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ELÕSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ

Könyvem elsõ kiadása óta a Google sokat nõtt és újabb kihívásokkal ta-
lálkozott. Változott-e? Kétségkívül. Új piacokra lépett be, például a tele-
fónia piacára, új kereskedelmi erõket állított fel, hogy kielégítse nagy
ügyfelei igényeit, bõvítette a vállalatoknak szóló kínálatát, de a lényegét
tekintve mit sem változott. Szervezete, innovációs elszántsága, termék-
szerkezete, és még inkább ambíciói és értékrendje a régiek maradtak.
Vállalatvezetési módszerei továbbra is meglepõk és hatékonyak.

Az utóbbi két évben gyakran tartottam elõadásokat ezekrõl a módsze-
rekrõl szinte a világ minden táján: Európában, Afrikában, Észak-Ameri-
kában, Dél-Amerikában. Mindenütt ugyanazzal a kíváncsisággal talál-
koztam, ugyanazzal az érdeklõdéssel, ugyanazzal a vággyal, hogy kipró-
bálják, átvegyék, alkalmazzák a Google-módszert. Még ma is meghatód-
va gondolok vissza arra a vállalkozóra, aki egy kolumbiai kisvárosban
odajött hozzám az elõadás végén, és elmesélte, hogy Google-mintára fel-
szabadította munkatársai idejének húsz százalékát, hogy kifejleszthes-
sék saját egyéni projektjeiket, s hogy mennyire elégedett a megoldással.
Könyvemben hosszan mesélek majd errõl a módszerrõl, amelyet Larry
Page, Sergey Brin és Eric Schmidt gondolt ki és kezdett el alkalmazni.
Még ma is használják a Google-nál, erre tehát most nem térnék ki.

Ha ma kellene megírnom ezt a könyvet, hozzáillesztenék viszont egy
fejezetet a vállalatok társadalmi felelõsségérõl. Tudjuk, hogy a kérdés
erõsen foglalkoztatja a vállalatirányítási szakembereket a jelenkori
globalizált világban, ahol a cégek megtanulták, hogyan kerüljék meg
a nemzeti szabályrendszereket.

Ez a felelõsség sok képmutató beszédre és kétértelmû kijelentésre
adott alkalmat. Amikor 2010 elején a Google megtagadta, hogy Kíná-
ban cenzúrázza keresési eredményeit, noha döntésével azt kockáztatta,
hogy elveszíti ezt a hatalmas piacot, akkor megmutatta, hogy a társa-
dalmi felelõsség nem üres szó. Vállalatok valóban kivonulhatnak ezek-



rõl a piacokról, méghozzá etikai okokból. Néhányan azóta elszánták
magukat, hogy kövessék a Google példáját. Nem tudom, mások is így
tesznek-e majd, de abban biztosak lehetünk, hogy azoknak holnap ma-
gyarázkodniuk kell, akik ma valamiféle kereskedõi cinizmus jegyében
túl nyíltan vállalnak cinkosságot a diktatúrákkal.

Hosszan beszélnék a szerzõi jogokról is. A Google most sokkal in-
kább beleütközik a kulturális ipar ellenállásába, mint a könyv megírá-
sának idején. Azt róják fel neki, hogy tönkreteszi a gazdasági modelljü-
ket. És ez az ellenállás nem elhanyagolható, hiszen itt nagy hatalmú
iparágakról van szó. Elérik, hogy hallgassanak rájuk, és minden körben
megtalálják – énekeseknél, íróknál, filmeseknél – a szószólóikat, akik
hangja messze elhallatszik. A harc elkezdõdött, és nehéznek ígérkezik.
És mivel még ma sem mindig látjuk át a probléma horderejét, szólnék
róla két szót itt, a bevezetõben.

Természetes és normális, hogy mindenki, aki részt vesz szellemi
mûvek elõállításában, javadalmazásban részesül, és garanciát kap arra,
hogy munkáját megvédik a kalózoktól. Ám ez azt jelentené, hogy kon-
zerválni kell, sõt, ami ennél is rosszabb, el kell zárni meglévõ szövege-
ket? Nyilvánvalóan nem, ha ezeknek az intézkedéseknek az a követ-
kezményük, hogy megfosztanak bennünket a digitalizálás nyújtotta
elõnyöktõl. Megfosztanak minket:

attól, hogy radikálisan csökkentsük a kulturális termékek elõállí-
tási és forgalmazási költségeit;
attól, hogy hozzáférjünk olyan örökséghez, amely ma szinte elér-
hetetlen: hány könyv, film, zenemû stb. tûnik el örökre a könyvtá-
rak mélyén, ahol senki sem nézheti meg õket?;
azoktól az eszközöktõl, amelyekkel jobban hasznosíthatjuk ezek-
nek a mûveknek a tartalmát: keresõktõl, automatikus fordítóprog-
ramoktól stb.

Az osztrák közgazdász, Joseph Schumpeter nagyon régen megértette
velünk, hogy az újításra szakosodott vállalatok – a diszruptív technoló-
giák, ahogy az Egyesült Államokban nevezik – egy teremtõ rombolás
folyamatának szereplõi: lebontják a régi világot, hogy felépíthessenek
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egy újat. A Google, amely korántsem az a hegemón helyzetben lévõ
cég, ahogyan kritikusai mondják, elindult, hogy – a Kuba partjaihoz ér-
kezõ Kolumbusz Kristófhoz hasonlóan – meghódítson egy új világot:
a digitális univerzumot, a neten élt élet és a neten végzett munka vilá-
gát. Ezt a hódítást innovációnak hívják. És a Google sikere abból szár-
mazik, hogy megtalálta a módját annak, okosabban, mint mások, hogy
az innovációt folyamatosan áramoltassa. Könyvem ezt a történetet
elemzi és meséli el.

Bernard Girard

ELÕSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ · 11





Bevezetés

VÁLLALATVEZETÉSI FORRADALOM

Az elsõ világháborút követõen a General Motors és a Ford megterem-
tette a modern nagyvállalatot, a maga pénzügyi és statisztikai ellenõr-
zõ rendszerével, tömegtermelésével, szabványosításával, tudományos
alapon szervezett mûhelyeivel és autonóm részlegekbõl álló szerve-
zetével.

Az 1960-as években a nagy elosztóhálózatok létrehozták a fogyasztói
szervezeteket, vásárlásihitel-rendszerrel, önkiszolgáló üzletekkel, há-
lózatokkal, a tömegmédiában megjelenõ reklámkampányokkal, már-
kákkal és világtermékekkel. Az 1980-as években a Toyota lett annak az
iparvállalatnak a modellje, amely figyel termékeinek minõségére.

Ma a Google az a vállalat, amely újrafogalmazza vezetési módszere-
inket, munkavégzésünk módját, a szervezet irányítását és az emberek
vezetését. Mindezt nagyon sajátos kontextusban teszi, az internetében,
az 1990-es években a Szilícium-völgy vidékén született megosztott-
intelligencia-gazdaságéban. Alkalmasint ez ad neki olyan gondtalan
megjelenést, amellyel soha egyetlen elõdje sem rendelkezett. És mind-
ez nem azért van, mert masszázst, uszodát, röplabdapályát és ingyen
ebédet kínál munkatársainak, vagy mert Larry Page és Sergey Brin,
a Google társalapítói kevésbé volnának komoly emberek, mint Henry
Ford vagy Ohno Taiichi, a Toyota termelési rendszerének megalkotója.

Minden vállalatvezetési forradalom ugyanarra a modellre épül. Né-
hány olyan, zászlóshajónak számító vállalatban találják ki õket, ame-
lyek új piacok kiaknázására szakosodnak (autó, tömegfogyasztás, in-
ternet), élénk növekedést mutatnak, és gyorsan széles körû dominan-
ciára tesznek szert. Globális vállalatok, szervezetüket tekintve éppúgy,
mint termékeiket, és ezek elõállításának és eladásának módját. Minden
forradalom gyökeresen átalakítja saját környezetét, és a gazdaság egé-
szében gyorsan megkerülhetetlenné válik. A vállalatok, amelyek a for-

° Ohno Taiichi kötete: Toyota Production System, 1988
°° Google Inc.: 1998.09.04-tõl magán- (vállalati) célokra, 2004.08.19-tõl nyilvánosan;

„adatközpontjaikban” világszerte egymilliónál több szervert futtatnak

°

°°



radalmat véghezviszik, akárcsak vezetõik, zászlóshajóvá válnak, mo-
dellé minden vállalatvezetõ számára, beleértve a látszólag igen távoli
szektorban mûködõket is.

A Google azért állíthatja magáról, hogy a Fordhoz és a Toyotához ha-
sonlóan modellé vált, mert menedzsmentje egyszerre több területen
vezetett be újításokat: az emberi erõforrásokban, a termelésben, a vá-
sárlói kapcsolatokban, végül, az ipari tranzakciókban. Mindezt a maga
módján tette – újított, de más vállalatoktól, az új technológiák világától
is kölcsönzött –, és ami teljesen szokatlan, az egyetemen tette. Ahol le-
hetséges, nyilvánvalóvá teszem ezeket az összefüggéseket, de nem kér-
dés, hogy ezek a módszerek legelõször a Google-nál álltak össze rend-
szerré.

A vállalat rendkívül gyors növekedése, alapítóinak személyisége,
látásmódja, tudományos felkészültsége, megszállottsága, de azoknak
a szakembereknek a tapasztaltsága is, akiket sikerült maguk köré gyûj-
teniük, hozzájárult ennek a páratlan modellnek a megalkotásához.

Könyvem egyetlen törekvése, hogy kulcsokat adjon e modell megér-
téséhez: hogyan és miért mûködik így, ahogyan mûködik. Sokat írok
majd a Google-ról, de ha a helyzet úgy hozza, az Amazonról, a Mozillá-
ról, a Facebookról és néhány olyan más cégrõl is, amelyek részesei vol-
tak a vállalatvezetés forradalmasításának.

Miután elemeztem azt a rendkívül sajátos környezetet, amelyben
a vállalat megszületett, illetve két alapítójának vezetõi kvalitásait, a
könyv elsõ részében megfejtem majd azt a gazdasági modellt, amelyet
a cég irányítói létrehoztak. A második részben azokat a vállalatvezetési
módszereket veszem górcsõ alá, amelyeket õk alakítottak ki, és ame-
lyek igen távol állnak a legjobb iskolákban tanított üdvözítõ módsze-
rektõl. Részletesen megvizsgálom azokat az újításokat, melyeket az
emberi erõforrások, a szervezet, az innovációk és a termelés mûködte-
tésében bevezettek.

Ezt annak a környezetnek az elemzése követi, amelyben a vállalat
formálódott, amelyben újfajta kapcsolatokat épített ki a felhasználói-
val, a fogyasztói közösségekkel, ugyanis mindenki másnál hatékonyab-
ban tette õket saját sikereinek forrásává. Az Olvasó látni fogja, hogy
a kereskedelmi kapcsolatok automatizálása milyen mélyen megváltoz-

14 · BEVEZETÉS. VÁLLALATVEZETÉSI FORRADALOM

………………
………………
………………
………………
………………
………………



tatta a felhasználókkal kiépített kapcsolatokat, ráadásul olyan szerepet
adott nekik, amellyel soha korábban nem rendelkeztek. Azt is látni fog-
ja, hogy egy rögeszme – a fogyasztók elsõbbsége – mennyiben járult
hozzá a vállalat sikeréhez és növekedéséhez. A vezetési forradalom
ugyanis a vállalat és ügyfelei kapcsolatát is forradalmasította.

Az ezutáni fejezetekben a modell határairól fogok gondolkodni, be-
mutatom azokat az új problémákat, amelyeket egy ilyen vizsgálódás
fölvet.

Az utolsó részben összegzem az elemzéseimet, és néhány javaslatot
teszek azoknak, akik ebbõl a modellbõl szeretnének ihletet meríteni.

A Google vezetésében alkalmazott innovációk ugyanolyan érdeke-
sek lehetnek, mint azok az új gazdasági kapcsolatok, amelyeket a válla-
lat felderített, kitalált. Ez a könyv azoknak szól, akik jobban meg akar-
ják érteni mindezt, és arra is kíváncsiak, hogyan módosíthatja az új vál-
lalatvezetési forma saját szakmai környezetüket.

Végül, egy kötetvégi magyarázó szószedet segíti mindazokat, akik ke-
véssé vannak otthon ennek a világnak a problematikájában és jövevény
szókincsében.*
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* A szószedetben szereplõ szavakat * jelzi a fõszövegben.


