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Magyarországon az elmúlt egy évtizedben je-
lentős fejlődés történt, amely mind társadal-
mi, mind gazdasági területen megnyilvánul. 
Számos kihívás várt megválaszolásra, amelyek 
sokoldalú és átfogó gazdaságpolitikai, állami 
beavatkozást igényeltek. A halaszthatatlan és 
következetes gazdaságstabilizáló intézkedé-
sek és pénzügyi válságkezelés vált szükségessé. 
A gazdaság fenntartható növekedési pályára 
állítását segítette a valutaárfolyam volatilitá-
sának csökkentése, valamint a költségvetési és 
monetáris politika. A 2010-es adóreform és 
a 2016-os adóigazgatási reform keretében az 
adóalanyok teherviselő képessége, illetve a fo-
gyasztáscentrikus és teljesítményközpontú álla-
mi szemlélet érvényesült.

Ezen felül a magyar gazdaság sérülékenységé-
nek csökkentése a külső adósság leépítésével és 
külföldi működőtőke beáramlásával, valamint 
a hazai szereplők exportképességének javításá-
val párosult. Olyan strukturális reformok, mint 
például a munkaerő-piaci szerkezet átalakítása, 
egyértelműen a gazdasági növekedés motorjává 
váltak az utóbbi évtizedben. Középpontba ke-
rült a foglalkoztatási szint emelése és a mun-
kanélküliségi ráta csökkentése. Mindezt olyan 
széleskörű beruházásösztönzési hullám elindí-
tása támogatta, amely igazi eredménye 2015-
ben jelent meg.
Végezetül nem szabad megfeledkezni a cél-
zott bérfelzárkóztatási folyamat indításáról, a 
versenyképességi fordulat keretrendszerének 

kidolgozásáról, az innováció ösztönzéséről, to-
vábbá a hatékonyság és termelékenység javítá-
sáról sem.
Az elmúlt egy évtized eseményei több szem-
szögből is rávilágítottak arra, hogy a piac önál-
lóan nem képes kezelni a gazdasági kihívásokat, 
tekintve, hogy csak az állam rendelkezik olyan 
átfogó eszköztárral, amely képes kezelni a rend-
szerszintű problémákat.
Parragh Bianka könyvében arra törekedett, 
hogy a fentiekben felsorolt változásokat, vagyis 
összességében az elmúlt egy évtized legjelentő-
sebb gazdasági folyamatait tekintse át, és egy 
hiánypótló könyv formájában átadja az olva-
sók számára. Az Ösztönző állam-hatékonyabb 
vállalatok című könyv hiánypótló kiadvány, 
amelynek külön értéke, hogy a gazdaságstraté-
giai szemléletmód mellett megjelennek olyan 
vállalati esettanulmányok is, amelyek konkrét 
kitekintést adnak az elmúlt évtized „operatív 
felszínére”. Ezt a megközelítést erősíti Parragh 
László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke által jegyzett fejezet, amely a sikeres 
jövő kulcstényezőit mutatja be a gazdaság, az 
állam és a vállalati együttműködés sokoldalú 
keretrendszerében. E műben megjelenő vala-
mennyi további Szerző az állam és a piac ha-
tékony együttműködésére világít rá, úgy, hogy 
az olvasó eközben a gazdasági szerkezet egy-egy 
részével (úm. tőzsde, finanszírozás, ellenőrzés, 
innováció és digitalizáció stb.) mélyebben is 
megismerkedhet.
A fentieket összegezve megállapítható, hogy 
újszerű vállalkozás a Parragh Bianka által szer-
kesztett könyv témaköreinek a feldolgozása. 
Ezért ajánlom a kötet minél szélesebb oktatási 
és üzleti körökben történő terjesztését és egy-
ben a mondanivalójának és eredményeinek a 
gyakorlati életben történő alkalmazását. Megy-
győződésem, hogy ezt az alkotást a kezébe ve-
szi, egy világos, logikailag kiválóan felépített, 
sokszínű, de mégis határozott vonalvezetésű 
munkával találkozik.
Figyelemmel várjuk az Ösztönző állam - haté-
konyabb vállalatok című kötet széles tartalmá-
hoz kapcsolódó további kutatási eredmények 
és gyakorlati tapasztalatok újabb mértékadó 
könyvekben való kiteljesedését.
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