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Sikeres üzleti stratégia és vezetési stílus 
a válság idején.



Mit tanultunk a korábbi válságokból?

Miért lesznek egyes vállalatok nagyon sikeresek egy gazdasági válság után és hol 
rontják el mások?

Krízisben azonnal az aktuális problémák megoldására érdemes koncentrálni, vagy 
szükséges a hosszútávú perspektíva?

Hogyan változtatja meg a vezetők mindennapját a válság kitörése és hogyan a 
beosztottakét?

Mik a helyes vezetői viselkedésformák krízis helyzetben, avagy mit mondjon és mit 
csináljon a jó vezető?
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A főbb (gazdasági) válságok jellemzői

A súlyos gazdasági válságok időszaka általában a következőkhöz kapcsolódik:

• Jelentősen nagyobb bizonytalanság

• Változások a szabályozási és szakpolitikai környezetben

• Magasabb tőkeköltség és szigorúbb hitelhez jutás

• Az ellátási láncok jelentős zavarai

• Leromló vagy akár összeomló fogyasztói igények

• Működésképtelenség, csőd fokozott kockázata

• Néha egész iparágak tisztulnak meg, alakulnak át
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A COVID19 hatása a gazdaságra
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A gazdasági összeomlás gyakorlatilag nem 
hagyja az üzleti élet egyetlen területét 
sem  érintetlenül.

A hagyományos üzleti gyakorlat alapvető 
újragondolását, a startégia 
újratervezésést kényszeríti ki a túlélés 
érdekében.
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Vállalati válaszok a nagy recesszió idején

"A Booz & Company éves tanulmánya
a világ legnagyobb vállalati K + F 
költőiről megállapítja, hogy a legtöbb
vállalat a recesszió ellenére
ragaszkodott innovációs programjaihoz

Sőt, sokan növelték, hogy ezzel
biztosítsák a versenyképességüket
amikor a fellendülés elkezdődik. "
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Vállalati válaszok a nagy recesszió idején

When we emerge from  this 
downturn  we will emerge way more 
efficient, and more technologically 
capable. This has been both a 
business mandate and a cultural 
imperative for  us."
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Robert Lardon, Corporate VP,Strategy & Investor Relations
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Vállalati válaszok a nagy recesszió idején

"You can't save your  way out of  
recession - you have to invest your  way 
out [...]  We look at our CSR activities in 
pretty much the same way: you can't just  
do them in good times and then just for 
get about them in bad times and hope  to 
get any results."
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Craig Barrett, CEO & Chairman
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Vállalati válaszok a nagy recesszió idején

"Now is a time to invest, truly and 
authentically in our people in our 
corporate responsibility and in our 
communities. The argument-and 
opportunity for companies to do this 
has never been more compelling”
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Howard Schultz, CEO, Starbucks
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Charles Darwin, A fajok eredete…
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Gyorsan változó környezetben a 
vállalatok attól függően képesek a 
versenyelőnyüket megteremteni és
fenntartani, hogy milyen sikerrel
tudják stratégiai erőforrásaikat
folyamatosan átalakítani és hozzá
igazítani az új és változó
körülményekhez.
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Jelentős stratégiai kompromisszumok melyeket
nehéz kezelni
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• A szigorú pénzügyi takarékosság, a “szükséges” likviditás fenntartása érdekében, 
a beruházások csökkentéséhez vezethet.

• A vállalati kapcsolatok megszakadása (pl. vásárlók, beszállítók) növeli az
általános bizonytalanságot, és ezáltal növelheti a meglévő beruházások
kockázatát.

• A cégek gyakran rövid távú túlélési módra váltanak, és a döntések
meghozatalakor nem igazán vesznek figyelembe hosszabb távú horizontot.

• Kulcsfontosságú kompromisszum jöhet létre a cél / küldetés és a 
jövedelmezőség között

1
0



Mi volt a szervezete első reakciója a 
koronavirus válság miatt?

• Alkalmazottak elbocsájtása

• A tárgyieszköz beruházások befagyasztása, vagy felfüggesztése

• Minden kutatás-fejlesztési (K + F) beruházás befagyasztása, vagy felfüggesztése

• A vállalati kapcsolatok, képzések, környezetvédelmi és társadalmi
felelősségvállalással kapcsolatos költségek befagyasztása, vagy felfüggesztése

• A fentiek mindegyike

• A fentiek egyikét sem tettük meg
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A válságból sikeresen kilábaló cégek
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Nagyságrendileg 
csökkentették

Folytatták

• A munkavállalók 
létszámát

• A CAPEX kiadásaikat

• K + F beruházásaikat
• Üzleti kapcsolatok 

fejlesztését és 
újraértékelését

• Hoszabb távú 
perspektívában 
gondolkodás
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A siker kulcsa, a képesség, azonnal
kontrollálni a bevételek és költségek
alakulását, szükség szerint csökkenteni a 
költségeket, az alkalmazottak számát és a 
CAPEX kiadásokat.
Ugyanakkor a válságból való kiutat K+F-be 
történő befektetések fenntartásával és a 
vállalati kapcsolataok fejlesztésével, 
átértékelésével kell végrehajtani. 

Válság elmúltával azok a vállalatok lesznek a 
nyertesek,
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akik „kétirányú” megközelítést alkalmaznak, és ezzel
„kimenekülnek a válságból”.



Válságban az immateriális erőforrások és a 
képességek fejlesztése értékesnek bizonyul
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Hatékonyság és Innováció

Alkalmazkodás a változó
igényekhez és elvárásokhoz

Szervezeti ellenálló képesség
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Hogyan változtatja meg a vezetők mindennapját a 
válság kitörése és hogyan a beosztottakét?

Mik a helyes vezetői viselkedésformák krízis 
helyzetben, avagy mit mondjon és mit csináljon a jó 
vezető?



Megbízható, a jövőt reményteljesen látó vezetőkre van 
szükség
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Mit csináljanak:

• Az üzleti eredményeket a körülmények figyelembevételével, 
megértéssel kezeljük.

• Hagyjunk rugalmasságot a munka elvégzésében – hogy és
mennyi munka lesz elvégezve.

• Hatalmazzuk fel a csapatokat, hogy meghatározhassák saját
maguk számára a fontos feladataikat.

• Adjunk helyet és időt a munkavállalók számára az általuk
választott feladatok és projektek elvégzéséhez.

Mit mondjanak:

• A válságkommunikációban
„a sebesség a barátod és a 
tökéletesség az
ellenséged”. 

• A vezetőnek realisztikusnak
és jövő tekintetében
pozitívnak kell lenni. 

Richard Ryan és Edward Deci kutatása, elkötelezettség ABC: autonómia
(Autonomy), hovatartozás (Belonging) és kompetencia (Competence). 

Kutatások évtizedei azt mutatják, hogy az emberek akkor fejlődnek és
teljesítenek, amikor képesek kielégíteni ezeket az igényeket.
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Köszönöm a figyelmet!

Vágány Tamás
+36 20 9108188
tvagany@magoraadvisors.com
www.magoraadvisors.com
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