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Bevezetés

A versenyképesség korunk divatos terminológiája. Használják a politikusok, ír és szól róla a 
média. Vitatják tartalmát és elérésének módszereit. Nincs azonban egyetértés még a szakem-
berek között sem abban, hogy milyen versenyképesség-növelő stratégiák a legcélravezetőbbek, 
sem pedig abban, hogy a cégek versenyképességét befolyásolja-e a kormányok munkája, és ha 
igen, hogyan. Ebben a szakkönyvben, amelyet a Tisztelt Olvasó a kezében tart, a szerző széles 
körű irodalom feldolgozására és a több évtizedes gyakorlati munkájára támaszkodva értelmezi 
a versenyképességet és vizsgálja a versenyképessé válás lehetséges módjait. Bemutatja továbbá 
a nemzeti és a vállalati szintű versenyképesség kapcsolatrendszerét, és javaslatot tesz a hazai 
versenyképesség javításának lehetséges módszereire is. A nemzetközi tendenciák kínálta le-
hetőségek, valamint a tartósan sikeres gazdaságfejlesztés feltételeinek összevetése alapján a 
szerző a cégeknek és a kormányoknak egyaránt a tudással, kreativitással, innovációval, minő-
séggel és vállalkozó szellemmel való versengést javasolja.

Ahhoz azonban, hogy egy cég vagy egy ország tudással, innovációval, minőséggel tudjon 
versenyezni, kiváló, nagy tudású és kreatív emberekre van szükség. Olyanokra, akik elkötele-
zettek az állandó tanulás és jobbítás mellett. Erről, a cégek vonatkozásában, így nyilatkozott a 
General Electric egykori vezérigazgatója, Jack Welch:

„Tudjuk, hogy kinek köszönhető a cég versenyképessége: az embereknek. De csak azoknak, 
akiknek lehetőséget teremt a cég arra, hogy szabadon álmodozzanak, kockázatot vállaljanak 
és cselekedjenek.”

Welch a versenyképesség lényegére tapintott rá. A versenyképességet ugyanis nem az anya-
gok, a gépek vagy a technológiák, hanem az emberek teremtik. Azok az emberek, akik értéket 
teremtenek. Igaz ez a nemzeti versenyképességre is. Annak növeléséhez is bátorító, demokra-
tikus közegre van szükség, amelyben az emberek értelmét látják a vállalkozásnak, a kemény 
és jó minőségű munkának.

A könyv a versenyképesség értelmezésével indul. Már a kezdetben világossá teszi a cégek 
és a nemzetgazdaság versenyképessége közötti kapcsolatokat és különbségeket. Bemutatja to-
vábbá a leghíresebb versenyképesség-kutató műhelyeket is.

A következő rész, a versenyképesség-menedzselés, a versenyképességépítés fontosabb kér-
déseit veti fel. Bemutatja továbbá a versenyképesség-növelés lehetséges útjait, s felhívja a fi-
gyelmet a témában megjelent legújabb nézetekre, gondolatokra. Kitér a cégek értékajánlatára, 
amely sűrítve fejezi ki a cégek által választott versenyképesség-értelmezést. Ez a rész taglalja 
az agilis vállalat fogalmát és működését is.

Ezt követően a versenyképesség, innováció, kultúrák és értékek kapcsolat- rendszer vázo-
lása, majd a nyitott innováció részletes elemzése következik. A nyitott innováció előnyeit a 
szerző esettanulmányokkal igazolja. Majd vizsgálja ennek feltételeit, közöttük a kormányok 
szerepét és a támogató kultúrát.

A továbbiakban alapos és részletes ismereteket szerezhet az olvasó az innováció menedzse-
léséről és a nemzeti kultúrák innovációra gyakorolt hatásáról is. Ezt az innováció megvalósítá-
sának lépéseit, modelljeit és vezetési feladatait taglaló rész követi.

A következőkben a versenyképesség-növelés további, nálunk kevéssé ismert módszereit ve-
szi sorra a szerző. Először az együttműködésről, majd a humánmenedzsment-terület értékte-
remtéséről és a tudás, tanulás, tudás- menedzsment versenyképességre gyakorolt hatásáról, 
a tanulóvállalatokról, a tanulási módokról, az intellektuális tőke versenyképességben játszott 
szerepéről és a vállalati egyetemekről olvashatunk.
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A könyvet a versenyképesség-javítás puha feltételei közül a társadalmi tőke és a cégek társa-
dalmi felelőssége, valamint a versenyképesség közötti összefüggés megvilágítása zárja.

A kötetet idézetek és esettanulmányok színesítik.

A könyv kiválóan használható a stratégiai menedzsment tantárgy szakkönyveként és önál-
ló, a versenyképesség-növelés elméletét és módszertanát a legfrissebb tudás alapján bemutató 
szakkönyvként is. Ajánlom ezért diákoknak, tanároknak, vállalati és önkormányzati vezetők-
nek és szaktanácsadó cégek munkatársainak egyaránt.

A Szerző


