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Versenystratégiák Porter 
szerint [1]

A
költségvezetés talán a legvilágosabb
közülük. A költségvezetõ vállalat
azt tûzi ki céljaként, hogy kis költ-

ségû termelõvé váljon saját iparágában. A
költségvezetés forrásai változóak és
függenek az ipar szerkezetétõl. Tipikus
elõfeltételei a méretgazdaságosság, a saját
technológia, az elõnyös hozzáférés az
alapanyagokhoz. További költségmozga-
tók a hatékonyságot javító tanulás, a ka-
pacitáskihasználás, a saját értékláncon
belüli, valamint a beszállítók és a csator-
nák értékláncaival kiépített kapcsolódá-
sok, a kölcsönviszony más vállalati egysé-
gekkel, a függõleges integráció az érték-
teremtésben, az új értékalkotás idõzítése,
a más költségmozgatóktól független, sza-
bad megítélésû irányelvek (pl. a termék-
skála, a biztosított szolgáltatások szintje),
a földrajzi elhelyezkedés és végül az in-
tézményi tényezõk (pl. kormányzati sza-
bályozás, pénzügyi kedvezmények, szak-
szervezetek). Ezek a költségmozgatók
egymásra hatnak, erõsítik vagy gyengítik
egymást.

A differenciáló (megkülönböztetõ) vál-
lalat egyedülálló kíván lenni saját ipar-
ágában bizonyos, a vevõk által széles kör-
ben értékelt, a többletköltséget meghala-
dó felárral és/vagy nagyobb vásárlói loja-
litással díjazott dimenziók tekintetében.
A differenciálás alapulhat a terméken, a
termék értékesítési, szállítási rendszerén,
a marketing megközelítésen vagy más té-
nyezõkön. Fõ mozgatói a vállalat által kö-
vetendõ irányelvek megválasztása (pl.
egyedülálló szolgáltatások), a saját érték-
láncon belüli, valamint a beszállítók és a

csatornák értékláncaival kiépített kapcso-
lódások, az idõzítés, a földrajzi elhelyez-
kedés, a kölcsönviszony más vállalati üz-
leti egységekkel, a tanulás, a vállalati in-
tegráció, a vállalati méret és az intézmé-
nyi tényezõk.

A fokuszálás a harmadik vállalati álta-
lános stratégia, amely szûkebb, iparon
belüli versenyterületet érint. A fokuszáló
kiválaszt egy iparági szegmenst vagy
iparági szegmenscsoportot, és a stratégi-
áját úgy alakítja, hogy abból más ver-
senytársakat kizárjon. A fokuszáló válla-
lat a versenytársainak aluloptimalizáltsá-
gából kíván hasznot húzni két változat-
ban. A költségfokuszáló vállalat költség-
elõnyt akar elérni, míg a differenciáló-
fokuszáló megkülönböztetésre törekszik
a célszegmensben. Mindkét változat
alapja a vállalat által kiválasztott célszeg-
mens(csoport) és az ipar más szegmense-
inek különbözõsége (pl. a célszegmens-
beli vevõk szokatlan igénye, az eltérõ
gyártó- és szállítási rendszerek). A tevé-
kenységhez szerkezetileg vonzó szeg-
menst kell kiválasztani a terméknek a va-
riációk, a vevõtípus, a csatornák (közben-
sõ vevõk) és a vevõk fölrajzi helyzetének
figyelembevételével.

Porter szerint a felsoroltak mindegyiké-
ben versenyzõ, de egyikében sem eredmé-
nyes vállalat „leragad középen”. verseny-
elõny nélkül marad. Vonzó nyereségre csak
akkor fog szert tenni, ha iparágának szer-
kezete nagyon kedvezõ, vagy ha verseny-
társai is leragadtak középen. A határozott
és eredményes versenystratégiát folytató
vállalat is leragadhat középen, ha enged-
ményeket tesz a növekedés és a presztízs
érdekében.

Mindegyik általános stratégia alapvetõ-
en eltérõ megközelítést igényel, ezért a
vállalatoknak választaniuk kell közöttük,
különben leragadnak középen. Egy vállalat
a különféle üzleti egységeiben általában
akkor folytathat eltérõ versenystratégiát,
ha egységeit szigorúan szétválasztja. Ez a
vállalat három esetben érhet el együtt al-
kalmazott költségvetést és differenciálást:
ha a versenytársak középen leragadtak, ha a
költségeket erõsen befolyásolja a piaci ré-
szesedés és az iparágak közötti kölcsönkap-
csolat, és ha a vállalat nagyobb innováció-
ban jár élen.

Vegyipari versenystratégiák
A nagy vegyipari cégek (sajtóközlemé-

nyekben és/vagy az interneten) publikált
stratégiáiban nehezen azonosíthatóak M.
Porter megfigyelésének és elméletének ele-
mei. A következõkben vállalatonként rövi-
den összefoglaljuk a nyilvános információ-
kat.

BP Amoco
Az 1999. júliusi stratégia bemutatásuk

szerint az utóbbi tíz évben a petrolkémiai
termékek iránti igény a GDP-növekedés-
nél 50%-kal gyorsabban bõvült. Céljuk
olyan üzlet létrehozása, amely legalább a
tõkeköltséget meghozza a petrolkémiai
ciklus alján is. A vegyipari stratégia lénye-
ges elemei:

– Értéknövelés az upstreammel és a
downstreammel végzett integráció elõnyei-
nek kihasználásával az ideális integrált
(alapanyagforráshoz közeli) gyártóhelyek
folyamatos fejlesztése útján (párhuzamo-
san az igényekkel nem találkozó létesítmé-
nyektõl való megszabadulással). 1999-tõl
2001 végéig 25%-os költségcsökkentést,
2,4 Mrd USD-os divesztíciót (a társasági
10 Mrd USD-n belül) és 4,6 Mrd USD (a
társasági 26 Mrd USD-n belül) tõkeráfor-
dítást terveznek.

– Gyártási kiválóság. Világszínvonalú sa-
ját technológiáik (PE, PP, PTA, PX, AA,
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Michael Porter klasszikusnak számító mûvében [1] három általános stratégiát különböztet
meg. Ezek: a költségvezetés, a megkülönböztetés és a fókuszálás. Könyvében a verseny-
elõny diagnózisánál és javításánál az értéklánc elemzésébõl indul ki. Jelen cikkben az el-
méleti versenystratégiák rövid áttekintése után azt vizsgáltja a szerzõ, hogy jelentõs „ne-
héz vegyiparral” rendelkezõ vegyipari cégek nyilvánosan mely stratégiának adnak priori-
tást és mi a vegyipar társaságok lehetséges stratégiája.
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ACN) vannak, élenjáró folyamat- és szabályozástechnológia alkal-
mazását tervezik, radikális szervezeti változtatásokkal együtt.

– A portfolió elmozdítása olyan termékek és piacok irányába, ame-
lyek a vegyipari átlagnál gyorsabban nõnek. Ezek az aromás
derivátumok (PTA, PX), az olefinderivátumok (PE, PP) és a kap-
csolódó üzletek (AA, ACN, oxigéntartalmú oldószerek – BDO).
Gyorsan növekvõ piacok: Korea, Malajzia és Kína.

Elsõdleges versenytársainak az Exxont, a BASF-et, a Shellt, a
Dowt, az UCC-t és a Mobilt tekinti.

Exxon (Chemical Company)
Missziójuk: minõségi petrolkémiai termékek és szolgáltatások

nyújtása a leghatékonyabb és legfelelõsségteljesebb módon úgy,
hogy ezzel kimagasló részvényesi és vásárlói érték keletkezzék.

Erõsségeiknek tartják a következõket:
– világszínvonalú olaj- és gázipari integráció (szinergia);
– globális versenyképesség több üzletben;
– kiegyensúlyozott és diverzifikált üzleti portfolió;
– kis költségû gyártó több folyamatban;
– vezetõ saját folyamat- és terméktechnológiák (az elmúlt 5 év-

ben több, mint 0,9 Mrd USD-t költött K+F-re, pl. pirolízis,
LDPE);

– globális jelenlét (gyártás több, mint 20, eladás több, mint 100
országban), pénzügyi erõ és gyakorlat;

– nagyszámú ISO-minõsítésû üzem.
Az ECC négy csoportból áll. Ezek: alapvetõ vegyi anyagok, in-

termedierek, polimerek és paraminok. Huszonöt termékcsaládot
gyártanak, ebbõl tizenöt Exxon-terméket. Magukat a világ harma-
dik legnagyobb, US-székhelyû világméretû petrolkémiai társasá-
gának minõsítik (1998).

BASF AG
2010-re szóló – közös elkötelezettségüknek tekintett – víziójuk

szerint sikeresnek és innovatívnak elismert „transznacionális” ve-
gyi cég. Jellemzõi:

– vevõi partnernek tekintik;
– piacuk globális;
– portfoliójukat az alapkompetenciák alakítják;
– szervezetük a változásokat lehetõségként fogadja;
– alkalmazottaik a siker kulcsai.
A megvalósítás érdekében, egyebek között, a következõ célokat

tûzték ki:
– technológiai és regionális erõsségeikre összpontosítanak, és

kihasználják az integrált gyártás, valamint a K+F szinergiáit (lud-
wigshafeni kutatási központ és decentralizált egységek világszer-
te, a kutatási ráfordítások az eladások 4,7%-át tették ki 1998-
ban);

– tevékenységeiket kiegyensúlyozzák a gazdasági ciklusok hatá-
sainak enyhítésére;

– erõs partnerekkel létesítendõ szövetségek útján tovább erõsí-
tik alapanyag-beszerzõi pozícióikat;

– termékeiket és szolgáltatásaikat a társadalom változó igényei-
hez igazítják;

– csökkentik a hierarchiát és a bürokráciát.
A BASF AG a vegyi termékek teljes spektrumát gyártja öt szeg-

mensben. Ezek: egészség és táplálkozás (beleszámítva a mûtrágyá-
kat és a növényvédõ szereket); színezõk és bevonatok; vegyi anya-
gok (ipari vegyszerek és intermedierek); mûanyagok és vegyi szá-
lak; olaj és gáz. Magukat a vegyipar egyik vezetõ társaságának mi-
nõsítik az 54 Mrd DEM-t meghaladó eladásukkal (1998).

Shell
1998 decemberében az egész társaságot érintõ teljesítményjaví-

tó programot publikált, ennek keretében a vegyipar-portfoliót
alapvetõen átalakítják.

– A terméküzletek számát 21-rõl 13-ra csökkentik az állóeszkö-
zök 40%-ának divesztíciójával. A hosszú távon megtartandó port-
folió részei a jelentõsebb pirolízistermékek, a petrolkémiai építõ-
blokk és a nagy volumenû polimerek, amelyekben a társaságnak
erõs pozíciója van, és a nagyobb figyelem a vezetõszerep gyorsabb
ütemû növelését teszi lehetõvé.

– Szövetség a kiegészítõpiac-fejlesztést ajánló partnerrel új po-
limerek tökéletesítésére a meglévõ vezetõszerep a költségcsökken-
tésben. A portfoliócsökkentés eredményeként 1,1–1,3 Mrd USD
leírható (könyv szerinti értékcsökkentés). Az átszervezés következ-
ményeként 1998-ban és 1999-ben 0,2 Mrd USD megtakarítást
vártak, 2001-ig évi csaknem 0,3 Mrd USD további költségjavulás
remélhetõ.

– A beruházásokat visszafogják 0,7 Mrd USD/évre, és kizáróla-
gosan az alapportfolióra koncentrálják.

A társasági szinten 2001-ben elvárt 14%-os ROACE-hez 15%-
os vegyipari ROACE kapcsolódik.

Hoechst
A holdingot alkotó független társaságok 1997 után az élettu-

dományokra (life sciences) összpontosítanak, mert megítélésük
szerint az egészség és a táplálkozás kellõ potenciált ajánl az átlag
feletti növekedéshez és a megvalósítható értékbeli növekedés-
hez. Innovatív és környezetileg elõnyös termékeket és eljárásokat
gyártanak, ill. alkalmaznak. A Rhone-Poulenc céggel összefogva
a világ egyik vezetõ élettudomány-társaságát (Aventis Pharma és
Aventis Agriculture) tervezi létrehozni. Az Aventis a cégek vára-
kozása szerint profitálni fog az új technológiák széles tartomá-
nyából, valamint a kutatóintézetekkel és biotechnológiai cégek-
kel kötött nemzetközi együttmûködésekbõl. A tervezett azonnali
K+F kerete meghaladja a 17,5 Mrd FRF-t. Az Aventis Pharma az
elsõ lesz a világon a vakcinák, második a biológiai termékek, har-
madik a szívérrendszeri és diabetikus készítmények, és negyedik
a fertõzés elleni, asztma/allergia elleni gyógyszerek terén.
Celanese nevû tagvállalata vegyi alaptermékeket és cellulóz-ace-
tátot, a Ticona nevû másik cége pedig mûszaki polimereket (pl.
poliacetált) gyárt. A Hoechst-csoport 1988-ban 44 Mrd DEM
körüli forgalmat ért el.

Rhone-Poulenc
Az élettudományokra összpontosítja üzleti tevékenységét és

ambícióit, ahol az innováció a folyamatos erõs növekedés kulcsa.
Az ígéretes piacokra összpontosít. A világ egyik vezetõ élettudo-
mány- és speciális vegyianyag-társasága. Három alapüzlete van: a
gyógyszerek, a növény- és állategészségügy, valamint speciális
vegyi anyagok (utóbbi a Rhodiaban). Speciális vegyianyag-válla-
lata, a Rhodia, öt divíziójában (finom szerves, fogyasztási speciá-
lis, ipari speciális vegyi anyagok, poliamid és speciális termé-
kek/szolgáltatások) a nagy hozzáadott értékû termékekre össz-
pontosít. Ezeket kevéssé érinti az üzleti ciklus; a nem lényegi üz-
letektõl (pl. poliészter) megszabadul; szigorú költségkontrollt
valósít meg; az alapanyagok költségét mérsékli; szorosan együtt-
mûködik ügyfeleivel. A teljes társaság forgalma 87 Mrd FRF, eb-
bõl K+F-re 8 Mrd FRF-nél is többet költ (ennek 84%-át az élet-
tudományokra, 1998).

Bayer
Kutatásbázisú csoport, technológiai vezetõ szerepre töreksze-

nek alaptevékenységeikben, vagyis az élettudományban (alap- és
finomkemikáliák), a polimereknél és a speciális vegyi termékeknél.
További három vállalatukkal együtt összesen hat üzletcsoportban
tevékenykednek. Céljuk, hogy stabilan növeljék a társasági értéket,
és nagy hozzáadott értéket érjenek el. Magukat az egyik vezetõ
nemzetközi cégnek minõsítik csaknem 55 Mrd DEM forgalom-
mal (1988).
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Vega AG
Az operatív mûködésért felelõs vállalatokból álló holding piac-

vezetõ szerepre törekszik. Vegyipari cége a Degussa-Hüls a világ
egyik legnagyobb és globális speciális vegyianyag-gyártója. Négy
területen mûködik: egészség és táplálkozás; speciális vegyi anya-
gok; polimerek és intermedierek; „performance” vegyi anyagok.
Másik cégénél, a Veba Oel-nél (Glesenkirchen), petrolkémiai ter-
mékeket is gyártanak. A holding forgalma csaknem 88 Mrd DEM,
ebbõl a Degussa-Hüls 9, a Veba Oel pedig 20 Mrd DEM-mel ré-
szesedik (1998).

Viag
Operatív mûködéséért felelõs vállalatokból álló, jól kiegyensú-

lyozott és diverzifikált üzleti portfoliójú holding, két speciális ve-
gyitermék-gyártó céggel. Ezek közül az SKW Trostberg AG a ter-
mészetes anyagok, a vegyi anyagok és az építõipari vegyi anyagok
üzleti területén, a Th. Goldschmidt AG pedig az oligomerek/szili-
konok, felületaktív anyagok és az ipari vegyi anyagok területén te-
vékenykedik. A holding forgalma csaknem 50 Mrd DEM, ebbõl az
SKW Trostberg 5, a Goldschmidt pedig 1 Mrd DEM-mel része-
sedik (1998).

Dow
Globális tudomány- és technológiaalapú („good thinking”) tár-

saság, speciális vegyi, mûanyag és mezõgazdasági termékekbõl, va-
lamint szolgáltatásokból álló portfoliót fejleszt és produkál 14 glo-
bális üzletben. Több, mint 3500 terméke van, eladása meghaladja
a 18 Mrd USD-t.

Union Carbide Co. (UCC)
Globális vegyialapanyag-társaság fejlett (élenjáró) gyártási

technológiával és nagy kapacitású gyártólétesítményekkel, a ve-
või igények kielégítésének szándékával. A világ egyik legna-
gyobb PE-gyártója, és e területen a technológia vezetõje. A világ
legnagyobb etilén-oxid- és EO-derivátum-gyártója, beleértve
az etilénglikolt (amit poliészterszál, gyanta és film, gépkocsi-
fagyálló gyártására használnak). Vezetõ észak-amerikai oldó-
szer-, valamint festék- és bevonatipari intermedierszállító. Az
egyik vezetõ speciális vegyianyag-gyártó. Folyamatban van az
összeolvadása a Dow-val (UCC 25%, Dow 75%). Ennek ered-
ményeként a második évtõl legalább évi 500 MUSD költségszi-
nergiát remélnek.

ICI
Tudományalapú vegyi cég. Tartósan kiemelkedõ teljesítményt

nyújt a piacvezetés, a technológiai fejlettség és a versenyképes
költségei révén. A társaság víziója a piacvezetõ szerep. A világ
egyik legnagyobb bevonat- és speciális vegyianyag-társasága. Ezen
belül a világ legnagyobb MMA- és speciális metil akrilát-gyártója.
Forgalma 3,3 Mrd GBP.

Mobil
Vegyipara három stratégiai üzleti egységbõl áll:

petrokemikáliák (ezek az eladások 90%-át teszik ki), speciális vegyi
anyagok és orientált polipropilén. Élenjáró saját technológiákra és
a költségcsökkentésre összpontosít. A költségcsökkentés érdeké-
ben termelõegységeinek feldolgozási ráfordításait redukálja, és
épít az olcsó alapanyagra, valamint a finomítós szinergiákra, a fi-
nomítói integrációra nemcsak saját üzemeiben, hanem olajterme-
lõ országokbeli (Szaúd-Arábia, Venezuela) nemzeti vállalatokkal
kötött partnerség keretében is. Törekszik a méretgazdaságosságra
(megaprojekteket valósít meg). Tervei szerint 2003-ig etilénkapa-
citását mintegy 80%-kal növeli USA-beli, szaúdi és venezuelai
projektjeivel. Speciális vegyi anyagai sorában elsõdleges kompo-
nensei a poli-alfa-olefinek és észterek, a szintetikus bázisolajok. A

TVK-val PP-filmre (BOPP) van megállapodása (szövetsége). A
vegyipari divízió utóbbi 11 éves átlagos ROACE-je 14%.

Totalfina
Vegyipari divíziója kaucsuk (rubber) feldolgozásából, a 100%-os

tulajdonú Hutchinson vállalatból, négy bevonatüzletbõl (tinták,
gyanták, festékek, ragasztók) és a petrolkémiából (PE, PP, PS) áll.
Céljuk, hogy fenntartsák e divízió 25%-os hozzájárulását a mûködé-
si bevételekhez, amit agresszív akvizíciós és belsõ növekedési straté-
giával (méretgazdaságosság termelékenységi nyereséggel) kívánnak
elérni. Elõnyt jelent finomítási hátterük (a világ ötödik legnagyobb
finomítója, kilenc finomítóval) és globalitásuk. A specialitások a for-
galom kétharmadát, a petrolkemikáliák a maradék harmadot teszik
ki. Emellett K+F-programjukra támaszkodnak, hogy piaci részese-
désüket tovább növeljék a nagy hozzáadott értékû termékekben.

ENI
Integrált energetikai társaság a következõ tevékenységekkel:

kutatás és termelés, földgázfeldolgozás és -marketing, petrolké-
mia, valamint olajmezõs szolgáltatások és mérnöki munka; globa-
lizálódási, üzletiporfolió-optimalizálási, valamint szervezetkorsze-
rûsítési és költségcsökkentési tervekkel. A petrolkémiai stratégia
elemei:

– termékszerkezet-javítás (fókuszálás a versenyelõnyöket nyúj-
tó termékekre, finomítói melléktermékek hasznosítása) és a ver-
senypozíció erõsítése (pl. finomítói) szövetségek révén is (1998-
ban az ENI feldolgozási és marketing tevékenysége az ENI-pet-
rolkémia teljes olajalapú alapanyag-szükségletének 65%-át szállí-
totta);

– hatékonyság- és termelékenységjavítás (költségcsökkentés) a
gyártási folyamatok reengineeringjével (rugalmasság a gyártási
alapanyagok felhasználásában);

– új (saját) technológiák kiaknázása a termékek és a folyamatok
javítására és a környezeti hatás mérséklésére.

A petrolkémiában jelentõs pozíciói vannak az etilén- és a mûka-
ucsuk- (SBR, BR, EPR) gyártásban, és társvezetõ a hõre lágyuló
mûanyag-, a fenol-, a butadién- és az aromások (BT) gyártásában.
Mostani fõ piaca Európa és a mediterrán térség.

Elf Atochem
Nyereséges és stabil növekedésre törekszik három alapüzletében:

a vegyi alapanyagoknál, az intermediereknél és a finom vegyi anya-
goknál, valamint a performance termékeknél (ragasztók, galvanizá-
lás, mûanyag adalékok, akrilüveg stb.). Célja a földrajzi és a termék-
diverzifikálás. A vegyi alapanyagoknál az európai tevékenység profi-
tált a jelentõs beruházásokból (etilénvezeték-építés, uszályos VCM-
szállítás bevezetése, PP-kapacitásbõvítése), amit a versenyképesség
konszolidálására és a gyorsan változó piacokon történõ további ter-
jeszkedés érdekében hajtottak végre. Az intermedierek és a finom
vegyi anyagok területén nagyobb projekteket indítottak a
tiokemikáliákban, az oxigenátokban, az akrilsavban, a HCFC-ter-
mékekben. A performance termékeknél céljuk a világpiaci vezetõ-
pozíciók megõrzése, ill. a geográfiai pozíciók erõsítése beruházások-
kal, akvizíciókkal. A cég világelsõ a tiokemikália, a speciális poliamid
és a molekulaszita gyártásában, második a HCFC, harmadik a szer-
ves peroxid, negyedik a hidrogén-peroxid, az akrilát és a ragasztó
elõállításában; az egyik vezetõ európai vegyi alapanyaggyártó cég.
Forgalma 57 Mrd FRF (1998), a világ 13. legnagyobb vegyicége. Az
anyavállalat, az Elf Aquitaine, a világ tíz olajcége, és a Sanofi révén a
30 legnagyobb gyógyszeripari cége közé tartozik.

OMV
Missziója szerint a vállalategyüttes: vezetõ közép- és kelet-eu-

rópai olaj- és gázcsoport nemzetközi kutatással és termeléssel, va-
lamint vegyipari és mûanyagipari (C&P) tevékenységgel. Stratégi-
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ai célja a melaminüzletben költségvezetés elérése és a piaci része-
sedés növelése új termelési technológia, valamint a bõvülõ piaco-
kat érintõ globális terjeszkedés révén. A táplálkozási termékek te-
rén a társaság közép- és kelet-európai piaci vezetõ szerepet kíván
szerezni. A geotextíliákkal kapcsolatban elsõsorban az út- és vasút-
építés alkalmazásra koncentrálni, Európában és Ázsiában. A C&P-
tevékenységen belül az Agrolinz a világ második legnagyobb
melamingyártója, a Polyfelt a világ egyik vezetõ geotextília gyártó-
ja. A csoport poliolefinnel összefüggõ tevékenységét 1998-ban el-
adták a Borealisnak, és abban 25%-os részesedést szereztek (másik
25% az IPIC-é). Schwechati finomítójában petrolkémiai alap-
anyagokat, Burghausenben pedig petrolkemikáliákat gyártanak.

Összefoglaló
A publikus (cégnyilatkozatokban szereplõ és/vagy interneten

hozzáférhetõ) információk alapján a vegyipari profillal rendelkezõ
társaságok nem rejtett szándékai világosabbá válnak.

• Az élenjáró vegyipari cégek közül a nagy olaj- és gáztársaságok
(Exxon, BP Amoco, Shell, Mobil, Totalfina):

– építenek az olcsó alapanyagra és a szinergiákra saját telep-
helyeiken vagy/és szövetségek, akvizíciók útján, alapoznak a mé-
retgazdaságosságra;

– számítanak a gyártási kiválóságra (erõs K+F, élenjáró saját
technológiák, folyamat- és szabályozástechnológia, szervezési
megoldások), a termék kiválóságára és a megkülönböztetõ véd-
jegyre;

– portfoliójukat az átlagosnál jobban profitáló termékek és a
növekvõ piacok irányába tolják el (divesztíció, M&A);

– építenek a globális mûködésbõl származó elõnyökre.
• A „kisebb” finomítói kapacitással rendelkezõ társaságok (BASF,

Veba/Viag) hangsúlyai:
– a gazdasági ciklusok kivédésére jól kiegyensúlyozott és diver-

zifikált üzleti portfolió (pl. vegyipar, energia, telekommunikáció,
alumíniumipar);

– speciális vegyi termékek gyártása erõs K+F-fel és proaktív ve-
võszolgálattal;

– speciális területeken élenjáró (világelsõ, második stb.) piaci
szerep elérése;

– az alapanyag-beszerzési pozíciók erõsítése (pl. szövetségek-
kel).

• A tisztán vegyipari társaságok (Hoechst, Rhone-Poulenc,
Bayer, Dow/Union Carbide, ICI) stratégiájának fõbb elemei:

– globális, tudomány- és technológiaalapú innovatív (a Dow
szerint „good thinking”) társaságok, erõs K+F-háttérrel (együtt-
mûködésben külsõ kutatócégekkel) és nagy ráfordítással, hangsú-
lyos vevõorientációval, élenjáró gyártási technológiákkal;

– koncentrálás a perspektivikusnak ítélt területekre (gyakran az
élettudományokra), amelyeknek nagy a hozzáadott értékük, és
amelyeket az üzleti ciklus kevéssé érint;

– nagy kapacitású gyártólétesítmények, versenyképes költségek;
– piacvezetõ szándék;
– összeolvadások divesztícióval, az alapanyagköltség csökkentése.

Irodalom
[1] Porter, M. E.: Competitive Advantage. New York, The Free

Press, 1985.

L. Rácz, chem. ing:  Competitive strategies in chemical industry
Michael Porter distinguishes three general strategies in his
work, that is reckoned among the classical ones [1].
These are: cost management, differentiation and focus-
ing. In his book at analysis and improvement of the com-
petitive advantage he is starting from the principle of
value chain analysis. After a brief survey of the theoretical
competitive strategies the author considers, that at the
chemical companies with a meaningful „heavy chemical
industry”, which strategies have top priority, and the
other hand he studies, what is the possibly strategy of the
chemical companies.
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