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 K
omoly megpróbáltatással járt 
az utóbbi években gyorsan fej-
lődő kis- és középvállalkozá-
sok (kkv) számára, amikor a 
megszokott, olykor családias 
jellegű üzletmenetről át kellett 

állniuk jól felépített középvállalati műkö-
désre. A Figyelő, a Lege Artis és a Volksbank 
felmérése arról tanúskodik, hogy ezt a fo-
lyamatot az utóbbi másfél év reálgazdasá-
gi válsága is felerősítette. Olyan szervezeti 
és szemléletbeli változásokat kellett ugyan-
is bevezetni, amelyek régóta benne voltak 
a levegőben, ám ilyen-olyan okokra hivat-
kozva el lehetett odázni azokat. „A trend 
nálunk nem másfél éve megy lefelé, ha-
nem négy-öt esztendeje. A válság felgyor-
sította a folyamatokat. Úgy is mondhatom, 
hogy leszedegettük a bogáncsokat, ame-
lyek ránk rakódtak” – összegez egy, a szol-
gáltató szektorban működő vállalkozó, aki 
a fókuszcsoportunkban is részt vett (a fel-
mérés módszertanát lásd külön).

A kkv-szektor meghatározó a magyar 
gazdaság szempontjából: a GDP felét állít-
ja elő, és a foglalkoztatottak 73 százaléká-
nak ad munkát. A vizsgált cégek csaknem 
kétharmada adott számot arról, hogy tavaly 
csökkent az árbevétele, és csupán mintegy 
20 százalék tudott növekedést produkálni. 
A megkérdezettek négyötöde ezzel együtt 
nyereséget termelt 2009-ben. A cégvezetők 
mintegy 40 százaléka változtatott a munka-
időn, és ugyanennyien nyúltak hozzá a fize-
tésekhez. Nyilván mindkét területen a csök-
kentés volt a jellemző, bár azért adódnak 
meglepő eredmények. A közép-magyar-
országi régióban például a cégek 17 száza-
léka növelte a munkaidőt. Kelet-Magyaror-
szágon pedig a fizetéseket ugyannyian mér-
sékelték, mint ahányan emelték – mintegy 

20 százaléknyian. A megkérdezettek két-
ötödénél voltak elbocsátások, de régión-
ként itt is nagyok az eltérések. 

A válságban az emberek féltik az állásukat, 
az élet-halál harcban jobbára csak saját ér-
dekeiket tartják szem előtt. A kialakult gör-
csös állapot gátolja a kreatív megoldások, 
innovatív ötletek megszületését és megva-
lósítását, s előtérbe tolja a túlélési techniká-
kat. Az általános pesszimizmus miatt pedig 
eluralkodik a bizonytalanság érzése. „Tavaly 
tavasszal volt a mélypont, amikor állandóan 

jöttek az ügyfélpanaszok, mindenki ideges 
volt. Olyan is történt, hogy eltűnt egy számí-
tógép, rendőrt kellett hívni; korábban ilyes-
mi nem fordult elő” – emlékszik vissza egy 
középvállalati vezető. Mások is drámai han-
gon ecsetelték a bizonytalanság kiváltotta 
helyzeteket és érzéseket. „Volt egy hangu-
lati mélypont. Senki nem tudta, hogy fél év 
múlva lesz-e munkája.”

hiányzó középvezetők. A bizony-
talanság csökkenti a teljesítményt, és fo-
kozza a reménytelenség érzését. A mene-
dzserek több mint 40 százaléka számolt be 
arról, hogy álmatlan éjszakái vannak a cég 
jövőjét illetően. Amikor a külső környezet 
bizonytalan, a munkavállalóknak fokozott 
igényük van arra, hogy megtudják, milyen 

eMBeRieRőFORRáS-GAzDáLkODáS A kkv-knáL

Nekünk válság kell!
A kisebb cégek jól jöhetnek ki a válságból, hiszen a kezdeti sokk után nőtt a cégen 
belüli összetartás, erősödött a lojalitás és az innovációs hajlam – derül ki a Figyelő,  
a Lege Artis és a Volksbank közös felméréséből.

Albrecht GyörGy
„A kollégák jobban átérzik 
az állásuk értékét.”
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teljesítményt várnak el tőlük, s hogy „merre 
van az előre”. A vezetői kommunikáció javí-
tásával, kompetenciákon – és nem érzelme-
ken – alapuló teljesítményértékelési rend-
szerrel mindez elérhető. Az utóbbi egy év-
ben a cégeknél az volt a meghatározó ten-
dencia, hogy vezetőik centralizálták a mű-
ködést, a korábbiaknál jobban kontrollál-
ták az ügyeket, vagyis szinte kézi vezérlés-
re álltak át. Azt remélték, ez segít túljutni a 
krízisen. Többen jelezték ugyanakkor: a vál-
ságban világosan kiderült, hogy hazánkban 
hiányzik a jól felkészült középvezetői kör; a 
nagyfőnökre, illetve a tulajdonosra túlságo-
san sok operatív teendő hárul.

átSzeRvezéS. Az alkatrészgyártó Bor-
sodi Műhely Kft.-nél (Családi beszállítók – Fi-
gyelő, 2006/14. szám) átszervezéssel reagál-
tak a krízisre; az újonnan létrehozott három 
osztályvezetői pozícióra jelenleg is keresik a 
megfelelő embereket. „Az a célunk, hogy a 
következő tíz évben is versenyképes vezetés 

álljon a cég élén” – tekint a jövőbe Borsodi 
László alapító-ügyvezető, aki a visszavonu-
lását is elhalasztotta a válság hatására.

Krízishelyzetben a menedzserek kerte-
lés nélkül kommunikáltak arról is, melyik 
alkalmazott mennyit hoz a vállalat konyhá-
jára. „A pragmatizmus jegyében a pénzről 
is nyíltan beszéltünk. Ez az árbevétel, eny-
nyit kapsz, ennyi a járulék, ennyi a költsé-
ged. Nézd meg, ha látsz rést, mondd meg, 
miből lehet még pénzt csinálni. Pénzügyi-
leg transzparenssé tettük a céget” – ad szá-
mot a legfrissebb gyakorlatról egy szolgál-
tató vállalkozás tulajdonosa.

E tendenciák előnye, hogy a munkaadók 
úgy érzik, jobban kézben tartják a céget, a 
munkavállalók pedig rendszeresebb vissza-
jelzéseket kapnak. Másfelől, a centralizáció, 

a vezetők nagyfokú beleszólása a minden-
napi munkába gátjává válhat az önállóság-
nak. Az alkalmazottakat béníthatja a szigo-
rú ellenőrzés, elveheti kedvüket az újítások-
tól, lassíthatja a döntéshozatalt.

A menedzserek a jelek szerint felismer-
ték, hogy a válságból való kilábaláshoz szük-
ségük van munkatársaik együttműködé-
sére és lojalitására, de ez fordítva is igaz. 
Kérdőíves vizsgálatunk szerint a főnökök 
92 százaléka nem felejti el, ha emberei ál-
dozatokat hoznak a cégért. Az is kiderült, 
a bajban összefogtak az emberek, a vállal-
kozások zöménél nőtt az összetartás. Ha-
sonló tapasztalatokról számolt be Albrecht 
György, a divatcikkeket forgalmazó Jeans 
Club Kft. (Trendbontók – Figyelő, 2009/34. 
szám) ügyvezetője. „Erősödött a szolida-
ritás és a teljesítményorientáltság, a kollé-
gák jobban átérezték az állásuk értékét” – 
fogalmaz az üzletember.

A lojalitás szoros kölcsönhatásban áll az 
elkötelezettséggel, ami a versenyelőny leg-

A kutAtásról
A Figyelő, a Lege Artis hr-tanácsadó 
cég és a Volksbank felmérése két 
részből állt. A kérdőíves vizsgálatot 
a Figyelő Üzlet & Siker projektjének 
adatbázisából nyert mintán a Lege 
Artis 2010. május–júniusban végez-
te el. A 117 céget tartalmazó minta 
a teljes kis- és középvállalkozói so-
kaságot – azaz a 250 főnél keveseb-
bet foglalkoztató cégkört – repre-
zentálja, gazdasági ágak (szolgálta-
tás, ipar-mezőgazdaság, kereskede-
lem) és régiók (Közép- Nyugat- és Ke-
let-Magyarország) szerint egyaránt. 
Emellett 2010 júniusában fókuszcso-
portos felmérést is végeztünk, ipar-
vállalatok és szolgáltató cégek ve-
zetőinek részvételével.●

Forrás: Lege Artis–Figyelő–Volksbank

Miként reagáltak a válságra a kkv-k az egyes régiókban? (százalék)

Munkaidő
Nyugat-Magyarország

Közép-Magyarország

Kelet-Magyarország

Fizetés Létszám

Csökkent Nem változott Nőtt
0 25 50 75 100 0 25 50 75 1000 25 50 75 100

borsodi lászló
A visszavonulását is elha  
lasz  totta a válság hatására.
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fontosabb forrása. Ha egy munka-
társ tudja, hogy számítanak rá, ak-
kor jobban és nagyobb örömmel tel-
jesít, többet hajlandó megtenni a cé-
gért. Ám a túlzott lojalitás is veszé-
lyes; szükség van kétségre, hogy ne 
silányuljon szolgai behódolássá. Aki 
kritizál, az elkötelezettebb, mint aki 
gondolkodás nélkül mindent elfogad. 
Mindazonáltal ha a kkv-k csak a be-
vált megoldásokat alkalmazzák, nem 
képesek megújulni. A kockázatválla-
lás – amelynek meghatározó ténye-
zői az innováció és az új helyzetek-
kel szembeni nyitottság – a szerveze-
tek életben maradása szempontjából is fon-
tos. David McClelland amerikai pszicholó-
gus fél évszázada publikált híres könyvének 
(The achieving society – A tettrekész társa-
dalom) megjelenése óta a vállalkozói sikert, 
a kockázatvállalást, illetve a megküzdési ké-
pességet szorosan összefüggőnek tekintik. 
Minél inkább hajlandó a cégvezető ésszerű 
rizikót vállalni a siker érdekében, annál in-
kább képes megküzdeni a váratlan hatások-
kal és a válság következményeivel.

A válság kezdetén a cégek Magyarorszá-
gon is a korábban bevált módszereket alkal-

mazták. A krízis előrehaladtával vált egyér-
telművé a számukra, hogy innovatív ötletek-
re, a megszokottól eltérő új technikákra és 
megoldásokra, azaz kockázatvállalásra van 
szükség. Hiába elkötelezettek azonban a ve-
zetők a változások iránt, ha az alkalmazottak, 
a régi beidegződések foglyaként, visszahúz-
zák őket. Márpedig a változástól való féle-
lem mélyen gyökerezik a hazai társadalom-
ban, innováció esetén tehát foglalkozni kell 
a munkavállalók ellenállásával is.

A pozitívan gondolkodó menedzserek 
megoldásokat keresnek, hisznek önma-

gukban, munkatársaikban és ter-
mékeikben, és ezt a hitet képesek 
is átadni. „Szeretem a változást; a 
kezdeti sokk után elkezdtünk dol-
gozni, s most csont nélkül átment, 
amit 2-3 éve akartam, de az ellen-
állás miatt nem tudtam megvalósí-
tani. Végiggondoltuk az adminiszt-
ratív pozíciókat, erős átszervezést 
hajtottunk végre.” Egy másik véle-
mény: „Nekem azért volt jó a vál-
ság, mert az embernek volt egy-két 
hónapja, és a melékenységi prob-
lémák miatt.” Az erdőteleki, egye-
bek mellett fémszerkezetek gyár-

tásával és szerelésével foglalkozó SBS Kft.-
nél (Az acél jegyében – Figyelő, 2010/1. szám) 
is átszervezésre és a technológia megújítá-
sára használták fel a nehéz időszakot. „Vol-
tak álmatlan éjszakáim, de a cég jobb álla-
potban lesz a krízis után, mint volt másfél 
évvel ezelőtt” – von mérleget Balogh Lász-
ló ügyvezető.

ÍRAtLAn SzABáLyOk. A válság hatá-
sára egyre több vállalkozásnál döbbennek 
rá, hogy a hatékony munkaerő-gazdálkodás 
növeli az eredményességet. A kis cégeknél 
az együttműködésnek, az információáram-
lásnak, a működést biztosító folyamatoknak 
gyakran nincs kidolgozott, írásban rögzített 
menete, így az ott dolgozók lehetőségein, 
belső motivációján, habitusán, tapaszta-
latán múlik minden. A felmérésünk során 
megkérdezett kkv-knak csupán a 8 száza-
léka rendelkezik hr-osztállyal, és mindösz-
sze 3 százalék alkalmaz tanácsadó céget a 
humán tőke fejlesztésére. Az esetek döntő 
többségében az ügyvezető foglalkozik a hr-
kérdésekkel is. A fókuszcsoport több tag-
ja is jelezte azonban, hogy a jövőben ezen 
változtatni kívánnak: a teljesítményértéke-
lés javításával, jutalékrendszer és részmun-
kaidő bevezetésével, képzésekkel, valamint 
új hr-munkatárs felvételével. 

A fentiekből az rajzolódik ki, hogy a krí-
zis megerősítette a hazai kkv-kat és veze-
tőiket. Olyan intézkedéseket hoztak, ame-
lyeket „békeidőben” nem volt erejük meg-
lépni. Azok, akik „túlélték” a válságot, hitet 
merítettek belőle, és ezzel felvértezve az 
újabb kihívások megválaszolása is köny-
nyebb lehet majd.●

Forrás: Lege Artis–Figyelő–Volksbank

Reakciók a válságra a kkv-k körében (százalék)

Kohéziós mutatók a cégeknél
Javult az alkalmazotti

lojalitás
Nőtt a cégen belüli

összetartás
Erősödött

a csapatszellem

Minden eszközt bevetnek
a siker érdekében

A szokásosnál nagyobb
rizikót vállalnak

A bevált módszereket
alkalmazzák

Csak a biztos megoldásokra
törekszenek

Vezetők kockázatvállalása
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JellemzőNem jellemző

bAloGh lászló
„Voltak álmatlan 
éjszakáim.” 
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