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Előszó 
 
A „Vállalkozásfejlesztés a XXI. században” című tanulmánykötet 10. jubileumi 
száma jelenik meg ebben az évben. A tanulmánykötet alapvetően a 
vállalkozásokat, gazdasági szereplőket érintő legfontosabb kérdésekkel 
foglalkozik. Ugyanakkor azt is világosan kell látnunk, hogy a gazdasági 
eredményeink nem kizárólag a belső tényezőktől függenek, hanem igen jelentős 
annak a külső környezetnek a hatása is, amely egyre meghatározóbb nyomást 
gyakorol a szereplőkre. Naiv gondolat lenne azt hinnünk, hogy függetleníteni 
tudjuk magunkat a külső környezetben lejátszódó folyamatoktól. Habár az üzleti 
eredményeinket igyekszünk a legjobb döntésekkel elősegíti, a külső környezeti 
változások még mindig keresztbe húzhatják számításainkat és folyamatosan újabb 
és újabb döntések meghozatalára kényszerítenek bennünket. A változás a 
mindennapjaink részévé vált és ez különösen igaz abban a helyzetben, amely jelen 
időszakban is formálja mindennapi életünket vagy szervezeteink működését.  

A 2020-as év fordulópontnak tekinthető. A koronavírus-helyzet korábban nem 
látott, példa nélküli állapotokat teremtett az élet szinte minden területén. Nemcsak 
a gazdasági folyamatok alakultak át, de a társadalmi jellemzőinkben, 
szokásainkban is sok minden megváltozott. Hirtelen meg kellett tanulnunk egy 
olyan világban élni, amely eddig idegen volt számunkra és felfoghatatlan 
mennyiségű változáshoz kellett alkalmazkodnunk, gyakran rekordidő alatt, szinte 
azonnal megváltoztatva az eddigi gyakorlatokat. Akik eddig idegenkedtek a 
változásoktól, most azoknak is be kellett állnia a sorba, hiszen a koronavírus 
helyzet nem válogat ország és ország, gazdaság és gazdaság, vállalkozás vagy 
vállalkozás és ember vagy ember között sem. Az egész világra kiterjedő folyamat 
új értelmet és megvilágítást adott a környezeti tényezőknek. Felértékelődtek az 
elemzési módszerek, a környezeti feltételek vizsgálati tényezői, az alkalmazkodási 
stratégiák megalkotása, egyszóval a környezeti feltételrendszer vizsgálata új 
megvilágításba került.  

A tanulmánykötet témájából eredően nem mellőzheti a környezeti hatások 
vizsgálatát sem. Ezért a kötet II. részében kulcsszerepet szán a környezeti 
változások és azok hatásainak bemutatására. Ebben a részben olyan tanulmányok 
megjelentetésére kerül sor, amelyek elsősorban a vállalkozások környezetét 
vizsgálják. Mindebből látható lesz, hogy a jelenlegi üzleti eredményességünket 
nem kizárólag a koronavírus helyzet határozza meg, bár az elsődleges alakító 
tényezőnek ezt tekinthetjük. Ettől függetlenül számos egyéb, kisebb volumenű 
változás is lejátszódik üzleti környezetünkben, amelyek alapvető hatást 
gyakorolhatnak az üzleti eredményeinkre.  

A koronavírus helyzet és az általa kialakult válságszituáció mindenképpen 
fókuszpontban van, de eközben nem szabad elfeledkeznünk azokról a tényezőkről 
sem, amelyek ugyanúgy ott vannak az üzleti környezetünkben, csak meghúzódnak 
a koronavírus által okozott problémák mögött.  
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A kötet II. része igyekszik szélesebb körben megvizsgálni a környezetünk 
állapotát. Nemcsak a pandémia hatásaival foglalkozik, hanem megvizsgál olyan 
területeket is, amelyek kihatással lehetnek egy vállalkozás működésére. A 
válogatott tanulmányok széles körben elemzik a gazdasági és társadalmi 
változásokat, így igyekeznek átfogó képet adni a környezetünk összetettségéről, 
kihívásairól és az előttünk álló feladatokról.  

A tanulmánykötet II. része egyfajta makroszintű kitekintéssel kapcsolódik az I. 
kötet mondanivalójához. Kulcsüzenetként azt fogalmazza meg, hogy nem elég 
pusztán egyetlen problémára fókuszálnunk, miközben üzleti környezetünk számos 
veszélyforrást és változást hordozhat magában. Valóban szélesebb körben kell 
vizsgálódnunk, de talán az a legfontosabb üzenet, hogy sohasem vehetjük le a 
szemünket a minket körülvevő változási folyamatokról. A szerzők és a 
szerkesztők bíznak abban, hogy olyan tanulmányok jelentek meg a kiadvány II. 
kötetében, amelyek jelentősen tudják bővíteni saját látókörünket is. Ehhez 
kívánunk jó olvasást, jó tájékozódást és információgyűjtést.  
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