BODA GYÖRGY

M IT TEGYEN ÉS LEHETİLEG MIT NE TEGYEN
A

HR VEZETİ A VÁLSÁGBAN ?

A válságmenedzsmentnek két alapesete létezik. Az egyik annak a menedzsernek a
válságkezelı tevékenysége, aki folyamatos befektetéseivel a válságra felkészült, a másik azé,
aki azt elmulasztotta. Mindezt jelentısen befolyásolja a válságmenedzser kockázatvállalási
hajlandósága. Ezeket jól foglalja össze az 1. sz. ábra.
1. sz. ábra

A válságra lényegében a befektetı vállalkozók készültek fel a legjobban. Feltehetıen ık azok,
akik befektetéseik során a versenyképességük maximalizálását tekintették fı célnak függetlenül attól, hogy a gazdaság fellendülésbe, vagy recesszióban volt. Így válság esetén az
ı alkalmazkodó képességük a maximális és noha ennek során jelentıs további befektetésekre
kényszerülnek, ez feltételezhetıen az ı esetükben lesz a legsikeresebb, mivel az
alkalmazkodáshoz náluk van a legtöbb tartalék, képesség és tudás.
A válságra legkevésbé felkészültekbıl lesznek a leszakadók. Mivel mi a pozitív példákat
keressük, velük most nem foglalkozunk, noha ez fontos társadalmi feladat, mert köztük szép
számmal vannak értékes emberek, különösen a leszármazottaik között.
A legjelentısebb tömeget a követık alkotják. İk csak a biztos befutót figyelik, akár
fellendülés van, akár recesszió. A követéshez azonban idı kell. Válság esetén ez a stratégia
komoly nehézségekkel jár, mert kiesik a követıknek a fellendülés idıszakában megszokott
mérsékelt haszna és a túlélésért kell küzdeni. Ez pont a követéshez szükséges tartalékokat
emészti fel.
A képet jelentıs mértékben zavarja az ügyeskedık tevékenysége, akik magas
kockázatvállalási hajlandósággal ragadnak meg új lehetıségeket „vagy_bejön,_vagy_nem”
alapon. Sokuknak nem sikerül a válság menedzsment, de akiknek sikerül, jelentıs piacokat és
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így jelentıs lehetıségeket tudnak elhappolni a többi vállalkozói csoportok elıl. Komoly
társadalmi feladat a tiszta játékszabályok biztosítása, betartatása. Válság esetén az
ügyeskedık pont ezt szeretnék elkerülni, zavaros viszonyokat erıltetnek és ezzel a további
befektetések elkerülésére törekszenek.
A válságmenedzsment kulcsa azonban minden bizonnyal az, hogy mit tett „béke idıben” a
befektetıi vállalkozói csoport, illetve ezt további befektetéseivel miként kívánja a válság
körülményeihez igazítani. Amíg a követı alkalmazkodásnak nincsenek meg az általános
keretei, addig csak azt tehetjük, hogy megpróbálunk annyit megvalósítani a
legversenyképesebbek követése útján, amennyit csak tudunk.
A magas vállalakozói hajlandóság melletti befektetés egyre nagyobb része áramlik a
tudástıkébe, mely a vállalati vagyon egyre döntıbb hányadát teszi ki. Ennek legfontosabb
irányait a 2. számú ábra mutatja.
1. sz. ábra

Átalakul a tőkeszerkezet
Eszközözök Források
Pénzeszközök
Vevıállomány

Rövid lejáratú kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek

Tárgyi eszközök
(Számítógépek, helységek, stb.)

Részvényesek látható
saját tıkéje

Látható
vagyon

Immateriális javak
Vállalat eladások
esetén goodwillként
láthatóvá válik

(Szoftverek, vagyonértékő jogok, stb.)

Ügyfél eszközök
(A vevıkkel, a beszállítókkal és a környezettel kiépített tartós ügyfélkapcsolatok, a kialakított piaci arculat, stb.

Szervezeti eszközök
(A menedzsment színvonala, jobb
módszerek, szabadalmak, elméletek,
modellek, számítástechnikai és adminisztratív rendszerek, vállalati kultúra,
új termékek tervei, stb.)

Részvényesek
láthatatlan saját tıkéje
(Ki nem mutatott eredmény)

Láthatatlan
(felszín alatti)
vagyon

Immateriális kötelezettségek
Munkatársak kompetenciája
(Az a képesség, hogy az emberek
dologi, vagy eszmei vagyont
hozzanak létre)

(Peres ügyek, tartós foglalkoztatás
kötelezettségei, termék és
szolgáltatásminıség iránti
elkötelezettség, népszerősítési és
hirdetési kényszer.)
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A versenyképességet alapvetıen befolyásoló befektetések fı iránya ma már a munkatársak
által döntıen közvetve hordozott ügyfél tıke és szervezeti tıke, valamint a munkatársak által
döntıen közvetlenül hordozott kompetencia növelése. Ez teszi lehetıvé az igazán hatékony
beruházásokat az anyagi tıkébe.
Válság esetén mindenki a befektetéseit, az azok által létrehozott tıkéjét védi az
elértéktelenedéstıl, amit rendszerint a válságban kibontakozó új helyzethez alkalmazkodó
további pótlólagos befektetéseken keresztül kíván elérni. A követık pont ebben gyengék,
mivel az ehhez szükséges tartalékok kiépítésében korábban nem jeleskedtek.
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Mindebbıl a következı válság menedzsment stratégia adódik: maximálisan védd a
létrehozott tıkédet, annak mind a materiális, mind az immateriális részét és közben
keresd azokat pótlólagos tıkebefektetési lehetıségeket, amelyek ezt a tıkét válság esetén
is hatékonnyá teszik. A tétlen követés, a csodavárás, a kormányzati beavatkozások iránti
túlzott várakozás a leszakadás veszélyeit növeli.
Ennek kapcsán sokszor elkerülhetetlen lesz a zsugorodás, a termelési volumen átmeneti
visszafogása. Ezt csak úgy szabad felvállalni, hogy a felhalmozott vállalati vagyon
meghatározott elemei ne sérüljenek.
Mivel a felhalmozott vállalati vagyon legértékesebb elemeit döntıen emberek hordozzák,
válság esetén a HR apparátusok fontos feladata, hogy a menedzsmenttel szoros
együttmőködésben legfeljebb azokat az embereket építsék le, akik csak kiszolgálják az
immateriális vagyon érdemi hordozóit, de magukat az érdemi tudástıke hordozókat meg kell
tartaniuk. A felszabaduló forrásokat pedig épp az ı hatékonyságuk további kibontakoztatására
kell bevetni.
A válságmenedzsment során az a HR-es lesz a legsikeresebb, aki a menedzsmenttel szoros
együttmőködésben a tudástıke befektetések mentén idejekorán strukturálta a
foglalkoztatottságot, megszüntette annak általános munkahadsereg utánpótlási jellegét és
leépítette a feudális foglalkoztatottságra jellemzı, egymástól független silókat.
Ennek egyértelmő gyakorlata van, melyek során a korábbiaktól eltérıen már nem homogén
tömegeket foglalkoztatunk, hanem több, a vállalathoz eltérı erısséggel kötıdı munkavállalói
csoportot. Ennek egyik fontos eredménye, hogy a foglalkoztatási költségek egyre inkább
változó költségek, ami a hatékony költséggazdálkodás egyik fontos alapfeltétele.
Ez csak akkor lehet sikeres, ha a szervezet tudástıkéjét azonosítottuk. Tudjuk, ki képviseli a
mag (core) kompetenciákat, kik a kulcs munkavállalók. Ismerjük a vállalat belsı elit
csoportjait és velük kapcsolatban kialakítottuk a megfelelı (támogató, tőrı, vagy tiltó)
magatartást. A tudástıke befektetések hozamán való méltányos osztozkodással biztosítottuk a
kulcs munkavállalók azonosulását a vállalat céljaival, valamint a kulcs munkavállalói
csoportok között megfelelı csoportdinamikai viszonyokat hoztunk létre. Azonosítottuk azokat
a munkatársakat, akik csak általános tudásba ágyazott, helyzetfüggı ismereteket hordoznak és
azokat, akik segítségével az általános, helyzetfüggı tudás gyorsan pótolható.
Fontos további feltétel, hogy a munkaerı belsı rugalmas átcsoportosíthatósága biztosított. A
kulcs munkatársakat ne lehessen parciális érdekek mentén „elkeríteni”.
A foglalkoztatást strukturáló elveket világosan közzé kell tenni. A rejtett elvek szerinti
strukturálás bizonytalanságot, ellenérdekeltséget és rejtett ellenállást szül. A strukturáltság
csak nyílt kommunikálás mellett alakítható ki. Az „Up or out” elveket rá kell szabni a vállalat
gyakorlatára. Ugyanakkor a strukturálás ellen számos érdek hat mind a munkavállalók, mind a
munkaadók részérıl. Ezeket kezelni kell és lehetıség szerint semlegesíteni kell.
Ezen elvek alapján válság esetén elkerülhetı a főnyíró elv, amely a legtöbb kárt okozza.
Annak számára, aki a válságra felkészült, a strukturáltság olyan automatizmusokat biztosít,
amellyel könnyebben kezelheti az alkalmazkodás során elkerülhetetlen súrlódásokat. Annak
számára pedig, aki a felkészülést elmulasztotta, nincs más hátra, mint gyorsan megkezdeni a
strukturálást.
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