés
önmagában kockázatként jelenik meg a kontrollerek szemében (működési
kockázat, ha nem tudom kiaknázni a folyamataimban, valamint az azokhoz
rendelt erőforrásokban rejlő lehetőségeket).
Olyan folyamathatékonysági
kontrollereknek, amely:

módszertanra

van

tehát

szüksége

a
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•
•
•
•
•

•
•

kiterjed a vállalat kulcsfolyamataira
figyelembe veszi a folyamatokhoz rendelt erőforráskapacitások
nagyságrendjét + minőségi ismérveit
rendszeresen elvégzett elemezéseket alkalmaz
folyamatos monitoringra nyújt lehetőséget
tudatosan kezeli a főbb folyamati kockázatokat (kibocsátás minősége,
kapacitáshatékonyság,
erőforrások
kapacitásainak
birtoklásával
kapcsolatos kockázatok)
egyértelműen összekapcsolja a folyamatszintű sikertényezőket a vállalati
szintű kulcs tevékenységi mutatókkal
alapot jelent a folyamatokkal kapcsolatos ösztönzési struktúra
üzemeltetéséhez

A kockázatmenedzsment kiemelt időszaka: a tervezés
A kontrolling ciklus áttekintésénél már tapasztalhattuk a tervezési szakasz
kiemelt jelentőségét. A kontrollereknek ekkor kell beazonosítaniuk a kulcs
kockázati tényezőket, megvizsgálniuk azok hatásmechanizmusát és feltérképezni
a hozzájuk kapcsolódó valószínűségi információkat. Ezek együttes ismerete teszi
lehetővé a szcenárióelemzéseket és kockázati tényezőkre vonatkozó
érzékenységi vizsgálatokat.
A kontrollerek kockázatmenedzsment eszköztárában kiemelt jelentőségű az
üzleti tervmodellek szerepe. A tervmodellbe inputként beépíthetők a kockázati
tényezők, valamint azok hatásmechanizmusa. Az utóbbi évek informatikai
fejlődése lehetővé teszi kulcstényezők tervmodellbe történő egyre hatékonyabb
programozását. A Monte Carlo szimulációs eljárások alkalmazása a tervezés
során már nem tekinthető különleges megoldásnak. Szintén a kontrolleri
eszköztár lehetőségeit bővítik a kockázati kérdések elemezésére alkalmazott
reálopciós megközelítések.
Lehetőségek a kockázati monitoring területén
Korábban jeleztem, hogy a kockázati monitoring területén a legtöbb vállalatnál
előrelépésre lenne szükség. A kvalitatív és kvantitatív módon mérhető
szempontokat jól ötvözhetjük az immár klasszikusnak számító Balanced
Scorecard struktúrában. Amennyiben ennek kialakítása során a kockázati
tényezőkre
vonatkozó
mutatókra
is
odafigyelünk,
akkor
rögtön
kockázatmenedzsment oldalról használhatjuk fel ezt a bejáratott monitoring
eszközt.
A folyamatok vizsgálatánál már láttuk, hogy mennyire kritikus a
folyamathatékonyság folyamatos monitoringja. A Balanced Scorecard
keretrendszerbe ez a feladat is beilleszthető.
Monitoring szempontból problémát jelentenek azok a kockázatok, amelyeket
nem vettünk előzetesen számba, ezáltal értelemszerűen nem is készülünk a
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vizsgálatukra. Ezen kör esetén a minél hatékonyabb előzetes felmérés lehet a
legcélravezetőbb megoldás: ha már tudjuk mivel állunk szemben, rendszerint
már nem akkora kihívás a figyelemmel kísérése.

Források:
Dr. Boda György – Virág Imre: Ütemvakság; Közgazdasági Szemle 2010. december
(kiterjesztett termelési függvény)
Dr. Boda György – Szlávik Péter: Stratégiai megfontolások és kvalitatív módszerek
érvényesítése a döntéstámogató vezetői számvitelben; Vezetői Számvitel –
Módszertani Füzetek 1 évf. 5. szám; Complex Kiadó 2010.
Paul R. Krugman – Maurice Obstfeld: Nemzetközi Gazdaságtan; Panem Kiadó
2003.; pp. 4449. (termelési tényezők modellje)
Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan; Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó 1990.; pp. 819820 (termelési függvény)
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