
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

A kínai MBA-képzés az élre tör 

Kína piacgazdasággá alakításának 25. évében az országban súlyos 
hiány mutatkozik jól képzett üzletemberekből. A kínai kormány soha 
nem látott erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az ország 
gazdaságának következő vezetői generációját kinevelje. A legjobb 
kínai diákok által látogatott MBA-programok többsége egy az egy-
ben az amerikai modellt másolja. Ennek köszönhetően a kínai üzleti 
karoknak 15 év alatt sikerült azt a szintet elérniük, amely az ameri-
kaiaknak több mint fél évszázadba került. Kína amit lehet átvesz, a 
többit pedig megteremti.  
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A jelenleginél 15-ször több felső szintű vezetőre  
van szükség 

A múltban a kínai vállalatok többsége a hazai kereslet kielégítését 
szolgálta. Mára azonban kiléptek a nemzetközi porondra, és egyre ke-
ményebb versenytársakká válnak. A robbanásszerű gazdasági fejlődés 
eredményeként sok olyan kínai menedzser irányít regionális és országos 
nagyvállalatokat, aki nem rendelkezik az eredményes versenyzéshez 
szükséges készségekkel.  

A gazdasági csoda fenntartásához új vezetői réteg létrehozására 
van szükség. Ez becslések szerint azt jelenti, hogy 2010-re az ország-
nak mintegy 75 000 felső szintű gazdasági vezetővel kell rendelkeznie – 
azaz 70 000-rel többel a jelenlegi 5000-nél. Nélkülük az ország gazda-
ságának jövője bizonytalan. 

Kelet vagy nyugat 

Az óriási keresletet látva az elit kínai egyetemek minden igyekeze-
tükkel azon vannak, hogy pótolják a képzés hiányosságait. Az állam 
1991-ben engedélyezte az MBA-képzés beindítását, azóta ezeknek a 



programoknak a száma megtízszereződött. Számos kínai diák, aki ko-
rábban nyugatra ment volna megszerezni a diplomáját, ma szülőhazájá-
ban tanul tovább. Azáltal, hogy lehetőségük nyílt az otthonuk közelében 
megszerezni a szükséges képesítést, nem törik meg a karrierjük, és nem 
veszítik el értékes üzleti kapcsolataikat. Arról álmodnak, hogy vállalko-
zókként, multinacionális vagy kínai magáncégek menedzsereként izgal-
mas és sikeres karriert futhatnak be. A hatalmas fizetésemelés ígérete 
és a multik által kínált munkalehetőségek arra ösztönzik őket, hogy tízez-
rével jelentkezzenek az MBA-programokra. (Egy nemzetközi MBA-dip-
lomát szerzett kínai menedzser átlagosan évi 16 000 USD fizetéseme-
lésre számíthat, amely így akár a 125 000 USD-t is elérheti.) 

A korábbi tendencia teljesen a visszájára fordult. Ma már, nemhogy 
egyre kevesebb kínai diák megy nyugati országokba diplomája meg-
szerzéséért, de folyamatosan nő azoknak a külföldi diákoknak a száma, 
akik Kínában akarnak MBA-képzésen részt venni, hogy részesei legye-
nek a világ leggyorsabban fejlődő gazdaságának. A 90 kínai MBA-prog-
ramnak 2004-ben 18 500 külföldi hallgatója volt, ami hétszerese a 7 év-
vel korábbinak.  

A felmérések szerint ezek a hallgatók összességében elégedettek 
az oktatás színvonalával: kétharmaduk szerint a képzés felülmúlta a vá-
rakozásaikat, és többségük kiválónak ítélte az oktatást, a tananyagot és 
a karrierszolgáltatásokat. Ez a siker mindenek előtt annak köszönhető, 
hogy a legjobb kínai egyetemek nyugati partnerekkel együttműködésben 
szervezik a képzést. Ezeken a programokon az amerikaival szinte telje-
sen megegyező tankönyveket használnak, vendégprofesszorok taníta-
nak, az oktatás nyelve az angol, sőt a diplomát is gyakran az amerikai 
partner bocsátja ki. 

Konkurencia vagy mentőöv 

A kínai MBA-képzés fellendülésével egy időben az amerikai egyete-
mek MBA-programjaira – az égbeszökő tandíjak, az erős munkaerőpiac 
és a diplomások fizetésemelésének elmaradása miatt – egyre keveseb-
ben jelentkeznek. Ezért mind több amerikai oktatási intézmény Kínában 
keresi a növekedés lehetőségeit. A Massachusetts Intstitute of Techno-
logy (MIT) Sloan Scholl of Management képzéseire jelentkezők száma 
például 2002 óta több mint 30%-kal csökkent. Az egyetem arra kénysze-
rült, hogy kevésbé szűrje a jelentkezőket, és a korábbi 13%-hoz képest 
2004-ben a 20%-ukat vegye fel. Az MIT pekingi MBA-programjára jelent-

 



kezők száma eközben az 1997. évi indulás óta megháromszorozódott. 
Ugyanez a tendencia jellemzi a többi kínai-amerikai koprodukciót is. 

Noha a kínai programok egy része még ma tartalmazza Teng 
Hsziao-ping gazdasági és vezetéselméleti nézeteinek a tanulmányozá-
sát, a hallgatók alapos ismereteket szerezhetnek a nyugati piacgazda-
ság elméletéről és gyakorlatáról. Nem a tervgazdaságra, hanem a kapi-
talizmusra készítik fel őket. Sokan vélik úgy, hogy a nyugati vezetési 
technikáknak és készségeknek nem veszik igazán hasznát a kínai állami 
nagyvállalatoknál, ahol még mindig a szenioritás elve érvényesül, és a 
felső vezetők ellenállnak a változásoknak. A multinacionális cégeknél 
azonban jelentős karrierre számíthatnak. A jól képzett, és helyismerettel 
rendelkező menedzserek folyamatos utánpótlása az amerikai multik 
számára ugyanis megkönnyítik, hogy a hatalmas kínai piacon nagyobb 
részesedést szerezzenek, ezért szívesen alkalmazzák a kínai MBA-dip-
lomásokat. Ugyanakkor a legjobb nyugati egyetemek diplomájával ren-
delkező kínai diákok előbb-utóbb az Egyesült Államok munkaerőpiacán 
is erős konkurenciát jelenthetnek majd az amerikai végzősöknek. 

Még nem problémamentes 

A kínai MBA-képzés mindezek ellenére nem nevezhető probléma-
mentesnek. Az ország MBA-programjainak nagy többsége nem éri el a 
kívánt színvonalat. Sokan közülük nem többek diplomagyáraknál. A leg-
jobb egyetemeken a választott tanítási módszer az esettanulmány. Mivel 
azonban nem áll rendelkezésre kellő számú hazai eset, a tanszékek 
többsége arra kényszerül, hogy a Harvard által készített esettanulmá-
nyokat használja, amelyek a hallgatók szerint kevés segítséget adnak 
azoknak, akik Kínában akarnak karriert elérni. Emellett nincs elég olyan 
gazdasági PhD program sem, amely az MBA-programok oktatói gárdáját 
biztosítaná. Ez is azt jelzi, hogy Kína még nem áll készen arra, hogy 
önállóan alakítsa ki az ország új gazdasági vezetői rétegét.  

A problémák ellenére azonban vitathatatlan, hogy a legjobb iskolák, 
különösen azok, amelyeknek nyugati partnerintézményük van, jelentős 
versenyelőnyt biztosítanak a hallgatóiknak. Ezekbe az oktatási intézmé-
nyekbe már a bekerülés is rendkívül nehéz. A kínai felvételi rendszer 
bonyolultsága miatt a diákok többsége egyszerre csak egy intézménybe 
felvételizik, és ha elutasítják, azzal egy évet veszít. Márpedig nagyon sok 
jelentkezőt utasítanak el. A Pekingi Egyetem nemzetközi üzleti karán 
(BIMBA) például a felvételi ponthatár 2005-ben megegyezett a Univesity 
of Chicago és a University of Michigen ponthatáraival. A legjobb iskolák-



ba a jelentkezőknek csupán kevesebb mint 20%-a jut be. A bejutással 
azonban még nem érnek véget a megpróbáltatások. A kínai MBA-prog-
ramok hallgatói nem ritkán kétszer annyi tárgyat kénytelenek felvenni, 
mint amerikai társaik, és a tanulmányaik mellett szinte semmi szabadide-
jük nem marad.  

Ez még inkább igaz az Executive MBA-programokra. Miközben az 
amerikai EMBA-képzésre többnyire feltörekvő középvezetők jelentkez-
nek, Kínában a résztvevők több mint 60%-a felső vezető, igazgató, válla-
lati elnök. Ők elsősorban azért jelentkeznek ezekre a programokra, hogy 
az itt elsajátított nyugati technikákat a vállalatuknál azonnal átültessék a 
gyakorlatba, de az órákat arra is felhasználják, hogy üzleti megállapodá-
sokat kössenek, tehetségeket kutassanak fel sőt, hogy új társaságokat 
alapítsanak.  

A „nagy embereket” tömörítő programok irányítása gyakran komoly 
nehézséget okoz az intézményeknek. Előfordult például, hogy az egyik 
élelmiszeripari és mezőgazdasági EMBA-program egyik hallgatója az 
első nap után a titkárát küldte el maga helyett. Ezeken a programokon a 
diákok gyakran kerülnek olyan helyzetbe, hogy üzleti titkokat árulnak el, 
nem gondolva arra, hogy néhány székkel arrébb esetleg épp egy riváli-
suk ül. 

Mivel sok kínai társaság most kerül először szembe nemzetközi ver-
senytársakkal, a cégek tömegével küldik a felső vezetőket az EMBA- 
programokra, és szabad kezet adnak nekik az ott tanultak használatá-
ban. Még állami vállalatok is felismerték a kínálkozó lehetőséget. A hall-
gatók szerint a nyugati vezetési technikák segítenek a kínai társaságok-
nak, hogy sikeresen versenyezhessenek a jobban irányított multinacio-
nális vállalatokkal. Tíz évvel ezelőtt a különbség még óriási volt, mára 
azonban a kínai társaságok vezetői felismerték az MBA-képzés jelentő-
ségét, és nagy ütemben hozzák be a lemaradásokat. 
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